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INTRODUÇAO

A presente tese inicia uma nova linha de pesquisa do gr~

po dirigido pela Professora Wladislaw sobre a qUlmica de qui nonas

tio-substituldas, de adutos de Diels-Alder quinonas-substitu;das

ciclopentadieno e especificamente sobre a fotociclização destes

para formar novos compostos II ga iola ll
•

o presente trabalho traz uma contribuição a estes estudos

no que se refere ã sintese, reatividade e estereoquimica de adu

tos 2,3-ditio-substituldos e tambem ã obtenção, a partir dos mes
. 1

mos, de algumas novas benzoquinonas-2,3-dialquiltio-substituidas.

Alem disto, este trabalho abre um caminho ainda não expl~

rado para a sintese de adutos dissubstituidos mistos e para o e~

tudo dos efeitos eletrônicos de substituintes nos adutos sobre a

fotociclização.
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CAP1TULO 1

ADUTOS DE DIELS-ALDER BENZOQUINONA-CICLOPENTADIENO.

1. Introdução

No presente capitulo apresentamos os trabalhos mais signi

ficativos referentes aos adutos de Diels-Alder de benzoquinonas

com c i c 1ope nt ad i e no, que , embora mais antigos, foram menos es

tudados do que os com butadienos. Assim, por exemplo, nada enco~

tramas na literatura sobre a influência da natureza eletrõnica e

dos efeitos estéricos nas benzoquinonas sobre a orientação na fo~

mação dos adutos com ciclopentadieno, problema este tão extensi
2

vamente estudado com dimeti lbutadieno. r de se estranhar também

que o tratamento teórico de Woodward-Hoffmann nao tenha sido apli

cada aos adutos benzoquinonas-ciclopentadieno.

Na nossa exposição, optamos pela seqüência cronológica, que

neste caso especifico, permite uma idéia melhor do desenvolv;me~

to das investigações sobre os adutos de Diels-Alder entre benzo

quinonas e ciclopentadieno.

2. Exposição

3

Em 1906, Albrecht descreveu pela primeira vez a reaçao

entre p-benzoquinona e ciclopentadieno. Quando foram empregadas

quantidades equimolares dos reagentes, o autor obteve um compo!

to ao qual atribuiu a estrutura (1).
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o

1

Este composto, ao ser tratado com zinco em ãcido acetico,

conduziu a um diidroderivado cuja estrutura era (2), segundo

Albrecht.

o

o

2

o autor também efetuou a reação entre tetraclorobenzoqul

nona e ciclopentadieno, obtendo um composto de fórmula CllH6C1402'

cuja estrutura não foi apresentada .
..

Diels et al., em 1925, propuseram a estrutura (3) para o

produto da reação entre benzoquinona e ciclopentadieno, o qual,

hidrogenado em presença de palãdio coloidal, conduziu a um diidro
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derivado, cuja estrutura nao foi apresentada e que era diferente

daquele obtido por Albrecht.

o

o

3

Em 1928, Diels e Alder s atribuiram a estrutura (4) ao dii
3

droderivado obtido por Albrecht. Esta atribuição foi feita com

base na hidrogenação de (4) ao tetraidroderivado (5), o qual foi

posteriormente reduzido ã 1,4-endo-metilenodecalina (6) (Esqu!

ma 1).

ESQUEMA 1

o O

Pd Redução de
~ ~

H2
Clemmen.en

O O

4 6
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6

No mesmo ano. Standinger propôs a estrutura (7) para o

produto da reação entre benzoquinona e ciclopentadieno.

o

1

7 6

Bergel e Widmann concordaram com Standinger, atribuindo

a estrutura (8) ao tetraidroderivado que obtiveram ao hidrogen~

rem o aduto benzoquinona-ciclopentadieno sobre dióxido de plati-

na.

o

o

8

8

Em 1929. Diels e Alder trataram"o aduto benzoquinona-c~

clopentadieno com acido bromidrico, obtendo um composto ao qual

atribuíram a estrutura (9), com base na oxidação ã quinona (la)

(Esquema 2).
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ESQUEMA 2

OH

OH

9

O

O

10

9

Em 1933, Wassermann iniciou uma série de estudos mecanis

ticos da reação de Die1s-Alder, concluindo que a formação do adu

to benzoquinona-cic1opentadieno era de segunda ordem.
1 o

No mesmo ano, Alder e Stein propuseram as formas (a.) ou

(8) para o aduto benzoquinona-ciclopentadieno (3).

3



7

1 1

Em 1935, Wassermann concluiu, atraves de cãlculos, que

a estrutura mais provãvel para o aduto benzoquinona-ciclopentadi~

1 o
no era (3), conforme havia sido proposto por Oiels et al., des

6

cartando portanto a estrutura (7) sugerida por Standinger e Ber
7

gel e Widmann.
1 2

No mesmo ano, Wassermann verificou que a reaça.o entre ben

zoqui nona e c i c 1ope nt adi eno c: ond li 7 ; ~ c:: I"mp re ao aduto (3), i nde pe.!!.

dentemente das condições experimentais empregadas. ° autor con

cluiu também, que o aduto lI en do ll (3 CI.) era cineticamente favore

cido em relação ao lI exo " (36).
1 3

Em 1936, Wassermann aplicou ao sistema p-benzoquinona -
1 1+

ciclopentadieno a fórmula proposta por London para o cãlculo da

energia de atração entre moleculas e concluiu que no arranjo lIe.!l

do ll esta energia era de 3 a 6 kcal mol- l maior do que no arranjo

"exo ", mas não considerou esta diferença suficiente para explicar

a formação exclusiva do aduto endo (3 CI.).
1 5

Bergmann e Bergmann, em 1939, ao reagirem quantidades e~

tequiometricas de fenilbenzoquinona com ciclopentadieno, obtive

ram um composto de fórmula C17H1402' cuja estrutura não foi deter

minada.
1 6

Wassermann e Khambata, no mesmo ano, estudaram atraves

de metodos colorimetricos a reaçao de decomposição do aduto ben

zoquinona-ciclopentadieno (3), concluindo que esta era de prime~

ra ordem.
1 7

Em 1942, Wassermann, em estudos para elucidar a estru

tura do estado de transição da reação de Diels-Alder entre p-be.!l

zoquinona e ciclopentadieno, procurou evidências de "mecanismo ra

dicalar", proposto por Harkness et alo
1 8

para a dimerizaçãodo
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butadieno. Segundo Wassermann. se a reaçao de Diels-Alder se pr~

cessasse por um mecanismo radicalar. os intermediãrios poderiam

reagir com perõxidos ou oxigênio. conduzindo então a produtos di
ferentes dos normais. No entanto, ao efetuar a reaçao de p-benz~

qui nona com ciclopentadieno. na presença de perõxidos, Wassermann

obteve somente o aduto (3). O autor. em vista disto, apresentou

como mecanismo mais provãvel para a reação de Diels-Alder, a co

lisão entre as moléculas de benzoquinona e ciclopentadieno, com a

formação simultânea de duas ligações o entre os dois anéis, rejei

tando assim o mecanismo radicalar. no qual haveria a formação ini

cial de uma sõ ligação o.
1 9

Em 1948. Posternak e Castro hidrogenaram a quinona (10) •

usa ndo õxi do de p1a t ; na como ca tal i za do r. O pr oduto de r e duç ão f o i

então oxidado. conduzindo a quinona (11) (Esquema 3).

ESQUEMA 3

o

10

o

11

2 o
Em 1952. Lidov et alo patentearam um metodo para prod.!:!.

çao do aduto (12) a partir de p-benzoquinona e hexaclorociclo-
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ESQUEMA 4

CI CI
CJ~CI

JLJlCf CI

+

o
11

O
11
O

CI

CI

CI

CI

12

o
11

11
O

Os autores tambem relataram a sintese do aduto hexacloro

ciclopentadieno-2,3-diclorobenzoquinona, cuja estrutura não foi

apresentada.
2 1

Gaertner, em 1954, descreveu a reaçao entre tetracloro

benzoquinona e ciclopentadieno utilizando ácido cloroacetico co

mo catalizador, a qual conduziu a um aduto cuja estrutura os au

-tores nao apresentaram.
2 2

t~c Bee et al., no ano seguinte, reportaram a formação de

um aduto pela reação entre tetraclorocic1opentadieno e p-benzoqu~

nona, ao qual atribuiram a estrutura (13).

CI O

13
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2 3

Em 1958, Meinwald e Wiley, ao tratarem o aduto benzoqu!

nona-ciclopentadieno (3) com anidrido acetico e piridina, obtive

ram o composto aromâtico (14).

OAc

OAc

14

2 l+

Cookson et al., no mesmo ano, relataram a fotocicliza
1

çao dos adutos benzoquinona-ciclopentadieno (3), benzoquinona-h~

2 o
xac10rocic10pentadieno (12) e tetraclorobenzoquinona-cic10pe~

2 1

tadieno aos compostos II ga iola ll (15), (16) e (17) respectivame.!!.

te, provando assim a configuraçio lI en do ll dos adutos de partida.

CI

ICI CI
CI

CI CI a

1~ 16 17
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2 5
Em 1960 t Alder et al. prepararam alguns epõxidos (18 a,--e)

a partir do aduto (3) e de outros adutos (3 b-e) obtidos pelas

reações entre algumas metil-quinonas e ciclopentadieno. A pirõll

se destes epõxidos conduziu às enedionas (19 a-e) (Esquema 5).

ESQUEMA 5

3 18

v

19

a: R,=R 2=R 3=H
b: R,=R 3=CH 3 ; R2=H
c: Rl =R 2=CH 3 ; R3=H

d: Rl=H; R2=R 3=CH 3
e: Rl =CH 3 ; R2=R 3=H
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26
No ano seguinte, Rakoff e Miles efeturaram as reaçoes en

tre ciclopentadieno e monoc10robenzoquinona e 2,3-diclorobenzoqul

nona, obtendo os adutos (20) e (21) respectivamente. Os autores

concluiram que os cloros desativaram a dupla quinoidica, ã qual

estão ligados, para a reação de Diels-Alder.

o
CI

20 ~

o
11

o

CI

2 7
Cookson e Hill, em 1963, estudando os derivados hidrog~

nados do aduto benzoquinona-ciclopentadieno, concluiram que o t~

7

traidroderivado obtido por Bergel e Widmann era, na realidade,

o dimero (22), enquanto que, ao tetraidroderivado obtido por

Diels-Alder,
5

os autores atribuiram a estrutura (5 A).

o

o

22

o

o
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Cookson e Hill atribuiram tambem as estruturas (4 A) e
3 4

(23) aos diidroderivados obtidos por Albrecht e Diels et al. ,

respectivamente.

4A

OH

OH

23

Ainda no mesmo trabalh~ Cookson e Hill apontaram algumas

1diferenças entre os espectros de R.M.N. de H dos tetraidroderi-

vados "endo" (5 A) e "exo" (5 B), este ultimo obtido pelo trata

mento de (5 A) com ãlcali na ausência de oxigênio.

58
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As principais diferenças entre os espectros foram observ~

das na região de absorção dos prótons das ponte metilênica, pois

no isômero exo (5 B) ela estava mais protegida pelas carbonilas

do que no isômero endo (5 A).
2 8

Cookson et al., em 1964, observaram que o aduto benzo

quinona-ciclopentadieno (3) apresentava, no espectro de absorção

no U.V., uma banda em 278 nm, a qual atribuíram a uma transferê~

cia de carga intramolecular do sistema 7T para o sistema enedií)

nico. Este fato foi considerado pelos autores como evidência da

configuração endo do aduto (3).

3

No mesmo ano, Cookson et al.,
2 9

ao estudarem termodinami

camente a reação de fotociclização do aduto benzoquinona-ciclope~

tadieno (3), obtiveram valor negativo para o 6H desta reação.
3 o

Ga te s J r. e t a 1 . , em 1964, sintetizaram o aduto monotio

substituido (24 a) pela reação de ciclopentadieno com a quinona

(25), obtida a partir de benzoquinona e do tiol correspondente

(Esquema 6).
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ESQUEMA 6

O -<.N......N O -<N-N
O N-NHS ~ 11 S-< \IN_N S ~ "

I I N_N _N
C6H~ I.. I C6 H5C6 H5

O O

240

No mesmo trabalhos os autores transformaram o aduto (24 a)

no composto aromãtico (26) pelo tratamento do primeiro com trie

tilamina (Esquema 7).

ESQUEMA 7

O N....... N OH N.....NS--< 11 Et3 N S-< IIN_N
~

_N
r I
C6 H5 C6H5

O OH

240 26

3 1

Q'Brien e Gates Jr. s em 1965, trataram os epõxidos
2 5

(18 a,b)s obtidos por Alder et al., com l-fenil-5-mercaptot~

trazol s sintetizando assim os adutos tio-substituidos (24 a) e

(24 b)s respectivamente (Esquema 8).
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ESQUEMA 8

o

18

a: R. l =R 2=R 3=H

b: Rl =R 3 =CH 3 ; R2 =H

o

24

No mesmo trabalho. a estereoqu;mica dos epõxidos (18 a.b)

e (18 d, Rl=H; R2=R 3=CH 3 ) , bem como dos adutos sulfurados (24 a)

e (24 b). foram determinadas pelo emprego da espectroscopia de

R.M.N. de lHo

o epõxido (18 a) e o aduto tio-substituído (24 a) aprese~

taram espectros de R.M.N. de lH sobreponíveis ao do aduto não subs

titu;do (3), exceto na posição de absorção dos prõtons olef;nicos,

o que levou os autores a atribuírem aos adutos (18 a) e (24 a) a

configuração endo. Alem disto, o aduto (24 a) teve sua configur~

ção provada pela fotoisomerização ao composto "gaiola" sulfurado (27).
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Nos espectros de R.M.N. de 1H dos adutos (18 b), (18 d) e

(24 b), os autores verificaram que os prótons dos carbonos 8 ' se

apr e s e n t a vam c omo dub1e t es c u j a cons ta nt e de a cop1ame nt o e r a a pr.2

ximadamente 3,5 Hz, valor este bastante próximo de 3,8 Hz, obti
3 2

do po r Fr a s e r pa r a o a cop1amento do pró ton 1- e xo com o pr Õto n 6

exo no norboneno (28). Este fato levou O'Brien e Gates Jr. a

concluírem que os prótons em 8' nos adutos (18 b), (18 d) e(24 b)

eram exo e que portanto estes adutos apresentavam a configuração

endo.

c-..-Hexo

28
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3 3
Em 1966, Gates Jr. et alo reportaram a interconversão

térmica dos epõxidos endo (18 a,c,e) aos seus isômeros exo (29 a,

c,e) correspondentes, através de um processo de dissociação e re

combinação (Esquema 9).

ESQUEMA 9

7

6 5

9 9

7

6-"-....c...:

29

a: R1=R 2=H

c: R1=R 2=CH 3

e: R1=H ; R2=CH 3

Ao tratarem o epôxido (29 e) com 1-fenil-5-mercaptotetra

zol, Gates Jr. et alo obtiveram o aduto tio-substituido (30).
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Comparando os espectros de R.M.N. de lH dos epóxidos endo

(18 a,c,e), com os dos epóxidos exo (29 a,c,e), os autores obser

varam diferenças na região de absorção dos prótons da ponte (9) e

das j unç ões (4 1 e 8 I). Fo i ver i f i ca do que os pró t ons 9- a n t i e s i n

apa r e c i am como mu1ti P1e t e sem 8, 6 T nos es pe c t r os dos a dutos endo

(18 a,c,e), enquanto que nos exo (29 a,c,e) foram observadas ab

sorções em 8,6 e 9,2 T. No caso dos isômeros exo, este comport2.

mento foi explicado pela proteção mais efetiva do próton em sin

pelas carbonilas. Quanto aos prótons da junção, 4 1 e 8 1
, os auto

re 5 ver i f i c a r am que e s te s a bs or vi am em 6, 5 T nos i s ôme r os e ndo e

em 7,3 T nos exo, explicando esta diferença pelo efeito de prot~

çao da dupla olefinica no ultimo caso.

Ainda no mesmo ano, Gates Jr. et alo
3 ..

prepal'aram alguns

novos epóxidos (18 f-i) a partir dos adutos benzoquinonas-ciclo-

pentadieno correspondentes.
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o

18

f Rl =C 6HS ; R2 =R 3=H

9 Rl =C 6 H4-p-CH 3 ; R2=R 3=H

h Rl=iPr; R2 =R 3=H

Rl=tBu; R2 =R 3 =H

Alem disto, os autores trataram o epõxido (18 a, Rl =R2=R3=H),
3 1

preparado por eles no trabalho anterior, com 2-mercaptobenzo-

tiazol e com 2-quino1inotiol, obtendo os adutos tio-substituidos

(31) e (32) correspondentes.

o

31

o
s

32
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Os autores verificaram ainda que os epõxidos (18 h) e

(18 i) nao reagiam com tiõis, o que os levou a propor que a a

bertura do anel do epõxido era semelhante ã etapa inicial de u

ma SN2 e portanto sensivel ao impedimento esterico.
3 5

Em 1969, Barltrop e Giles, empregando catalizador de

Adams, hidrogenaram as duplas olefinicas não substitu;das dos a
1 5

dutos fenilbenzoquinona-ciclopentadieno e metilbenzoquinona -
2 5

ciclopentadieno (3 e) ,obtendo os adutos (33) e (34) respec-

tivamente.

33 34

3 6

No mesmo ano, Gates Jr et al., hidrogenaram as duplas

oleflnicas conjugadas do aduto (3) e dos adutos alquil- e aril

substituidos (3 c.e.f-i). pelo emprego de zinco em ãcido aceti

co. Os diidroderivados obtidos (35 a.c.e,f-i) foram submetidos

ã pirôlise. rendendo as cicloexa-2-eno-l .4-dionas corresponden-

tes (36 a.c.e.f-i) (Esquema 10).
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ES QU Et1A , O
O

RI Zn/ AcOH RI RI
>

R2, R2, ~

3 3~ 36

a R =R =R =H
'23

c R1=CH 3 ; R2=R 3=H
e R,=R 2=CH 3 ; R =H3
f R,=i-Pr; R =R =H2 3
9 R,=t-Bu; R2=R 3=H
h R,=C 6HS; R =R =H2 3
i R,=R 2=R 3=CH 3

Em '970, Pews et a'.
3 7

relataram a adição de S,S-dimeto-

xi-' ,2,3,4-tetrabromocic'opentadieno ã p-benzoquinona, a qual

conduziu ao aduto (37).

Br O

31
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Pointer et al. t

3 e
no ano seguinte t verificaram que are!

çao de ciclopentadieno com 2 t 3-dicloro-5 t 6-diciano-p-benzoquino

na ocorria na dupla substituida pelos ciano grupos, concordando
2

portanto com as previsões de Ansell et alo relativa âs adições

de butadienos às quinonas substituidas. No entantO t o aduto obt~

do (38) mostrou ser exo, atraves de metodos cristalogrãficos.

Cf

CI

38

Em 1972 t Bratby e Fray
3 9

efetuaram a reaçao entre 5,5-d~

metoxi-l t2 t 3 t 4-tetraclorociclopentadieno e benzoquinona, que con

duziu ao aduto (39).
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CI O
CI

CI

MeOCIOMe
O

39

It o
Bruce, em 1974, sugeriu que os adutos endo benzoquino-

na - c i c 1ope nta d i e no f o5 5 em r e pr e 5 enta dos pe1a f i gur a (A), e os e xo

pela figura (B).

o

A B

It 1

Bruce et a1., prepararam alguns novos adutos endo (40 a-e)

pela reação entre as a-hidroxi-a1qui1benzoquinonas (41 a-e) e ci

c10pentadieno (Esquema 11).
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.sSQun~A 11

o OH

R o

41 40

a: R=CH 3
b : R=i-C 3H7
c: R=t-C 4Hg

d: R=CH 2-C 6H5

e: R=C 6 H5

Pela reaçao das cetobenzoquinonas (42 a-c) com ciclope~

tadieno s Bruce et a1.

ma 12).

,. 2

sintetizaram os adutos (43 a-c1 (Esque-

ESQUEMA 12

O O

o

42 43

a: R=C 2H5
b: R=i -C 3H7
c: R=CH 2-C 6H5
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1+ 3

No mesmo ano, Bruce et al. relataram que os adutos endo

2,3-dicianobenzoquinona-ciclopentadieno (44) e 2,3-dicloro-5,6-

diciano-benzoquinona (45), quando refluxados em benzeno, isomerl

zaram aos adutos exo (46) e (47) correspondentes e que quando f~

ram submetidos ã radiação vis;vel, fotociclizaram aos compostos

"gaiola" (48) e (49) respectivamente (Esquema 13).

ESQUEMA 13

46

47

CI

CI

vc

Cá V

44

CI

CI
hV

~

48

49
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'+ '+
Em 1977 t Warrener et alo sintetizaram o aduto endo (50)

pela reação de benzoquinona com 1 t4-dimetil-2t3-difeni1cic1open-

tadieno.

~o

'+ 5
Me t ha e tal. -submeteram o aduto c1orado (21) a radia

ção ultravio1eta t obtendo o composto "gaiola" (51) correspondente.

~I
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4 6

Marchand et al., em 1984, ao reagirem nitrobenzoquinQ

na com ciclopentadieno, obtiveram uma mistura de estereoisômeros

na qual preponderavam os adutos (52) e (53).

o

52

3. Considerações

o

A nossa exposição permitiu fazermos algumas constatações

que julgamos de relevância para os nossos estudos.

1. Não foram efetuadas reações do aduto 2,3-diclorobenzoquin~

na-ciclopentadieno (21) com nucleõfilos.

2. Foram descritos adutos de ciclopentadieno com quinonas monoti~

substituldas mas nao com as ditio-substituldas.

3. Os adutos obtidos pelas reações de benzoquinonas com ciclope~

tadienos geralmente apresentaram configuração endo.

4. As fotociclizações dos referidos adutos, conduzindo aos compostos

"gaiola", foram efetuadas em alguns casos, inclusive nos dos
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adutos monotio-substitu;do (24 a) (pag. 16 ) e diclorado (21)

(pag. 27). Entretanto, estas reações foram empregadas mais co

mo prova da configuração endo destes adutos, do que visando

estudos de influências eletrônicas e estericas dos substituin

teso

5. O método de espectroscopia de R.M.N. de 13 C nao foi ainda em

pregado para determinação da esterp0~llim';r~ dos adutos benzo

quinonas-ciclopentadieno.
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CAPITULO 2

RESULTADOS E DISCUSSAO

O objetivo inicial do presente trabalho era a síntese de

adutos Diels-Alder ciclopentadieno-benzoquinonas-2t3-ditio-sub~

tituidas (54), não descritos na literatura. Esperãvamos queestes

adutos apresentassem a configuração endo, o que permitiria, por

fotociclização, sintetizar compostos II ga iola ll ditio-substituldos

(55) igualmente desconhecidos (Esquema 14). Convem assinalar que

a fórmula do aduto (54) endo, neste esquema e as dos outros adu

tos por nós sintetizados serão apresentadas seguindo-se a conven
.. o

çao de Bruce (vide pago 24).

ESQUEMA 14

o
5R

5R

Fo to ciciá zação
~

54
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-A possibilidade de obtermos os adutos (54) pela reaçao de

Diels-Alder de ciclopentadieno com as benzoquinonas- 2,3-ditio

substituldas não foi por nós considerada, devido às infrutiferas

tentativas, anteriormente efetuadas neste laboratõrio, de se in

troduzir os ãtomos de enxofre exclusivamente nos carbonos vizi

nhos do sistema quinoldico,que geralmente conduziram aas deriva

dos t,5-ditio-ou tetratio-substituldos.

Entretanto, um caminho alternativo, que consistiria inicia.!..

mente na formação do aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadi~

no, nos pa r e ceu vi á ve1, po i s e s t e compos to dever i a f or necer na r e~

ção com mercaptetos os derivados 2,3-ditio-substituidos (54). t

nucleõfilos, são bem conhecidas as reações dos mesmos com
'+ 7

digno de nota que, embora nao se achem descritas na literatura

as reações do aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno com

êsteres

a,B-insaturados-3-cloro-substituldos,
5 o

e

monoclorobenzoquinona. Assim, a regra geralmente aceita de que

a substituição em sistema vinllico ê mais diflcil doque em sis

tema saturado e vãlida somente quando se trata de sistemas sim

p1es .

Inicialmente preparamos a 2,3-diclorobenzoquinona (56).

O Esquema 15 indica que existem duas possibilidades de obtenção
5 1

deste composto: partindo-se da benzoquinona (caminho A) ou da
52

hidroquinona, (caminho B), havendo em ambos os casos formação

da 2,3-dicloroidroquinona (57) intermediária. Seguimos o cam~

nho (B), (pag. 57, Exp. 1.1) o qual, embora mai~ antigo, achamos

mais conveniente pois não empregaria brometo de hidrogênio, que

deveria ser produzido em grande escala.
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Na oxi da ção da d i c 1o r oi dr oqui no na (57) ã qui no na cor r es po!!.

dente (56), empregamos triExido de cr6mio em icido ac~tico aqu~

50 (pag.57 , Exp. 1.2), obtendo

sejada.

bon5 r endi me ntos da qui nona d~

-A reaçao de Diels-Alder entre a 2,3-diclorobenzoquinona

(56) e cic10pentadieno (pag. 58 , Exp. 1.3), (Esquema 16) foi por

nós efetuada seguindo-se o procedimento descrito para a obtencão
5 3

do aduto não substituido (3). Este procedimento era mais recen
2 6

te do que aquele descrito para o aduto diclorado (21) e, alem

disso, o rendimento era maior. De fato, conseguimos obter o adu

to diclorado (21) em 97% de rendimento, enquanto que pelo metodo

mais antigo os autores obtiveram o mesmo composto em 74% de ren-

dimento.

ESQUEMA 16

CI

CI
+ o

o

21

CI

CI
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Tendo-se em maos o aduto diclorado (21), procedemos as rea

çoes deste com mercaptetos. Inicialmente, preparamos uma solução

metanólica de metil mercapteto de sódio (pag. 59, Exp. 2.1.1), à

qual foi adicionado o aduto diclorado. Obtivemos um sólido, de

largo intervalo de fusão, cujos dados espectroscõpicos indicaram

que se tratava do aduto dimetiltio-substitu;do aromatizado (58)

(Esquema 17). Este resultado nos fez suspeitar de que no decorrer

da reação se desse a retirada dos hidrogênios vizinhos às carbo

nilas, fato este que poderia ser responsãvel pela aromBtização.

Em vista disso, achamos necessãrio evitar excesso de mercapteto

no meio reacional e por isso, numa segunda experiência (pag.60 ,

Exp. 2.1.2) invertemos a ordem de adição, gotejando lentamente

uma solução de metil mercapteto ao aduto diclorado, testando p!

riodicamente o pH da mistura. Oe fato, conseguimos evitar a aro

matização, isolando como unico produto da reaçao o aduto 2,3-dl

metiltio-substituido (54 a) (Esquema 17), o qual foi identifica

do e caracterizado por espectroscopia de R.M.N. de lH (Espectro

n9 1), de LV. e por análise elementar. Com a finalidade de obter

mos o aduto aromatizado (58) na forma put'a, adicionamos um exces

so de solução de metil mercapteto de sõdio ao aduto diclorado

(pag. 60, Exp. 2.2.1). O sólido obtido foi identificado e carac

terizado por espectroscopia de R.M.N. de lH (Espectro nQ 2), de

LV. e por anãlise elementar (Esquema 17). t digno de notaque foi

tambem possivel transformar o aduto 2,3-dimetiltio - substituido

(54 a) no correspondente aduto aromatizado (58) pelo tratamento

com bicarbonato de potássio (pag. 61 , Exp. 2.2.2).
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Uma vez estabelecido o procedimento para a reaçao do adu

to diclorado (21) com metil mercapteto de sódio, efetuamos reaçoes

semelhantes com outros mercaptetos alifáticos de cadeia reta, tais

como os de etila, n-propila e n-butila (pags. 62 e 63; Exp. 2.3,

2.4 e 2.5). Os rendimentos inferiores (aproximadamente 40%) dos

adutos (54 b- d) (Ta be1a 1) obt i dos nes te s cas os, em compa r a çao com

o de 90% do dimetiltio-derivado (54 a), se devem provavelmente,

às dificuldades inerentes ao isolamento dos compostos puros a pa.!:.

tir dos produtos orutos. Convem ressaltar que as tentativas de p~

rificação dos mesmos, atraves de método de cromatografia em colu

na, resultaram em aromatização.

Resultados semelhantes foram obtidos pelo emprego de mer

captetos alifáticos de cadeia ramificada, tais como os de i-pr~

pila e t-butila (pag. 64, Exp. 2.6 e 2.7), que conduziram

aos correspondentes adutos dialquiltio-substitu;dos (54 e,f) (T~

bela 1), em rendimentos de 50%, aproximadamente. As reações do

aduto diclorado (21) com mercaptetos de benzila e de carbetoxim!

til a (pa9s. 65 e 66, Exp. 2. 8. 1 e 2. 9) f or nece r amos adutos di t i 0

substitu;dos (54 g,h) (Tabela 1) em rendimentos de 56 e 48% res

pectivamente.

Devemos ainda incluir, entre os mercaptetos alifáticos em

pregados, os de alila, p-metoxibenzila, benzidrila e tritila, que

conduz i r am aos adutos (54 i - 1) (Tabe1a 1) r es pe c t i vamente. Ne s te s

ca sos, ac hamos ma i s c onve ni e nte, de vi do a i mpur e zas nos t i ó i s, m~

dificar o procedimento empregado nas reações anteriores, substi

tuindo-se o metóxido de sódio por sódio metálico (pag. 67, Exp.

2.10) ou por hidreto de sódio (pags. 68, 69 e 70; EXfJ. 2.11,2.12,

2 . 13 ) .

Na Tabela 1 sao apresentadas as interpretações dos desloca

mentos qu;micos observados nos espectros de R.M.N. lH dos adutos

dialquiltiobenzoquinonas-ciclopentadienos (54 a-l) por nós sintetizados.



TABELA 1

INTERPRETAÇAO 005 OESlOCA/tENTOS Qulrllcos a NOS ESPECTROS DE R.M.N. de l H 005 AOUTOS (54 a-I).

o

" , 4 ' ,8 ' 5,8 6, 7 9 outros

• S'te 3 ,32 3,45 6,08 1 ,49 2,46 (CH
3

)

b SE< 3 ,30 3,50 6,05 1 ,50 1,24 (CH
3

); 3,02 (CH
2

)

, S-n-Pr 3 ,30 3,40 6,00 1 ,50 1,10 (CH
3

); 1,50 (CH
2

); 3,00 (SCH2 )

d S-n-8u 3,20 3,40 5,97 I ,40 0,90 (CH
3

); 1,40 (CH
2
-Cli

2
); 2,96 (SCH2 )

, S-i-Pr 3 ,20 3,40 6,00 1,02-1,66 1,02 a 1,66 (Cli3)~ 3,95 (S-CH)

f S-t-Bu 3,30 3,40 5,97 1 ,40 1,40 (Cli 3 )

9 S-CH
2

-C
S

H
5

2 , 70 3,20 5,60 1 ,28 4,20 (S-CH
2

); 7,20 (C
6

H
5
)

h S-CH"CO"Et 3,40 4 , 1O 6 , 1O 1 ,50 1,60 ((H
3
); 3,40 (SCH

2
); 4,10 (OCH,,)

i SCH2-(H~CH2 3,09-4,05 3,09-4,05 5,97 1 ,36 4,90 e 5,10 (C~CH2); 3,09 a 4,05 (CI12 )

5,43 a 5,86 (C~CIi)

j S-CH"C 6 li4 -OCH 3 (p) 2,70 3,"0 5,70 1 ,33 3,73 (OCH
3

); 4,07 (SCH,,); 6,53 a 7,"0 (C6H4), S-CH(C 6 11 5 )" ",O" 2,99 5,58 0,83-1,29 6,17 (CI1), 7,17 (C611 5 )

I S-C(C
6

H5 )3 1 ,53 " , 70 5,73 0,97 7,20 (C
6

H
5

)

a: Em ppm (Tr~S como referência interna). w,
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A Tabela 2 apresenta os adutos diariltio-substitu;dos (54 m-s)

sintetizados. Os dados experimentai s demonstram que, com exceçao

das s;nteses do aduto di-p-nitrofenil tio-substitu;do (54 r) (pag.73
54

Exp. 2.19), na qual a base empregada foi hidróxido de sódio e

do aduto di-6-naftiltio-substitu;do (54 s) (pag. 74, Exp. 2.20),

em que foi usado hidreto de sódio, todos os outros diariltio-adu

tos (54 m-q) (Pag. 71, 72 e 73, Exp. 2.14,2.15, .2.16,

2.17 e 2.18) foram obtidos pelo procedimento usual, isto e, pr~

parando-se os mercaptetos a partir dos tióis e metóxido de sõdio.

Os rendimentos em alguns casos são mais elevados do que os dos cor

respondentes adutos dialquiltio-substituidos,destacando-se o de

98% para aduto p-metoxifeniltio-substituido (54 o).

Parecia-nos de interesse verificar se, alem dos mercapt~

tos, outros nucleõfilos seriam tambem eficientes nestas reaçoes.

Os' selenetos, mais nucleôfilos e menos bisicos do que os merca~

tetos, deveriam ser adequados a esta finalidade. Efetuando-se a

reaçao do aduto diclorado (21) com o complexo fenilseleneto-bor~

5 5

na (pag. 75, Exp. 2.21), obtivemos o difenilseleno-derivado(59)

em 36% de rendimento (Esquema 18).

ESQUEMA 18

o

21

CI

CI

0S. S.0 I NaBH4
~

E t O H

o
Se0

Se0



TABELA 2

INHRPRETAÇAO DOS DESLOCAMENTOS QU!MICOS a OBSERVADOS NOS ESPECTROS DE R.M.N. de l H DOS

o

AOUTn~

(54 111·s).

Aduto R 4 ' ,8' 5,8 6 , 7 9 outros

54m S.C
6

H
S

3,30-3.50 3,30-3,50 6 , 1O 1 ,40 7,38 (C 6 HS )

54" S-C 6 H4 ·CH 3{p) 3,20 3,30 6,00 1 ,40 2,30 (CH 3 ); 7,10 (C 6H4 )

540 S·C 6 H4 -OCH 3 (p} 3,20 3.30 6.00 1 ,40 3,80 (OCH 3 ); 7,00 {C 6H4 }

54, S-C
6

H4 -Cl(p} 3 , 30 3 ,40 6.00 1, 4O 7,20 (C 6H4 )

54, S-C 6 H
4

-NH 2{p) 3. 1O 3 , 30 5 ,90 1,30 5,30 (NH 2 ); 6,80 (C 6H4 )

54 r S-C 6 H4-tl° 2(P) 3,40 3 , 50 6,10 1 ,50 7,20 (C 6H4 )

54, S-B-C lO H7
3,23-3,40 3,23-3,40 6,07 1,30-1,57 7,23-7,87 (C 10 H7 )

59 Se-C 6H5 3,20 3 ,30 6,07 1,40 7,40 (C 6HS }

a; Em pprn (TMS como referência interna).

w
~
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As interpretações dos deslocamentos quimicos observados p~

ra os prótons do aduto difenilseleno-substituido (59) estão inclui

das na Tabela 2.

Dois aspectos interessantes devem ser ressaltados ao se

examinar o conjunto dos resultados obtidos nas reações do aduto

diclorado com nucleõfilos de enxofre e selênio:

1. Há forte indicação de que estas reações não sao sensiveis ao

impedimento esterico. A reação ocorre mesmo no caso de nucleó

filos bastante volumosos, tais como, por exemplo, os mercapt~

tos de tritila, t-butila ou seleneto de fenila.

2. Mesmo na experiência em que empregamos proporçoes equimolares

de reagentes (pag. 66, Exp. 2.8.2), isolamos como único prod~

to da reação, o aduto ditio-substituido.

Uma possivel explicação para este últifT10 fato pode ser obtida co!::

siderando-se os passos mecanisticos envolvidos na reação do adu

to diclorado com mercaptetos. Duas adições com formação dos inter

mediãrios aniônicos (60) e (61) (Esquema 19), seguidas por duas

eliminações, podem ser sugeridas, em lugar de uma única adição

com formação de um intermediário, proposta para a reação da mon~
so

cloroquinona com nucleôfilos. E razoável admitirmos que o inter

mediãrio (61), no qual a carga negativa se encontra no carbono li

gado ao grupo carbonila e ao enxofre, deve ser mais estabilizado

do que o intermediário (60). Portanto, o aduto monotio-substitui

do (62), ao ser formado, deve rã sofrer transformação ao aduto di

tio-substituido (54) (Esquema 19).
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Alem de enxofre e selênio, foram por nos investigados ta~

bem outros nucleófilos, tais como os de oxigenio e nitrogênio (E~

quema 20). Quando fizemos reagir o aduto diclorado (21) com met~

xido de sódio, azirirlina ou azirideto de lltio, (pags. 76, 77 e

78 , Exp. 3.1, 3.2.2 e 3.3) não obtivemos os adutos

ou diaziridinil-substituidos, mas o aduto diclorado

dimetõxi-

aromatiza-

do (63). A formação deste último produto pode ser explicada pela

alta basicidade e baixa nucleofilicidade do oxigênio e do nitro

gênio, em contraste com enxofre e selênio.

ESQUEMA 20

CI

CI

OH

ou

CI

CI

o

21 63

As absorções em 2,09 ,4,15 ,5,2: e 6,74 ppm (Espectro 3)

observadas no espectro de R.M.N. de 'H do aduto (63), podem

ser atribuldas aos prótons da ponte metilênica, em a- ã dupla o

lefinica, hidroxilicos e olefinicos respectivamente.
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Embora os objetivos donosso trabalho jã tivessem sido par

cialmente atingidos com a sintese dos adutos ditio-substituidos t

dois problemas importantes permaneciam em aberto: a sintese das

benzoquinonas -2 t 3-ditio-substituidas e a reaçao de Diels-Alder

das mesmas com ciclopentadieno t permitindo observar o efeito de

orientação dos grupos sul furados na formação dos adutos.

Conseguimos sintetizar algumas benzoquinonas- 2t3-dialquil

tio-substituidas (64 atbtd) em altos rendimentos (75-90%) (pags.

79 e 8O t Exp. 4. 1 t 4. 2 e 4. 3) quandos ubme tem os o s adutos 2 t 3

dialqui1tio-substituidos (54 atbtd) ã reação de retro Die1s-A1der

(Esquema 21).

ESQUEMA 21

o

54

SR
Plróliae

SR

a: R=CH
3

D: R=C
2

H
5

d: R=n-C 4H9

o

o

64

SR

SR
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Este procedimento porem, nao se mostrou aplicãvel para a

obtenção de quinonas diariltio-substitu;das, conforme demonstra

do pelas experiências que efetuamos com os adutos di-p-metilfeni~

tio-(54 n) e di-p-nitrofeniltio-substitu;do (54 r) (pag. 80,

Exp. 4.4 e 4.5). O insucesso destas reaçi'!s pode ser atribuído,

pr ova ve 1me nte, ao a 1to Ponto de eb u1i ção das qui no nas f oma da s que

nao permitiu a destilação das mesmas.

A benzoquinona dimetiltio-substituida (64 a) por nos sin

te ti za da, qua ndos ubme t i da ã r e aç ão de Oi e 1s - A1de r com o c i c1ope~

tadieno, conduziu ao aduto 2,3-dimetiltio-substitu;do (54 a) (pag.

81, Exp. 5) (Esquema 22) o qual se mostrou idêntico àquele obtido

a partir do aduto diclorado (21) e metil mercapteto de sódio.

ESQUEMA 22

o

o

64 o

o o

540
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3 O

Este resultado estã de acordo com o de Gates Jr. et a1.

para a reaçao entre a benzoquinona-monotio-substituida (25) e ci

c10pentadieno (vide capltu10 1, pago 15) e tambem com as conclusões
2

de Anse11 et a1. sobre a ordem dos efeitos de grupos ativantes

nas reações entre quinonas substituldas e butadienos, que era a

seguinte: CN > COMe> C0 2Me > CF3 > H> F> C1 > Me, OAc

MeO, St~e .

>

Conforme mencionamos no inlcio deste capitulo, os adutos

ditio-substituldos (54) prometiam ser intermediários interessan

tes na s1ntese dos compostos "gaiola" ditio-substituldos ( 55 ) ,

ainda não descritos na literatura (Esquema 14). Entretanto, ver~

ficamos que os adutos dia1qui1tio-substituldos (54 a,g) perman~

ceram inalterados quando foram submetidos à radiação u1tra-vio1~

ta (pa~. 83 , Exp. 6.2 e 6.3), em condições análogas às des
5 3

critas para os adutos não substituldo (3) (pag. 82, Exp. 6.1.3)
3 1

e monotio-substituldos (24 a). Esta falta de reatividade foi

surpreendente, pois e geralmente aceito que a fotocic1ização cons

titui uma evidência da configuração endo de um aduto (vide caPi

tu10 1, pago 10). Em vista disto tornou-se necessãrio investigar

3 estereoquímica dos mesmos.

Achamos que poderia ser obtida uma prova química da confi

guração de nossos adutos ditio-substituldos, pela transformação~

um deles no aduto não substituldo (3) correspondente e posterior

comparação deste ultimo com o autêntico de configuração endo. llia

posslve1 reação seria a dessu1furação com Nlque1 de Raney desat~

5 6

vado, que produziu resultados satisfatórios na série esteroldi

ca, onde a dessu1furação não foi acompanhada por hidrogenação de
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duplas olefinicas presentes no substrato. Entretanto. ao efetua~

mos a reação do aduto dimetiltio-substituido (54 a) com Niquel de

Raney desativado (pag. 85, Exp. 7.2). alem da dessulfuração ocor

reu tambem a hidrogenação da dupla enediônica, obtendo-se, como

uni co produto da reação, o aduto benzoqui nona-ci cl opentadi eno di.:!.

drogenado (35 a) (Esquema 23) (Espectro n9 4). Para provar a confi

guração deste composto, era necessãrio ter em mãos o diidro-adu-

to (35 a) autêntico. Este ultimo, de configuração endo, f oi por

~os obtido pela reação do aduto benzoquinona-ciclopentadieno (3)
3 6

com zinco em ãcido acetico (pag. 86, Exp. 8) (Esquema 23). A

comparação entre o produto de dessulfuração e o autêntico, atraves

de suas dioximas (65). mostrou que eram idênticos.

ESQUEMA 23

NOH

NOH

6~

o

3~a

Zn

AcOH

SC~Ra.NI

C
delatlva~

S H3

~4a

3 3~a
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Alem desta evidência quimica da configuração endo, foi por

nos ta mbem ob t i da uma p r ova e s pe c t r os cÕPi ca a t r a vês da anã1i se dos

espectros de R.M.N. de l3 C dos adutos sul furados. t digno de no

ta que não encontramos qualquer referência na literatura sobre res

- 13sonancia de C dos adutos benzoquinonas-ciclopentadieno. Entre

tanto, acham-se relatados
5 7

dados espectroscõpi cos dos adutos ani

drido malêico-ciclopentadieno endo (66 a) e exo (66 S) (Tabela 3)

Os autores verificaram que o aduto endo (66 a) apresenta no espe~

tro de R.M.N. de l3 C um deslocamento para campo alto dos carbonos

da d up1 a 1 i ga ç ã o (C - 5 e C- 6 ), em compa r a ç ão com o a dut o e xo (66 S),

enquanto este ultimo apresenta um deslocamento no mesmo sentido

do carbono da ponte metilênica (C-7). Em ambos os casos, es tes

efeitos foram atribuidos pelos autores ã interação " y _gauche" do

substituinte carbonilico com um dos prótons de C-5 e C-6 ou C-7

respectivamente.

~O
C
\

~C-O
O

66a 66 f3
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Resultados análogos foram por nos obtidos com outros dois

norbornenos dicarbometoxi-substituidos: 2,3-endo-dicarbometoxi-
5 8 5 9

norbor-5-eno (67) e 2,3-trans-dicarbometoxi-norbor-5-eno (68)

(Tabela 3) (pag. 87 e 88, Exp. 9 e la).

7

O::: C
'OMe

o~
C
'OMe

67 68

A inspeção dos modelos moleculares dos adutos benzoquin~

na-ciclopentadieno endo (3 a) e exo (3 6) indicou que, enquanto

no caso da configuração exo os grupos carbonila são espacialme~

te distantes dos carbonos C-5 e C-6 da dupla ligação, mas próx~

mos do carbono da ponte metilênica C-7, no caso da configuração

endo eles são bastante próximos dos carbonos da dupla e distantes

do carbono da ponte. Isto nos sugeriu que nestes compostos deve

riam ocorrer efeitos y similares àqueles observados nos derivados

norbornênicos.
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30

Os espectros de R.M.N. 13 C para alguns adutos dialquilti~

substituldos (54 a,b,e,f) acham-se incluidos na Tabela 3, bem

como os dos adutos 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21)

e 2,3-diidrobenzoquinona-ciclopentadieno (35 a). Pode ser obser

vado que os deslocamentos quimicos dos carbonos das duplas lig~

çoes (C-5 e C-6) dos adutos dialquiltio-substitu;dos (54 a,b,e,f)

são próximos aos do diêster endo (67) e do aduto ciclopentadie

no-anidrido malêico endo (66 a) mas distantes daqueles do aduto

exo (66 B). Além disso, pode-se notar que os adutos dialquilti~

substituidos nao exibem o deslocamento para campo alto da ponte

metilenica (C-7), caracteristico da configuração exo. Dados simi

lares foram obtidos para os aduto nao substituido (3), dicloro

substituido (21) e dessulfurado (35 a) (Tabela 3).
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Uma vez provado que os adutos ditio-substituldos são endo.

fica afastada a hipótese de que a fotociclização não ocorra por

motivos configuracionais. Uma outra causa desta falta de reativi

dade poderia residir em fatores eletrônicos. Pareceu-nos provãvel

que a conjugação entre o enxofre e o sistema enediônico, conduzin

do a um aumento da densidade eletrônica deste ultimo, fosse

responsãvel por este fato. Em vista disso, imaginamos que a trans

formação do alquiltio grupo em outro grupo atraente de eletrons

poderia facilitar a fotociclização. Com a finalidade de transfor

marmos o aduto dimetiltio-substituldo (54 a) no dissulfõxido CO!

respondente, submetemo-lo ã ação de oxidantes. Nossas tentativas

iniciais. empregando alguns reagentes usados na obtenção de sul
6 o

fõxidos a partir de tioeteres insaturados, tais como ãcido m-

cloroperoxibenzóico a frio ou a quente e periodato de sódio (pag.

90 e 91. Exp. 11.1 e 11.2), conduziram ao produto de partida inal

terado ou aromatizado. Entretanto, numa outra experiência em que

trata~os o aduto (54 a) com diõxido de selênio e peróxido de hi
6 1

drogênio na proporção 1 :2. obtivemos um sõlido. o qual foi iden

tificado e caracterizado como o mo nos u1f i ni 1 - de r i va do (69) (pa g.

92. Exp. 10.3.1) (Esquema 24), atraves de espectroscopia deR.M.N.

de lH. (Espectro nQ 5). de LV. (Espectro nQ 6) e por anãliseel~

1mentar. O esoectro de R.M.N. de H deste composto apresentou ab

sorçoes em 2.49 e 2.92 ppm. correspondentes aos prótons metllicos

ligados ao 5 e ao 5=0. respectivamente. Todos os nossos esforços

para oxidação do dimetiltio-derivado (54 a) ou do aduto monosulfi

nilado ao composto dissulfinilado ou ã dissulfona nao deram resul

tado (pag. 93 e 94. Exp. 11.3.2,12.1 e 12.2).
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\

.ESQUEMA 24

o

S4a

H202/S1~ )

SCH
3

MeOH/H~

69

Apesar do aduto monosu1fini1ado (69) possuir ainda um gr~

po meti1tio, foi por nõs tentada a sua fotocic1ização (pag. 84,

Exp. 6.4). Verificamos porem que houve decomposição do aduto de

partida, não sendo possTve1 a identificação do produto da reaça~

Cabe assinalar que nossos resultados constituem o primei

ro caso de adutos endo benzoquinonas-cic10pentadieno que não fo~

neceram compostos 11 9a io1a ll quando submetidos ã radiação u1travi.2.

1eta. r provável que a causa disto seja de origem eletrônica, mas

não podemos excluir a possive1 contribuição do impedimento ã ci

clização, devido ã presença dos dois substituintes volumosos.

Entretanto, o monosu1fõxido (69) nos pareceu ser um inte~

mediârio interessante para a obtenção de adutos mistos 2,3-diti.2.

substitu;dos. Sabe-se que o grupo su1finila, especialmente quan-
62

do complexado com reagentes de Pummerer, e um bom grupo de pa~

tida. Em vista disso, era provãve1 que se tratãssemos c aduto m.2.

nosulfinilado (69) com cloreto de tionila, apõs a complexação

no oxigênio sulfin;lico e ataque de cloreto, ocorreria a e1imin~

ção do grupo MeSOSOC1. Isto conduziria ã formação do aduto misto
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c10ro-meti1tio-substitu;do (70) (Esquema 25), por mecanismo anã-

logo ao sugerido para a reação do aduto dic1orado (21) com mer

captetos ( vide Esquema 19, Dag. 41 ).

ESQUEMr.. 25

l'
5=0
I
CI

69

- CH3 S -o-SOCI

o
70
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De fato. quando submetemos o aduto monossulfinilado (69)

ã reação com cloreto de tionila (pag. 94. Exp. 13). isolamos um

s61ido que não exibiu no seu espectro no infravermelho- a banda

de absorção do grupo sulfõxido (1040 cm- 1 ) (Espectro nQ 7) e que,

pelo espectro de R.M.N. de lH (Espectro nQ 8) indicava tratar-se

do aduto misto cloro-metiltio-substituido (70), ainda não descr~

to na literatura. Assim, o aduto monoalquiltio-substituido sint!

tizado desta forma. o qual. aliãs, não foi possivel obter a par

tir do aduto diclorado ( vide pago 40). abre um caminho para a sin

tese de adutos ditio-substituidos mistos, não descritos na lite-

ratura.
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CAPÍTULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

Instrumentos

Um espectrômetro "Varian" modelo IT-60" operando com fo~

te de radiofreqüência de 60 MHz foi utilizado para o registro dos

espectros de ressonância magnetica nuclear de próton (R.M.N·. lH).

Os espectros de ressonância magnetica nuclear de carbono

1313 (R.M.N. C) foram registrados em um espectrômetro "Varian"

modelo "FT-SOA" com fonte de radiofreqüência de 20 MHz para car

bono e SO MHz para próton.

Os espectros no infravermelho (I .V.) foram registrados em

um espectrofotômetro "Perkin Elmer" modelo 112S3-A II .

As determinações de massas foram efetuadas em uma balança

"Mettler" modelo IIH-34" ou numa balança IIMarte".

As anal i ses el ementares foram efetuadas em um "Anal i sador

Elementar Perkin Elmer", modelo "240-8" do laboratório de Microa

nalises do Instituto de QUlmica da Universidade de são Paulo.

1Registro de espectros de R.M.N. de H.

O solvente empregado foi clorofórmio 99% deuterado ou te

tracloreto de carbono~ procedentes da Merck, empregando-se tetr~

metilsilano (TMS) como referência interna. Foram utilizados tubos

de 5 mm, contendo soluções de concentrações em torno de 40% (v/v).

As condições básicas de registro dos espectros foram:



"Spinning rateIO

"Spectrum amplitude"

"Sweep time"

"R.F. power"

"Filter ll

lISpectrum Width ll

Registro de espectros no r.v.

40 rps

40 - 100

250 s

0,075

500 Hz

56

Foram empregadas soluções de clorofórmio lIUvasolRlI, proc!:.

dente da lIMerckll em celas de cloreto de sódio de 1,00 mm de cami

nho óptico. As condições bãsicas de registro dos espectros foram:

lIExpansionll

lIScan Minutes ll

lIOrdinate Mode ll

lIResponsell

lISlit Program ll

12

% T

N

Registro de espectros de R.M.N. de 13C.

Obtiveram-se os espectros desacoplados com Efeito Nuclear

Overhauser (NOrSE) e parcialmente acoplados com Efeito Nuclear Over

hauser (SFORD) para os compostos estudados, utilizando-se tubos

de 5 mm contendo soluções de concentrações aproximadas 40% (v/v)

em clorofórmio 99% deuterado procedente da lIMerckll.
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Experiências realizadas.

1. SlNTESE DO ADUTO 2,3-DICLOROBENZOQUINONA-CICLOPENTADIENO (21).

5 2
1.1. 2,3-Dicloroidroquinona (57).

52

Seguindo-se o procedimento descrito por Conant e Fieser,

40 g (0,36 mol) de hidroquinona foram dissolvidos em 200 m1 de

acido acetico glacial e tratados a 42°C com cloro seco e sob ag~

tação, ate a absorção de aproximadamente 31 g (0,44 mo1). A mi s

tura foi concentrada a vácuo, a massa resultante foi dissolvida em

100 m1 de agua e a solução foi fervida com carvao ativo duran

te 5 mino A mistura foi filtrada e deixada em repouso durante uma

noite na geladeira a 5°C, cristalizando um hidrato vermelho que

foi filtrado a vãcuo, sendo a água removida pela destilação do

a zeõ t r o po c om benzen o. O s Õ1i do ama re 10 obt i do f o i r e c r i s tal i zado

três vezes de benzeno, rendendo 17 g (0,095 mol; 26%) de cristais

brancos que fundiram entre 137 e 141°C.

( L i t.
5 2

P.F.147-148°C).

1.2. 2,3-Dic1oro-p-benzoquinona (56).
6 3

6 1+

De acordo com o procedimento descrito na literatura p~

ra a oxidação da hidroquinona, adicionaram-se em um balão de 50

m1 de três tubu1uras, equipado com funil de adição, agitador me

canico e termômetro, 4,0 g (22 mmo1) de 2,3-dic1oroidroquin~na

(57) e 20m1 de ãcido acetico 60%. A mistura foi resfriada em ba

nho de gelo e água e adicionou-se lentamente, atraves do funil
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de adição, uma solução de 3,2 g (32 mmol) de triôxido de crômio

em 80 ml de ácido acético 60%, de modo que a temperatura da mis

tura reacional não se elevasse alem de 10°C. Apôs a adiçãodo ox;

dante, a mistura foi agitada durante 1 h em banho de gelo e igua,

filtrando-se o sôlido amarelo formado, o qual, recristalizado de

nafta (P.E. 110-130 0 C), rendeu 3,4 g (19 mmol; 86%) de cristais
6 3

amarelos-brilhantes de P.F. 95-7°C (Lit. P.F. 96°C).

26
1.3. Aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21).

De acordo com o procedimento descrito por Marchand e
5 3

Allen para a obtenção do aduto benzoquinona-ciclopentadieno, ad,i

cionaram-se em um balão de três tubuluras, equipado com agitador

magnético, funil de adição com equalizador e tubo de cloreto de

cálcio, 6,5 g (37 mmol) de 2,3-diclorobenzoquinona (56) e 18 ml

de metanol anidro. A mistura foi resfriada em banho de gelo sec~

acetona, adicionando-se então, atraves do funil de adição, uma so

lução de 4,5 ml (3,6 g; 54 mmol) de ciclopentadieno em 2,0 ml de

metanol anidro. G banho refrigerante foi retirado e a solução foi

agitada ã temperatura ambiente durante 30 mino Por resfriamento

da mistura em banho de gelo seco/acetona, coletaram-se 8,7 g (36

mmol; 97%) de cristais castanhos-claros de P.F. 107-ll0 oC.

( L i t.
2 6

P.F. 109-110 0 C).

-1
I.V. (cm ; CHC1 3 ): 1665 (vC=O)

1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 1,53(m,2H), 3,35(m,2H), 3,55(m,2H),

6,04(m,2H)
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2. REAÇOES DO ADUTO 2,3-DICLOROBENZOQUINONA-CICLOPENTADIENO (21)

COM REAGENTES NUCLEOFILOS DE ENXOFRE E SELÊNIO.

2.1. Aduto 2,3-dimetiltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 a).

2.1.1. l~ Experiência

Em um balão de 25 ml de três tubuluras, equipado com "go~

se-neck", agitador magnetico e tubo de cloreto de cãlcio, adicio

naram-se 10 ml de metanol anidro e 0,64 g (28 mmol) de sódio me

tãlico. Após a dissolução do sódio, i'l solução foi resfriada em ba

nho de gelo e sal, adicionando-se em seguida 1,7 ml (1,5 g; 30 mmol)

de metil mercaptana. A solução foi agitada ã temperatura ambien

te durante 10 min , adicionando-se então, através do "goose-neck",

2,0 g (8,2 mmol) de aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadie-

no (21). A mistura foi agitada 30 min , refluxada durante 3 h, j~

gada em 20 ml de água e neutralizada com solução aquosa 10% de

HC1. A suspensão resultante foi extra;da com diclorometano, secan

do-se o extrato com sulfato de magnesio. Por evaporação do solven

te obtiveram-se 2,8 g de sólido amarelado que foi lavado com éter

et;lico, rendendo 2,5 g de sólido branco de dif;cil purificação,

o qual fundiu entre 165°C e 185°C.

- 1
LV. (cm ; CHC1 3 ): 3380 (v O- H)

1R.M.N. H (6; COC1 3 ): 2,22(m,2H),

6,54(s,2H),

2,32(s,6H),

6,80(m,2H)

4,15(m,2H),

O sinal em 6,54 ppm desapareceu por adição de ãgua deute

rada.
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2.1.2. 2~ Experiência

Em um balão de duas tubu1uras de 25 m1, foram dissolvidos

O, 23 9 (10m mal) de s odi o me t ã 1i co em 5, O m1 de me t ano1 ani dro , adi

cionando-se em seguida, ã solução fria, 1,0 m1 (0,86 g; 17 mmo1;

70% de excesso) de meti1 mercaptana. Esta solução de mercapteto

de sadio foi adicionada gota a gota, com agitação, sobre uma su~

pensão de 12 9 (5,0 mmo1) do aduto 2,3-dic1orobenzoquinona-cic1~

pentadieno (21) em 10 m1 de metano1 anidro, contida num balão de

três tubu1uras, equipado com agitador mecânico, tubo de cloreto

de cã1cio e funil de adição. A adição foi lenta, verificando -se

constantemente o pH do meio reaciona1, para que este não ficasse

a 1ca 1i no. Ao f i na 1 da a di ção, a mi s tu r a f oi j o9ada em 2O m1 de s o

1ução aquosa saturada com cloreto de amônia, filtrando-se o soli

do formado. Por recrista1ização de metano1, obtiveram-se 1,2 g

(4,5 mmo1; 90%) de cristais amarelos de P.F. 113-115 0 C.

Anã1ise Elementar

calculado para C13H1402S2:

encontrado

- 1I.V. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (vC=O)
1R.M.N. H (o; CDC1 3 ): 1,49(m,2H),

3,45(m,2H),

C 58,64%;

C 58,14%;

2,46(s,6H),

6,08(m,2H)

H 5,25%

H 5,27%

3,32(m,2H) ,

2.2. Aduto 2,3-dimeti1 tiobenzoquinona-cic1opentadieno aromatizado

(58).

2.2.1. l~ Experi ênci a

Em um balão de 50 m1 de três tubu1uras, equipado com agl
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tador mecanico, tubo de cloreto de câ1cio e funil de adição com

equa1 izador, foram adicionados 1,0 9 (4,1 mmo1) de aduto 2,3-di

c1orobenzoquinona-cic1opentadieno (21) e 15 ml de metanol anidro.

A esta mistura adicionou-se uma solução metanõlica de metil mer

capteto de sódio, preparada pela adição de O,SO ml (0,69 g; 1,4

mmo1) de me til me r c apt ana a uma sol uç ão de O, 32 9 (1 4 mmo 1) de s §.

dio metâlico em 20 ml de metanol anidro. A mi~tura foi agitada

durante 5 min ã temperatura ambiente, jogada em 50 ml de solução

aquosa saturada com cloreto de amônio. O sõl ido branco formado foi

recristalizado de metanol, rendendo O,SO 9 (3,0 mmol; 73%) decris

tais brancos de P.F. l54-15S,5°C

Anâlise Elementar

calculado para C13H1402S2: C 58,61%; H 5,31%; S 24,09%

encontrado C 59,11%; H 5,53%; S 24,65%

- 1I.V. (cm ; CHC1 3 ): 33S0 (v O_H)
1R.M.N. H (8; COC1 3 ): 2,20(m,2H), 2,32(s,6H), 4,15(m,2H),

6,50(s,2H), 6,7S(m,2H)

o sinal em 6,50 ppm desapareceu por adição de agua deute

rada.

2.2.2. 2~ Experiência

Uma mistura de 0,50 g (1,9 mmo1) do aduto 2,3-dimetiltio

benzoquinona-cic1opentadieno (54 a), 0,5 g de bicarbonato de p~

tâssio, 5,0 m1 de metano1 e 5,0 m1 de ãgua, contida em um balão

de 25 m1, foi ref1uxada durante 1 h e, em seguida, jogada em 20

m1 de âgua. O sólido formado foi recrista1izado de metanol, ren

den do 0,34 g (1,3 mmo 1; 6S%) de cri s ta i s brancos de P. F. 162-164°C.



62

- 1I.V. (cm ; CHC1 3 ): 3380 (v O_H)
1R.M.N. H (1$; COC1 3): 2,25(m,2H), 2,32(s,6H), 4,15(s,2H),

6,40(s,2H), 6,7S(m,2H)

o sinal em 6,40 ppm desapareceu por adição de água deute

rada.

2.3. Aduto 2,3-dietiltiebenzoguinona-ciclopentadieno (S4 b).

Partindo-se de 0,23 g (lO mmol) de sódio metálico, 0,7S ml

(0,62 g; lO mmol) de etil mercaptana, 1,2 g (S,O mmol) de aduto

2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o pr~

cedimento descrito em 2.1.2. (pag. 60 ), obteve-se um õleo que foi

extraido com diclorometano. O extrato foi secado com sulfato de

magnesio e concentrado a vácuo, rendendo um óleo que cristalizou

de metanol resfriado a -20°C. Por recristalização de metanol, obtl

veram-se 0,60 9 (2,0 mmol; 40%) de cristais amarelos de P.F.

Anãlise Elementar

calculado para C1SH1S02S2: C 61,22%; H 6,11%

encontrado C 61,01%; H 6,37%

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1670 (vC=O)
1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 1,24(t,6H), 1,50(m,2H), 3,02(q,4H),

3,30(m,2H), 3,SO(m,2H), 6,OS(m,2H)

2.4. Aduto 2,3-di-n-propi1tiobenzoquinona-ciclopentadieno (S4 c).

Partindo-se de 0,23 9 (10 mmo1) de sódio metãlico, 0,90m1

(0,76 g; 10 mmo1) de n-propi1 mercaptana 1,2 9 (S,O mmo1) de adu
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to 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o

procedimento descrito em 2.1.2. (pag. 60 ), obteve-se um óleo que

foi extraido com diclorometano. O extrato foi secado sobre sulfa

to de magnésio e concentrado a vãcuo, rendendo um óleo que soli

dificou por resfriamento a -25°C. Por recristalização de etanol

95%, obtiveram-se 0,70 g (2,2 mmol; 44%) de cristais amarelos de

P.F. 64-65 0 C.

Anãlise Elementar

calculado para C17H2202S2: C 63,31%; H 6,89%

encontrado C 63,63%; H 6,94%

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1685 (\)C=O)
1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 1,10(t,6H), 1,50(m,6H), 3,00(t,4H),

3,30(m,2H), 3,40(m,2H), 6,00(m,2H)

2.5. Aduto 2,3-di-n-butiltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 d).

Partindo-se de 0,38 g (16 mmol) de sódio metãlico, 1,8 ml

(1,5 g; 17 mmol) de n-butil mercaptana, 2,0 g (8,2 mmol) de adu

to 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o

procedimento descri to em 2.1.2. (pag. 60), obteve-se um óleo que

cristalizou de uma mistura de etanol/n-hexano (9:1), rendendo

1,0 g (2,8 mmol; 34%) de cristais amarelos de P.F. 33-34°C.

Anãlise Elementar

calculado para C19H2602S2: C 65,10%; H 7,25~

encontrado C 65,50%; H 7,50%

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (\)C=O)
1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 0,90(t,6H), 1,40(m,10H), 2,96(t,4H)

3,20(m,2H), 3,40(m,2H), 5,97(m,2H)
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2.6. Aduto 2,3-di-i-propiltiobenzoguinona-ciclopentadieno (54 e).

Partindo-se de 0,23 9 (10 mmol) de sódio metalico, 0,90 ml

(0,76 g; 10 mmol) de i-propil mercaptana, 1,2 9 (5,0 mmol) de

aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se

o pr oce di me nto de s c r i t o em 2. 1 . 2. (p a g. 6O ), ob t e ve - seu m ó1e o que

foi extraido com diclorometano. O extrato foi secado com sulfato

de magnesio e concentrado a vacuo, conduzindo a um óleo que sol~

dificou quando resfriado a -25°C. Por recristalização de etanol

95% coletaram-se 0,78 9 (2,4 mmol; 49%) de cristais amarelos de

P.F. 104-107°C.

Analise Elementar

calculado para C17H2202S2: C 63,31%; H 6,89%

encontrado C 63,43%; H 6,81%

-1
LV. (cm ; CHC1 3): 1670 (vC=O)

1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 1,02 a 1,66(m,14H), 3,20(m,2H),

3,40(m,2H), 3,95(m,2H), 6,00(m,2H)

2.7. Aduto 2,3-di-t-buti1tiobenzoquinona-cic1opentadieno (54 f).

Partindo-se de 0,23 g (10 mmol) de sódio metãlico, 1,1 ml

( O, 88 g; 9, 8 mmo1) de t - butil me r c a pt ana, 1, 2 9 (5, O mmo 1 ) de ad~

to 2,3-dic1orobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o

procedimento em 2.1.2. (pag. 60), obteve-se um óleo que solidif~

cou por resfriamento a -25°C. Após recristalização de etanol 95%,

coletaram-se 0,80 g (2,3 mmol; 46%) de cristais amarelos de

P.F. 154-156°C.
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Análise Elementar

calculado para C19H2602S2: C 65,10%; H 7,49%

encontrado C 65,46%; H 7,44%

-1
LV. (cm ; CHC1 3 ): 1680 (vC=O)

1R.M.N. H (o; COC1 3): l,40(s,20H), 3,30(m,2H), 3,40(m,2H),

5,97(m,2H)

2.8. Reação do aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21)

com benzil mercapteto de sódio.

2.8.1. Empregando-se a proporçao 1: 2.

Partindo-se de 0,23 g (10 mmol) de sódio metálico, 1,1 ml

(1,2 g; 9,4 mmol) de benzil mercaptana, 1,2 g (5,0 mmol) de adu

to 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o

procedimento descrito em 2.1.2 (pag. 60), obteve-se um õlec que

foi extraido com diclorometano. O extrato foi secado sobre sulfa

to de magnésio e concentrado a vácuo, rendendo um õleo que soli

dificou ao ser resfriado a -25°C. Por recristalização de etanol

95%, obtiveram-se 1,2 g (2,9 mmol; 56%) de cristais amarelos de

P.F. 97-l00 oC.

Análise Elementar

calculado para C25H2202S2: C 71,70%; H 5,26%

encontrado C 71,91%; H 5,22%

I.V. (cm- l ; CHl,1 3 ): 1670 (vC=O)
1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 1,28(m,2H), 2,70(m,2H), 3,20(m,2H),

4,20(m,4H), 5,60(m,2H), 7,20(s,10H)
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2.8.2. Empregando-se a proporçao 1:1.

A um balão de 10 ml equipado com tubo de cloreto de cálcio

foram adicionados 0,067 g (2,9 mmol) de sódio metálico, 2,0 ml de

metanol anidro e, após a dissolução do sódio, 0,35 ml (0,37 g; 3,0

mmol) de benzil mercaptana. Esta solução foi adicionada, lentamen

te e sob agitação, a uma suspensão de 0,72 9 (3,0 mmol) do aduto

2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) em 2 ml de metanol, contida em

um balao de três tubuluras, equipado com agitador mecânico, f"uni 1 de adi

ção e tubo de cloreto de cãlcio. Após a adição do mercapteto, a

mi s t u r a f o i j o9 a da em 10m 1 de sol uç ã o a quo s a s a t u r a da de c 1ore to

de amônio e extralda com diclorometano. O extrato foi secado e

concentrado a vacuo, resultando 0,43 9 de óleo, o qual foi disso..!.

vido em metanol, cristalizando por resfriamento a -20°C, 0,36 9

(0,86 mmol; 29%) de sólido amarelo, que fundiu entre 90 e 96°C.

- 1
LV. (cm ; CHC1 3 ): 1670 (\)C=O)

1
R.M.N. H (8; CDC1

3
): 1,28(m,2H), 2,70(m,2H), 3,20(m,2H),

4,20(m,4H), 5,60(m,2H), 7,20(s,10H)

2.9. Aduto 2,3-dicarbetoximetiltiobenzoquinona-ciclopentadieno

(54 h).

Partindo-se de 0,23 9 (10 mmol) de sódio metálico, 1,1 ml

(1,2 g; 10 mmol) de tioglicolato de etila, 1,2 9 (5,0 mmol) de

aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se

o procedimento descrito em 2.1.2. (pag. 60), obteve-se um óleoque

cristalizou de uma mistura de etanol/n-hexano (1:9) resfriada a

-25°C. Por recristalização do mesmo solvente coletaram-se 1,0 9
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(2,4 mmol; 48%) de cristais amarelos de P.F. 86-88°C.

LV. (cm- 1 ; CHC1 3): 1680 e 1730 (\lC=O)
1R.M.N. H (o; COC1 3 ): 1,50(m,2H), 1,60(t,6H), 3,40(m,6H),

4,10(m,6H), 6,10(m,2H)

2.10. Aduto 2,3-dialiltiobenzoguinona-ciclopentadieno (54 i).

Em um balão de 10 ml de duas tubuluras, equipado com con

densador para refluxo, tubo de cloreto de cãlcio e agitador ma~

netico, foram adicionados 3,0 ml de éter etilico anidro, 0,30ml

de alil mercaptana 70% e 0,060 g (2,6 mmol) de sódio metãlico. A

mistura foi refluxada durante 2 h e agitada ã temperatura ambie~

te durante uma noite. O sólido formado foi decantado, lavado três

vezes com eter etilico e então filtrado a vãcuo, sob atmosfera de

nitrogênio anidro, coletando-se 0,23 g (2,4 mmol) de sólido bra~

co. Es te sÕ1i do f o i ad i c i ona do, a t r avês de 11 goos e - ne ck11, sob re uma

solução de 0,30 g (1,3 mmol) do aduto 2,3-diclorobenzoqúinona-c.:!..

clopentadieno (21) em 3,0 ml de éter etilico anidro, contida num

balão de três tubuluras de 25 ml, equipado com agitador magnético

e tubo de cloreto de cãlcio. A mistura foi jogada em 10 ml de so

lução aquosa saturada de cloreto de amônio e extraida com diclo

rometano. O extrato foi secado com sulfato de magnésio e concen

trado a vãcuo, obtendo-se um óleo que cristalizou de n-hexano re~

friado a -25°C. Por recristalização do mesmo solvente, coletaram

se 0,12 g (0,38 mmol; 29%) de cristais amarelos de P.F.48,5-49,50C.

Anãlise Elementar

calculado para C17H1802S2: C 64,11%; H 5,70%

encontrado C 64,28%; H 5,68%
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- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (vC=O)

1
R• M. N. H (o; COC13): 1, 36 ( m, 2H) , 3 , O9 a 4, O5 (m, 8H ) , 4 , 9O( m, 2H),

5,10(m,2H), 5,43 a 5,86(m,2H), 5,97(m,2H)

2.11. Aduto 2,3-di-p-metoxibenziltiobenzoquinona-ciclopentadieno

(54 j).

Em um balão de três tubuluras, equipado com agitador mecâ

nico, tubo de cloreto de cãlcio e septo, foram introduzidos 0,16 g

(5,3 mmol) de hidreto de sõdio 80% que foi em seguida lavado três

vezes com n-hexano anidro. Introduziram-se a seguir, através de

uma seringa, 3,0 ml de éter etilico anidro e 0,80 m1 (0,88 g; 5,7

mmol) de p-metoxibenzil mercaptana. A mistura foi agitada 12 h ã

temperatura ambiente, filtrando-se a vãcuo e sob nitrogênio seco

o sólido formado. Coletaram-se 0,87 g (4,9 mmol) de sõlido bran

c o, que f o i d i s sol v i do em 2, O m1 de me ta no 1 a n i d r o e 9 o te j a do com

agitação, sobre uma suspensão de 0,60 g (2,5 mmo1) do aduto 2,3

diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) em 5,0 ml de metanol ani

dro contida num balão de três tubuluras de 25 ml, equipadocomag.:!..

tador mecânico e tubo de cloreto de cãlcio. A mistura foi jogada

em 20 ml de solução aquosa saturada com cloreto de amônio, extrain

do-se o õleo formado com diclorometano. O extrato foi secado so

b r e sul f a to de ma gné s i o e c on ce n t r a do a vã c uo, ob te ndo - s e um õ 1e o

que cristalizou de metanol resfriado a -78°C. Coletaram-se, apõs

duas recristalizações de etanol 95%,0,39 g (0,81 mmo1; 32%) de

cristais amarelos de P.F. 101-103 0 C.

Análise Elementar

calculado para C27H2604S2: C 67,75%; H 5,49%

encontrado C 67,77%; H 5,35%
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LV. (cm-'; CHC'3): 1675 (\)C=O)

R.M.N. lH (8; CDC1 3 ): 1,33(m,2H), 2,70(m,2H), 3,20(m,2H),

3,73(m,6H), 4,07(m,4H), 5,70(m,2H),

6,53 a 7,20(m,8H).

2.12. Aduto 2,3-dibenzidriltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 k).

Em um balão de três tubuluras, equipado com septo, tubo de

cloreto de cãlcio e agitador mecânico, foram introduzidos 0,34 g

(11 mmol) de hidreto de sódio 80% que foi em seguida lavado três

vezes com n-hexano anidro. Introduziram-se a seguir, atraves de

seringa, 7,0 ml de eter etilico anidro e 2,0 ml (2,4 g) de benz~

-dril mercaptana, agitando-se a mistura a temperatura ambiente du

rante 12 h. ° sólido formado foi filtrado a vácuo e sob atmosfe

ra de nitrogênio seco, obtendo-se 1,4 g (6,3 mmol) de sólido bran

co. Uma solução de 0,85 g (3,8 mmol) deste sólido em 5,0 ml de

tetraidrofurano anidro foi adicionada, sob agitação, sobre uma so

lução de 0,47 g (1,9 mmol) do aduto 2,3-diclorobenzoquinona-cicl~

pentadieno (21) em 8,0 ml de tetraidrofurano anidro, contida em

um balão de três tubuluras, equipado com agitador mecânico, e tu

bo de cloreto de cãlcio. Apôs o final da adição, a mistura foij~

gada em 20 ml de solução aquosa saturada com cloreto de amônio e

em seguida, extraida com diclorometano. ° extrato foi secado so

bre sulfato de magnesio e concentrado a vácuo, rendendo um sólido

que foi recristalizado duas vezes de etanol 95%. Coletaram - se

0,55 g (1,0 mmol; 52%) de cristais amarelos de P.F. 147-151 0 C.
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Anã1ise Elementar

calculada para C35H3002S2: C 76,88%; H 5,54%

encontrado C 77,21%; H 5,38%

- 1I.V. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (vC=O)
1R.M.N. H (8; COC1 3 ): 0,83 a 1,29(m,2H), 2,02(m,2H), 2,99(m,2H),

5,58(m,2H), 6,17(s,2H), 7,17(m,20H)

2.13. Aduto 2,3-ditritiltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54-..U-.

Partindo-se de 0,28 9 (9,3 mmol) de hidreto de sódio 80%,

2,6 9 (9,4 mmol) de tritil mercaptana, e seguindo-se o procedime!:

to descrito em 2.11. (pag. 68), obtiveram-se 2,3 g (7,l'mmol) de

sólido branco. Uma solução de 0,96 9 (3,2 mmol) deste sólido em

5,0 ml de tetraidrofurano anidro foi adicionada a uma solução de

0,39 g (1,6 mmol) do aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadi~

no (21) em 5,0 ml de tetraidrofurano anidro. Ao final da adição,

a mi s tu r a f o i j ogada em 2°m1 de sol ução aquo s a s a t ur ada de c1ore

to de amônio, extraindo-se com diclorometano. ° extrato foi seca

do com sulfato de magnesio e concentrado a vácuo, obtendo-se um

õleo que cristalizou de tetracloreto de carbono/n-hexano (1:1),

rendendo 0,6 g (0,86 mmol; 54%) de cristais amarelos de P.F.

170-173°C.

Anãlise Elementar

calculado para C47H3802S2: C 80,76%; H 5,49%

encontrado C 80,38%; H 5,39%

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1680 (vC=O)

R.M.N. lH (8; COC1 3 ). 0,97(m,2H), 1,53(m,2H), 2,70(m,2H),

5,73(m,2H), 7,20(m,30H)
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2.14. Aduto 2,3-difeniltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 m).

Empregando-se 0.23 g (lO mmol) de sódio metãlico, 1,0 ml

(1,1 g; 9,7 mmol) de tiofenol, 1,2 g (5,0 mmol) de aduto 2,3-di,

clorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o procedime~

to descrito em 2.1.2 (pag. 60), obteve-se um sólido, o qual, por

recristalização de etanol 95%, rendeu 1,1 g (2,8 mmol; 56%) de

cristais amarelos de P.F. 149-153 0 C.

Análise Elementar

calculado para C23H1802S2: C 70,76%; H 4,61%.

encontrado C 70,56%; H 4,90%

-1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1682 (vC=O)
1

R.M.N. H (o; CDC1 3 ): 1,40(m,2H), 3,30 a 3,50(m,4H),

6,lO(m,2H), 7,38(s,10H)

2.15. Aduto 2,3-di-p-metilfeni1tiobenzoguinona-ciclopentadieno

(54 n).

Partindo-se de 0,23 g (10 mmol) de sódio metãlico, 1,2 g

(9,7 mmol) de p-metiltiofenol, 1,29(5,0 mmol) de aduto 2,3-dicl~

robenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o procedimento

descrito em 2.1.2. (pag. 60), obteve-se um sólido amarelo,oqual,

após recristalização de etanol 95%, rendeu 2,0 g (4,8 mmol; 96%)

de cristais amarelos de P.F. 163-167°C.

Anãlise Elementar

calculado para C25H2202S2: C 71,73%; H 5,31%

encontrado C 71,67%; H 5,59%



-1LV. (em ; CHC1 3): 1675 (\)C=O)
1

R.M.N. H (o; COC1 3): 1,40(m,2H),

3,30(m,2H) ,

2 ,30(s ,6H),

6,00(m,2H),

3,20(m,2H),

7 , 10 (m , 8H)
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2.16. Aduto 2,3-di-p-metoxifeniltiobenzoguinona-ciclopentadieno

(54 o).

Partindo-se de 0,23 9 (lO mmol) de sódio metãlico, 1,4 9

(la mmol) de p'-metoxitiofenol, 1,2 9 (5,0 mmol) de aduto 2,3-di

clorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o procedime~

to descrito na experiência descrita em 2.1.2 (pag. 60), obteve

se um sólido,o qual, após duas recristalizações de acetona, ren

deu 2,2 9 (4,9 mmol; 98%) de cristais amarelos de P.F. 120-124°C.

Anãlise Elementar

calculado para C25H2204S2:

encontrado

-1I.V. (cm ; CHC1 3 ): 1670 (\)C=O)
1

R.M.N. H (8; COC1 3): 1,40(m,2H),

3,80(s,6H),

C 66,63%;

C 66,30%;

3,20(m,2H),

6,00(m,2H),

H 4,97%

H 4,74%

3,30(m,2H),

7,00(m,8H)

2.17. Aduto 2,3-di-p-clorofeniltiobenzoquinona-ciclopentadieno

(54 p).

Partindo-se de 0,23 9 (10 mmol) de sódio metálico, 1,4 9

(9,7 mmol) de p-clorotiofenol, 1,2 g (5,0 mmol) de adut02,3-d,i

clorobenzoquinona-ciclopentadieno (21) e seguindo-se o procedime~

to descrito em 2.1.2. (pag.60), obteve-se um sólido amarelo, do

qual, por recristalização de acetona, coletaram-se 1,5 g (3,3 mool;
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67%) de cristais amarelos de P.F. 174-177°C.

Anãlise Elementar

calculado para C23H1602S2C12:

en con trado

C 60,13%;

C 60,34%;

H 3,52%

H 3,45%

-1LV. (cm ; CHC1 3): 1680 (vC=O)
1R.M.N. H (o; COC1 3): 1,40(m,2H),

6,00(m,2H),

3,30(m,2H),

7,20(m,8H)

3,40(m,2H),

2.18. Aduto 2,3-di-p-aminofeniltiobenzoquinona-ciclopentadieno

(54 q).

Partindo-se de 0,23 9 (10 mmol) de sódio metãlico, 1,2 9

(9,6 mmol) de p-aminotiofenol, 1,2 9 (5,0 mmol) de aduto 2,3-di

c 1or obe nzoqui nona - c i c1openta di eno (2 1) e se g, u i ndo - s e o pr oced ime.!!.

to descrito em 2.1.2. (pag. 60), obteve-se um sólido, que foi la

vado com etanol 95% quente, rendendo 0,65 9 (1,5 mmol; 30%) de

cristais avermelhados de P.F. 200-203°C.

Anãlise Elementar

calculado para C23H2002S2N2:

encontrado

C 65,68%;

C 65,43%;

H 4,80%

H 4,79%

-1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1670 (vC=O)
1R.M.N. H (o~ COC1 3 ): 1,30(m,2H), 3,10(m,2H), 3,30(m,2H),

5,30(s-largo,4H), 5,90(m,2H), 6,80(m,8H)

2.19. Aduto 2,3-di-p-nitrofeniltiobenzoguinona-ciclopentadieno

(54 r).

54

De acordo com o procedimento descrito por Waldroon e Reid,

2,0 9 de p-nitrotiofenol foram tratados com solução aquosa de hi
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dróxido de sódio, rendendo 1,0 9 (5,6 mmol) de sólido vermelho.

Este sólido foi adicionado atraves de IIgoose-neckll, com agitação,

sobre uma suspensão de 0,68 9 (2,8 mmol) do aduto 2,3-diclorobe~

zoquinona-ciclopentadieno (21) em 15 ml de metanol anidro, conti

da em um balão de tr~s tubuluras de 25 ml, equipado co~ agitador

mecanico e tubo de cloreto de cálcio. Ao final da adição, a mis

tura foi jogada em 20 ml de solução aquosa saturada com cloreto

de amônio, obtendo-se um sõlido amarelo, o qual, lavado com eta

nol 95% quente, rendeu 0,80 9 (1,7 mmol; 61%) de cristais averme

lhados que decompuseram a aproximadamente 190°C.

Anãlise Elementar

calculado para C23H1606N2: C 57,43%; H 3,36%

encontrado C 57,73%; H 3,35%

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1680 (vC=O)
1R.M.N. H (6; COC1 3 ): 1,50(m,2H), 3,40(m,2H), 3,50(m,2H),

6,lO(m,2H), 7,20(m,SH)

2.20. Aduto 2,3-di-í3-naftiltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 s).

Partindo-se de 0,12 9 (4,0 mmol) de hidreto de sõdio 80%,

0,64 9 (4,0 mmol) de B-naftil mercaptana e seguindo-se o proced~

me nt o de s c r i t o em 2. 11. (p ag. 68 ), obt i veram- s e O, 61 9 (3,3 mmo 1 )

de sÕ1 i do ama r e1o, que f or am a di c i ona dos a uma s us pensão de 0,41 9

(1,7 mmol) de aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclopentadieno (21)

em metanol anidro. Obteve-se um sólido, o qual, recristalizado de

clorofórmio/etanol (1:1), rendeu 0,50 9 (1,0 mmol; 59%) de cris

amarelos de P.F. 170-173 0 C.
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- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (\)C=O)
1R.M.N. H (o; CDC1 3): 1,30 a 1,57(m,2H), 3,23 a 3,40(m,4H),

6,07(m,2H), 7,23 a 7,S7(m,14H) .

2.21. Aduto 2,3-difenilselenobenzoguinona-ciclopentadieno (59).

55

Seguindo-se o procedimento descrito por Sharpless e Lauer,

em um balão de três tubuluras equipado com tubo de cloreto de cál

cio, septo, agitador magnetico e tubo passador de gás, introduzi

ram-se 1,0 g (3,2 JTImol) de difeni ldisseleneto, la ml de etanol ani

dro e em seguida, sob agitação e atmosfera denitrog~nio, 0,30 g

(7 , 9 mmo1) de bo r oi dr e to de s õdi o em peque nas po r ções. For a m t om2.

dos 5 ml da solução clara obtida e adicionados, atraves de serin

ga, a uma suspensao de 0,40 g (1,6 mmol) do aduto 2,3-diclorobe,!!.

zoquinona-ciclopentadieno (21) em 4,0 ml de etanol contida em um

balão de três tubuluras equipado com septo, agitador mecânico e

tubo de cloreto de cálcio. Após a adição, a mistura foi jogada em

20 ml de solução aquosa saturada de cloreto de amônio, obtendo 

se 0,72 9 de sólido amarelo. Após recristalização de etanol 95%

coletaram-se 0,29 9 (0,60 mmol; 37%) de cristais amarelos de P.F.

152-155 0 C.

Anãlise Elementar

calculado para C23H1SOZSeZ

encontrado

C 57,03%; H 3,75%

C 57,42%; H 3,65%

-1
LV. (cm ; CHC1 3): 1670 (\)("=0)

1
R.r·1.N. H (o; COC1 3 ): 1,40(m,ZH), 3,ZO(m,2H), 3,30(m,2H),

6,07(m,2H), 7,40(m,10H)



76

3. REAÇOES DO ADUTO 2,3-DICLOROBEMZOQUINONA-CICLOPENTADJENO (21)

COM REAGENTES NUCLEÔFILOS DE OXIGÊNIO E NITROGtNIO.

3.1. Com metóxido de sódio.

A uma suspensao de 0,85 9 (3,5 mmol) do aduto 2,3-dicloro

benzoquinona-ciclopentadieno (21) em 10 ml de metanol, contida

em um balão de três tubuluras, equipado com funil de adição, ag~

tador mecanico e tubo de cloreto de cãlcio, foi adicionada uma

solução de metóxido de sódio, preparada a partir de 0,16 9 (7,0 nrnol)

de sódio metãlico e 7,0 ml de metanol anidro. Após a adição, a

mistura reacional foi jogada em 20 ml de solução aquosa saturada

de cloreto de amônio e extraída com éter etílico. O extratc foi

secado com sulfato de magnésio e concentrado a vacuo, coletando-

se 0,28 9 de sólido claro, de largo intervalo de fusão e de dif;

cil purificação.

-1
LV. (cm ; CHC1 3): 3300 (v O- H)

1R.M.N. H (o; CDC1 3/acetona-d 6 ): 2,09(m,2H), 4,15(m,2H),

5,25(s,2H), 6,74(m,2H)

O sinal em 5,25 ppm desapareceu por adição de ãgua deute

rada.

3.2. Com aziridina.

6 5

3.2.1. freparação de aziridina.

6 5

Seguindo-se o procedimento descrito por Allen et al.,

uma mistura de 61 9 (1,0 mol) de etanolamina e 102 9 (1,02 mol)
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de ãcido sulfurico 93% foi aquecida com chama direta, resultando

um sólido castanho que foi filtrado e lavado com etanol 95%. A

23 9 de s t e só1 i do, cont i do em um ba1ã o equi pa do com c o1una de f r a

cionamento tipo Vigreux de 30 cm, foram adicionados 88 9 de sol~

ção aquosa 40% de hidróxido de sódio. A mistura foi aquecida com

chama, destilando-se 25 ml de liquido claro, que foi recolhido s~

bre pastilhas de hidróxido de sôdio. Do de.;~-;;ú~u ~.:.:parou um ôleo,

que f oi s e cados obr e hi dr ôxi do de pot ãs s i o e f r a c i ona do em uma co

luna tipo Vigreux de 20 cm, coletando-se 2,0 9 (4,6 mol) de aziri
6 5

dina, que destilou entre 54 e 56°C (Lit. 5S-56,SOC).

3.2.2. Reação do aduto diclorobenzoguinona-ciclopentadieno (21)

com aziridina.

Em um balão de três tubuluras, equipado com agitador mecã

nico, funil de adição e tubo de cloreto de cãlcio, foram introdu

zidos 0,24 9 (0,99 mmol) do aduto 2,3-diclorobenzoquinona-ciclo

pentadieno (21) e 2,0 ml de eter etilico anidro. A esta mistura,

foi adicionada, lentamente e sob agitação, uma solução de 0,10 ml

(0,083 g; 1,9 mmol) de aziridina em 1,0 ml de eter etilico ani

dro. A mistura foi agitada durante 10 min, jogada em 20 ml de so

lução aquosa saturada de cloreto de amônio e extraida cometer eti

lico. O extrato foi secado com sulfato de magnesio e concentrado

a vãcuo, rendendo 0,15 9 de ôleo de diflcil purificação.

LV. (cm- l ; CHC1 3 ): 3300 cm- l (v
O

- H)

R. i~ . ;'l. 1H (o; COC13/ ac e t ona - d6 ): 2, 1O( m, 2H) , 4 , 1 5 ( m, 2H) ,

5,2S(m,2H), 6,75(m,2H)

O sinal em 5,25 ppm desapareceu por adição de ãgua deute

rada.
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3.3. Com azirideto de 11tio.

A uma solução de 0.10 m1 (0,083 g; 1.9 mmo1) de aziridina

em 2.0 m1 de eter etl1ico anidro. foram adicionados 1.3 m1 (1.9 mmo1)

de solução 1.5 M de n-buti1 1itio em n-hexano. A suspensão bra.!:!,

ca foi adicionada. através de seringa. a uma solução de 0,24 g

(0.99 mmo1) de aduto 2.3-dic1orohenzoquinona-cic1opentadieno (21)

em 2.0 m1 de éter eti1ico anidro. A mistura reaciona1 foi agit~

da durante 10 min, em seguida jogada em agua e extraida com éter

eti1ico. ° extrato foi secado com sulfato de magnésio e concentra

do a vácuo, rendendo 0,10 9 de óleo de difici1 purificação.

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 3300 (v O- H)
-1R.M.N. (cm ; CDC1 3/acetona-d 6 ): 2,10(m,2H), 4,15(m,2H),

5,05(m,2H), 6.75(m,2H)

° sinal em 5,05 ppm desapareceu por adição de água deute

rada.

4. PIROLISES DOS ADUTOS 2.3-DITIOBENZOQUINONA-CICLOPENTADIENO.

Procedimento Geral.

Em um c1aisen de 5,0 m1, equipado com capilar e condens~

dor para destilação, o aduto 2,3-ditiobenzoquinona-cic1opentadi!

no (54) é submetido ao aquecimento com banho de si1icone, ate a

fusão. ° aquecimento do banho e aumentado ate 180°C, desti1ando

se então, sob vãcuo (1 torr.). um óleo vermelho.



79

4.1. Pirô1ise do aduto 2,3-dimeti1tiobenzoquinona-cic1opentadie

no (54 alo

Parti ndo-se de 0,27 g (1,0 mmo1) de aduto 2 ,3-dimeti 1 ti!2,

benzoquinona-cic1opentadieno (54 a) e seguindo-se o procedimento

geral, obtiveram-se 0,18 g (0,90 mmo1; 90%) de sólido vermelho de

P.F. 64-67°C.

Analise 1:.1ementar

calculado para C8H802S2 : C 48,00%; H 4,00%

encontrado C 48,20%; H 4,10%

- 1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1655 (vC=O)
1

R.~~.N. H (6; CDC1 3 ): 2,62(s,6H), 6,66(s,2H)

4.2. Pirõ1ise do aduto 2,3-dieti1tiobenzoquinona-cic1opentadieno

(54 b).

Partindo-se de 0,29 g (0,98 mmo1) de aduto 2,3-dieti1tio-

benzoquinona-cic1opentadieno (54 b) e seguindo-se o procedimento

geral, obtiveram-se 0,17 g (0,74 mmo1; 75%) de sólido

de P.F. 34-35 0 C.

Anã1ise Elementar

calculado para C10H1202S2: C 52,60%; H 5,30%

encontrado C 53,00%; H 5,60%

vermelho
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4.3. Pirõlise do aduto 2,3-di-n-butiltiobenzoquinona-eielopenta-

dieno (54 d).

Pa r t i ndo- se de 0,35 g (1,° mm o1) de a duto 2, 3- di - n- butil

tiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 d) e seguindo-se o procedime~

to geral, obtiveram-se 0,23 g (0,81 mmol; 81%) de õleo vermelho.

Anãlise Elementar

calculado para C14H2002S2:

encontrado

C 59,10%;
C 60,20%;

H 7,10%
H 7,20%

-1LV. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (v C=O)

1
R.~~.N. H (o; COC1 3 ): 0,96(t,6H), 1,60(m,8H), 3,17(t,4H),

6,57(s,2H)

4.4. Pirõlise do aduto 2,3-di-p-metilfeniltiobenzoquinona-eielo

pentadieno (54 n).

Partiu-se de 0,40 g (0,95 mmol) do aduto 2,3-di-p-metilf~

niltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 n) e seguiu-se o proeedl

mento geral. Por aquecimento nada destilou, formando-se no elai

sen de pirõlise um sólido escuro, insolúvel em solventes usuais.

4.5. Pirõlise do aduto 2,3-di-p-nitrofeniltiobenzoguinona-eielo

pentadieno (54 r).

Partiu-se de 0,15 g (0,31 mmol) do aduto 2,3-di-p-nitr~

feniltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 r) e seguiu-se o proe~
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dimento geral. Por aquecimento nada destilou s formando-se no clai

sen de pirólise um sólido insoluvel nos solventes usuais e que

nao fundiu mesmo quando aquecido a 350 0C.

s. REAÇAO DE DIELS-ALDER ENTRE 2 s3-DIMETILTIOBENZOQUINONA (64 a)

E CICLOPENTADIENO.

Em um balão de 2S ml, equipado com tubo de cloreto de cãl

cios agitador magnetico e contendo Os12 9 (0,57 mmol) de 2 s3-di

metiltiobenzoquinona (64 a) e 10 ml de metanol anidro, adiciona

ram-se 4 s0 ml (3,2 g; 48 mmol) de ciclopentadieno recem craque~

do. Formou-se uma suspensão alaranjada que foi agitada ã temper~

tura ambiente durante 4 h. Por resfriamento do balão em banho de

2,47(s,6H)s

6,05(m s2H)

CHC1 3 ): 1675 (vC=O)

(8; CDC1 3 ): lsSO(m,2HL

3 s40(m,2H) s

gelo-seco/acetonas separaram-se O,OSO 9 de sólido amarelo que fU~

diu entre 80 e 1000C. Após recristalização de metanol, obtiveram

(OslS mmol; 26%) de cristais amarelos de P.F. 108-110 0C.se Os041 9

-1I. V. (cm

1R. t~. N. H

6. EXPERItrlCIAS DE FOTOCICLIZAOío DOS ADUTOS BENZOQUINONAS-CICLO

PENTADIENO.

6.1. Aduto benzoquinona-ciclopentadieno (3).

6 4
6.1.1. Preparação da p-benzoquinona.

64

De acordo com o procedimento descrito, trataram-se 16 s5 g
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(0,14 mmol) de hidroquinona com uma solução de 21 g de triõxido

c r õmi o em ã c i do a cé t i co 30%, obte ndo- se 1O g (O, 092 mo 1) de c r i ~

tais, os quais, após recristalização de nafta, fundiram entre
6 "

lOS e 110°C. (Lit.

5 3

6.1.2. f.reparação do aduto benzoguinona-ciclopentadieno (3).

Em um balão de duas tubuluras de 2S ml, equipado com funil

de adição, agitador magnético e tubo de cloreto de cãlcio, foram

i nt r oduz i dos 9, 1 g (8 4 mmo1) de p- be nzoqui nona e 10m 1 de me t ano1

anidro. A mistura foi resfriada, sob agitação, em banho de gelo

seco/acetona, introduzindo-se a seguir, atraves do funil de aoi

ção, uma solução de 7,7 ml (6,2 g; 93 mmol) de ciclopentadieno

recém craqueado em 60 ml de metanol anidro. O banho refrigera~

te foi então retirado e a mistura agitada ã temperatura ambiente

durante 30 mino A solução clara obtida foi resfriada em ~anho de

gelo seco/acetona, separando-se um sõlido levemente amarelado, o

qual, após 3 recristalizações de metanol, rendeu 2,2 g (13 mmol;
53

l5~n de agulhas castanhas de P.F. 74-76 C (Lit. P.F.78-78,S°C).

R.M.N. (6; COC1 3 ): 1,49(m,2H), 3,19(rn,2H), 3,S2(m,2H),

6,01(m,2H), 6,51(s,2H)

5 3
6.1.3. Fotociclização do aduto benzoguinona-ciclopentadieno (3).

53

De acordo com o procedimento descrito por Marchand e Allen,

u~a solução de 0,80 g (4,6 mmol) do aduto benzoquinona-ciclopen

tadieno (3) em la ml de acetato de etila, contida em um recipie~

te de "Pirex", foi submetida [Jor 24 horas ã radiação de uma lâmpada Hanovia
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de media pressao de vapor de mercúrio. A solução foi concentrada

a vacuo. obtendo-se um sólido branco. o qual. após sublimação a

130-140 0 C/9 torr .. rendeu 0,75 9 (4,3 mmol; 87%) de cristais bran
5 3

cos de P.F. 235-238°C (Lit. P.F. 243-243.5 0 C).

Anãlise Elementar

calculado para CllH1002: C 75.83%; H 5.80%

encontrado C 75.50%; H 5.90%

6.2. Aduto 2.3-dimetiltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 a).

Uma solução de 1.2 9 (4.6 mmol) do aduto 2.3-dimetiltio

benzoqui no na - c i c 1openta di eno (54 a) em 10m1 de ace t a t o de e til a,

contida em um recipiente de "Pirex ll
, foi submetida por 24 h ã radiação

de uma lâmpada Hanovia de media pressão de vapor de mercurio. A

solução foi concentrada a vacuo. obtendo-se 1.2 9 de õleo casta

nho-claro.

-1
LV. (cm ; CHC1 3 ): 1675 (vC=O)

1R.M.N. H (8; COC1 3 ): 1.50(m,2H). 2.45(s.6H). 3.30(m.2H).

3.40(m.2H). 6.03(m,2H)

6.3. Aduto 2,3-dibenziltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 g).

Uma solução de 1.5 9 (3.5 mmol) do aduto 2.3-dibenziltio

benzoqui nona - c i c1opent adi eno (5 4 g) em 10m1 de ace t at o de etil a.

contida num recipiente de "Pirex". foi submetida por 24 h ã radiação de

uma lâmpada Hanovia de média pressão de vapor de mercurio. A so

lução foi concentrada a vãcuo. obtendo-se 1.4 9 de sõlido amare

lo, que apresentou largo intervalo de fusão.
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LV. (cm- l ; CHC1 3 ): 1670 (\)C=O)

R.M.N. lH (6; CDC1 3): 1,28(m,2H), 2,70(m,2H), 3,20(m,2H),

4,20(m,4H), 5,60(m,2H), 7,20(s,lOH)

6 . 4. Adutom etil t i 0- metil sul f i ni 1benz09 ui no na - c i c1ope nta di eno (69).

Uma solução de 0,23 g (0,81 mmol) do aduto metiltio-metil

sulfinilbenzoquinona-ciclopentadieno (69) em 10 ml de acetato de

etila, contida em um recipiente de "Pirex", foi submetida por 6 h

ã radiação de uma lâmpada Hanovia de medi a pressão de vapor de mer

cúrio. A mistura escureceu completamente, rendendo, após evapor~

ção do solvente, 0,22 g de óleo escuro.

7. ~AO DO ADUTO 2,3-DIMETILTIOBENZOQUINONA - CICLOPENTADIENO

(54 a) COM N1QUEL DE RANEY DESATIVADO.

6 6
7.1. Preparação de N;guel de Raney.

Uma solução de 95,0 g de hidróxido de sódio em 375 ml de

âgua destilada, contida em um bequer de 2 1, equipado com agit~

dor mecânico, foi resfriada em banho de gelo a 10°C. Adicionaram

se, em seguida, 75,0 g de liga de Raney, em pequenas porçoes e

com agitação, de modo que a temperatura não se elevasse alem de

25°C. Após a adição da liga de Raney, a agitação foi interrompl

-da, o banho removido e a mistura deixada em repouso a temperatura

ambiente. Quando a evolução de hidrogênio cessou, a mistura foi

aquecida em banho de vapor ate a evolução de hidrogênio se tornar
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novamente pequena. O sobrenadante foi removido e o nique1 tran~

ferido para um bequer de 1 1 com auxilio de água destilada, de

ca nt ando- se nova me nt e o sob r enadante. Adi ci onou- se em s e9ui da, uma

solução de 12,5 9 de hidróxido de sódio em 125 ml de água, sob

agitação, removendo-se a seguir o sobrenadante. O sólido foi la

vado 20 vezes com 380 m1 de água cada vez, três vezes com 50 m1

de etano1 95%, três vezes com igual volume de etano1 absoluto e

finalmente acondicionado em frasco escuro sob etano1 anidro.

7.2. Reação do aduto 2,3-dimeti1tiobenzoquinona-cic1opentadieno

L54 a) com Nique1 de Raney desativado.

Em um ba 1ão de duas tu bu1ur as, equi pado com conde ns ador p~

ra refluxo, agitador mecânico e tubo de cloreto de cálcio, foram

introduzidos 15 9 de Nique1 de Raney e 25 m1 de acetona, ref1uxa~

do-se a mistura durante 40 min e agitando-se durante lO h -a tem

pe r a t ur a amb i ente. Adi ci ona r am- s e em s e 9ui da O, 5O 9 (1, 9 mmo1) de

aduto 2,3-dimetiltiobenzoquinona-ciclopentadieno (54 a), refluxa~

do-se a mistura, com agitação, durante 40 mino A fase liquida foi

separada, extraindo-se o reslduo com duas porções de 10 m1 de ace

tona. Os extratos foram combinados, secados com sulfato de magn~

sio e concentrados a frio e sob vãcuo, obtendo-se 0,32 9 (1,8 mmo1;

97%) de óleo claro.

1R.M.N. H (o; CC1 4 ): 1,39(m,2H), 2,36(m,4H), 3,12(m,2H),

3,39(m,2H), 6,08(m,2H)
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Ao ô1eo obtido foi adicionada uma mistura de 0,80 g de hi

droc10reto de hidroxi1amina, 1,4 g de acetato de sódio e 4,0 m1
6 7

de água, sob vigorosa agitação, coletando-se 0,35 9 (1,7 mmo1;

93%) de sô1ido branco de P.F. 176-180 0 C, o qual, recrista1izado

de benzeno/n-hexano, apresentou P.F. 180-182°C.

Uma mistura de partes iguais das oximas obtidas em 7.2. e

em 8 (pag. 86) apresentou P.F. 185-187°C.

8. REDUÇAO DO ADUTO BENZOQUINONA-CICLOPENTADIENO (3) COM ZINCO
3 6

EM ~CIDO ACtTICO.

A uma suspensão de 2,0 9 (31 mmo1) de zinco em pô em10 m1

de água, foi adicionada, sob agitação, uma suspensão de 1,7 g (10

mmo1) do aduto benzoquinona-cic10pentadieno (3) em 10 m1 de ãci

do acetico glacial. A temperatura da mistura se elevou a 40°C e,

quando esta diminuiu para 30 0 C, adicionaram-se ã mistura, 10 m1

de água e 50 m1 de clorofórmio. A fase orgânica foi separada, ex

traindo-se a fase aquosa com mais 20 m1 de clorofórmio. Os extra

tos f o r a m s e c ados c om sul f a t o de ma9nes i o e conce nt r a dos a vã c uo,

coletando-se 1,1 g de óleo que foi tratado com 20 m1 de tetrac10

reto de carbono. O extrato foi filtrado e concentrado a frio, sob

vacuo, obtendo-se 0,58 9 (3,3 mmo1; 33%) de óleo incolor.

1R.M.N. H (8; CC1 4 ): 1,39(m,2H), 2,36(m,4H), 3,12(m,2H),

3,39(m,2H), 6,08(m,2H)

Ao õ1eo obtido foi adicionada uma mistura de 1,5 g de hi

droc1oreto de hidroxi1amina, 2,5 9 de acetato de sódio em 6,0 m1
6 7

de agua, sob agitação, coletando-se 0,64 9 (0,58 g; 2,8 mmo1) de

um sólido cristalino branco de P.F. 189-190 0 C.
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5 8

9. 2,3-ENOO-OICARBOMETOXI-NORBOR-5-ENO (67).

5

9.1. Preparação do aduto anidrido maléico-ciclopentadieno.

Em um balão de 100 ml, equipado com agitador mecânico, e

tubo de cloreto de cãlcio, foram introduzidos 40 ml de benzeno

anidro, 9,8 9 (0,10 mol) de anidrido maléico e 8,3 ml (6,6g; 0,10

mol) de ciclopentadieno recem craqueado. A mistura foi agitada d~

rante 30 min em banho de gelo e ãgua e posteriormente ã temper~

tura ambiente por 2 h. Coletaram-se 8,5 9 (0,052 mol; 52%) do adu

3,12(m,2H)3,00(m,2H),

P.F. l64-165 0 C).

1
R.~·1.N. H (<S; COC1 3 ): 1,31(m,2H),

to anidrido maleico-ciclopentadieno que fundiu entre 160 e 166°C.
5

( L i t .

6,03(m,2H)

5
9.2. Hidrõlise do aduto anidrido maléico-ciclopentadieno.

5,6 9 (34 mmol) do sólido obtido em 9.1. foram aquecidos

a refluxo com 50 ml de agua durante 9 h, coletando-se após resfr~

me nto, 3, 8 9 (21mmo 1; 62%) de c r i s t a i s br a nc os, de P. F. 175- 178°C.

( L i t .
5

P.F.177-l79°C).

R.M.N. lH (<S; COC1 3 ): 1,3l(m,2H), 3,OO(m,2H), 3,12(m,2H),

6,04(m,2H), 9,lO(s-largo,2H)

o sinal em 9,lQ ppm desapareceu por adição de agua deute

ra da.
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5 8

9.3. ~sterificação do 2,3-endo-dicarboxi-norbor-5-eno.

Em um balão de 50 ml de duas tubuluras, equipado com agi

tador mecânico e condensador para refluxo com tubo de cloreto de

calcio, foram introduzidos 2,3 9 (13 mmol) do 2,3-endo-dicarboxi

norbor-5-eno obtido em 9.2., 25 ml de metanol anidro e 0,20 9 de

ãcido p-toluenosulfônico. A mistura foi refluxada com agitação du

rante 8 h e deixada ã temperatura ambiente por 10 h. Posteriormen

te, a solução foi dissolvida em 50 ml de eter etilico, lavada três

vezes com solução saturada de bicarbonato de sódio e três vezes

com agua. A fase orgânica foi seca da sobre sulfato de magnesio e

concentrada a vacuo, obtendo-se um õreo claro que foi fracionado,

recolhendo-se a fração que destilou entre 142-143°C/16 torro Co

letaram-se assim 0,79 9 (3,8 mmol; 29%) de óleo, que solidificou
11 li 58

no Freeter, apresentando P.F. 32-33 0 C. (Lit. P.E. 136-137°C/

12,5 torr.).

1R.M.N. H (o; CDC1 3 ): 1,39(m,2H), 3,10(m,2H), 3,22(m,2H),

3,55(s,6H), 6,14(m,2H)

5 9

10. 2,3-TRANS-DICARBOMETOXI-NORBOR-5-ENO (68).

6 8

10.1. Preparação do cloreto de fumaroila.

68

Segui ndo-se o procedimento descri to por Kyri des, aqueceu-se

uma mistura de 25 9 (O ,25 mol) de anidrido malêico, 41 ml (57 g;

0,28 mol) de cloreto de ftaloila e 0,50 g de cloreto de zinco a

l30-140
o
C durante 1 h. A mistura reaciona1 foi submetida ã des

til a ção f r a c i onada, co1et ando - s e 33 g (O, 22mo1; 88%) d'e li'qui do
6 8

claro que desti 10u entre 61 e 80 °C/13-14 torro (Lit. 60-85 0 C/13-14 torr.)
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6 9
10.2. Preparação de 2,3-trans-dicarbocloro-norbor-5-eno.

Em um balão de 125 ml de três tubuluras, equipado com ter

mômetro, tubo de cloreto de cãlcio, funil de adição e agitador ma~

nético, foram introduzidos 3,6 ml (5,1 g; 33 mmol) de cloreto de

fumarolla obtido em 10.1. e 30 ml de éter etilico anidro. A mis

tura foi resfriada em banho de gelo e sal a -10°C, adicionando

se a seguir, atraves do funil de adição, 6,3 ml (5,0 g; 76 mmol)

de ciclopentadieno recém craqueado em 30 ml de éter etilico ani

dro. A mistura foi deixada a temperatura ambiente, sob agitação,

durante um dia e concentrada a vacuo, rendendo 7,1 9 (32 mmol i

99%) de óleo de coloração esverdeada.

1
R.~·1.N. H (o; COC1 3 ): 1,64(m,2H), 3,47(m,4H), 6,24(m,2H)

Para identificação do produto de reaçao procedeu-se ã sua

hidrólise, tratando-se 1,0 g (4,6 mmol) do mesmo com 1,5 ml de

solução aquosa saturada de hidróxido de sódio e a seguir com 20

ml de solução aquosa 10% de ácido sulfúrico. Obtiveram-se 0,24 g

(1,3 mmol; 28%) de cristais brancos de 2,3-trans-dicarboxi-norbor
7 °5-eno, de P.F. 180-182°C. (Lit. P.F. 183-185°C).

R.M.N. lH (o; COC1 3 ): 1,48(m,2H), 2,45(m,lH), 3,05(m,lH),

3,17(m,2H), 6,08(m,2H), 8,03(m,2H)

o sinal em 8,03 ppm desapareceu por adição de água deute

rada.

5 9

10.3. Esterificação do 2,3-trans-dicarbocloro-norbor-5-eno.

Em um balão de 50 ml de duas tubuluras, equipado com funil
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3,02(m,lH),

3,64(s,3H),

2,53(m,lH),

3,55(s,3H),

de adição com equalizador, tubo de cloreto de cálcio e agitador

magnético, foram introduzidos 6,7 g (31 mmol) de 2,3-trans-dicar

bocloro-norbor-5-eno obtido em 10.2. e, através do funil, 3,0 ml

de metanol anidro. Após a adição, a mistura foi agitada ã tempe

ratura ambiente durante h, diluida com 50 ml de diclorometano,

lavada cinco vezes com solução aquosa saturada de bicarbonato de

sódio e cinco vezes com água. A fase orgânica foi secada sobre sul

fato de magnésio e concentrada a vácuo, resultando um óleo que

foi fracionado, coletando-se 4,1 g (19 mmol; 61%) de liquido cla
5 9

ro, que destilou a 132-134°C/13 torr., (Lit. 119-120 oC/4 torr.;

37-39°C).

1
R.t~.N. H (o; CDC1 3 ): 1,49(m,2H),

3,20(m,2H),

6,04(m,2H)

11. EXPERI~NCIAS DE OXIDAÇAO DO ADUTO 2,3-DIMETILTIOBENZOQUINONA

CICLOPENTADIENO (54 a)i

6 °11.1. Pelo emprego de ácido m-cloroperoxibenzóico.

11.1.1. A frio.

Em um balão de 25 ml de duas tubuluras, equipado com tubo

de cloreto de cãlcio, introduziram-se 0,17 g (0,98 mmol) de ãci

do m-cloroperoxibenzõico, 15 ml de diclorometano e 0,20 g (0,75

mmol) do aduto 2,3-dimetiltiobenzoquinona-cic1vpentadieno (54 a).

Esta solução foi agitada a -10°C durante 12 h e então jogada em

lO ml de ãgua. A fase orgânica foi secada sobre sulfato de magn.§.

sio e concentrada a vácuo, obtendo-se 0,15 g de óleo amarelado.
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LV. (cm- l ; CHC1 3 ): 1675 (vC=O)

R.M.N. lH (6; COC1 3 ): l,50(m,2H), 2,45(s,6H), 3,30(m,2H),

3,40(m,2H), 6,03(m,2H)

11.1.2. A guente.

Em um balão de 25 ml de duas tubuluras, equipado com co~

densador e tubo de cloreto de cã1cio, foram introduzidos 0,25 9

(0,94 mmol) de aduto 2,3 -dimeti1tiobenzoquinona-cic1opentadieno

(54 a), 0,17 9 (0,98 mmo1) de ãcido m-c1oroperoxibenzõicoe 10 m1

de tetracloreto de carbono. A mistura foi ref1uxada durante 2 h

e então j ogada em 10m1 de ã 9ua. A f a se or gâni ca f oi s e cadas obre

sulfato de magnêsio e concentrada a vãcuo, obtendo-se 0,20 9 de

õleo claro.

-1LV. (cm ; CHC1 3 ): 3380 (v O_H)

R.tLN. 1H (6; COC1 3 ): 2,20(m,2H), 2,28(s,6H), 4,10(m,2H),

6,47(s,2H), 6,70(m,2H)

O sinal em 6,47 ppm desapareceu por adição de agua deute

ra da.

6 o
11.2. Pelo emprego de oeriodato de sõdio.

Em um balão de 25 m1, equipado com agitador magnêtico,adl

cionaram-se 0,17 g (0,79 mmo1) de periodato de sõdio, 3,0 m1 de

metano1, 2,0 m1 de ãgua e O,í'O g (0,75 mmo1) do aduto 2,3-dimeti.l

tiobenzoquinona-cic1opentadieno (54 a). A mistura foi agitada -a
temperatura ambiente durante 6 h, jogada em 10 m1 de ãgua e extraf

da com dic1orometano. O extrato foi secado sobre sulfato de ma~
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nêsio e concentrado a vacuo, obtendo-se 0,18 g de óleo.

-1LV. (cm i CHC1 3 ): 1675 (vC=O)

R.M.N. 1H (oi CDC1 3): l,50(m,2H), 2,45(s,6H), 3,30(m,2H),

3,40(m,2H), 6,03(m,2H)

11.3. Ee10 emprego de dióxido de selênio e peróxido de hidrogê-
6 1 , 7 1

n i o •

a 6 1
11.3.1. 1- Experiência - Utilizando 2 eguiva1entes do oxidante.

Em um balão de 25 m1 equipado com agitador magnetico, fo

ram adicionados 0,24 9 (0,9 mmo1) de aduto 2,3-dimeti1tiobenzoqui

nona-cic1opentadieno (54 a) e 2,0 m1 de metano1. Sobre esta sus

pensão foi adicionada uma solução de 0,22 9 (2,0 mmo1) de dióxido

de selênio em 0,25 m1 (1,9 mmo1) de peridro1 25 % e 0,5 m1 de agua.

-A mistura foi agitada a temperatura ambiente durante 45 min, j2

gada em 20 m1 de ãgua e extra;da com clorofórmio. O extrato foi

secado sobre sulfato de ma~nêsio e concentrado a vãcuo, obtendo-

se 0,22 g (0,77 mmoli 25%) de õleo que cristalizou de a'cetato de

etila/n-hexano, rendendo um sólido amarelo que fundiu entre 105

e 110°C.

Anãlise Elementar

encontrado C 55,36%i H 4,19%

-1
LV. (cm : CHC1 3 ): 1690 (vC=O), 1040 (vS=O)

R.M.N. lH (oi CDC1 3 ): 1,43(m,2H), 2,49(s,3H), 2,92(s,3H),

3,42(m,4H), 6,14(m,2H)



11.3.2. 2~ Experiencia - Com excesso de dióxido de selenio e perõ
7 1

xido de hidrogênio.

Em um balão de 25 ml, equipado com agitador magnetico, fo

ram introduzidos 0,25 g (0,94 mmo1) do aduto 2,3-dimeti1tiobenz~

quinona-ciclopentadieno (54 a) e 10 m1 de metanol. A esta suspen-

são foi adicionada uma solução de 0,28 g \~,~ ílij;,,,,~~ de dióxido de

selênio em 2,0 m1 (16 mmo1) de peridro1 25% e 1,0 m1 de ãgua. A

mistura foi agitada ã temperatura ambiente durante 4 h jogada em

30 ml de água e extraida com clorofórmio. O extrato foi secados~

bre sulfato de magnesio e concentrado a vãcuo, obtendo-se 0,25 g

de õleo amarelo claro de dificil purificação.

-1
LV. (cm ; CHC1 3 ): 1780 e 1740 (vC=O)' 1300 (vS=O)

R.M.N. lH (ó; CDC1 3): 1,48(m,2H), 2,64 a 3,88(m,10H),

6,08(m,2H)

12. EXPERI[NCIA DE OXIDAÇAO DO ADUTO 2,3-METILTIO-METILSULFINIL

BENZOQUINONA-CICLOPENTADIENO (69).

12.1. Pelo emprego de diõxido de selênio e peróxido de hidrogê
6 1

nio.

Em um ba1ão de 25m 1 f or am di s sol vi dos 0,3 O g (1, 1 mm o1 )

do aduto metiltio-metilsulfinilbenzoquinona-ciclopentadieno (69),

na forma de õleo espectroscopicamente puro, em 3,0 m1 de metanol.

A esta solução foi adicionada uma mistura de 0,22 g (2,0 mmol) de

dióxido de selenio e 0,30 ml (2,4 mmol) de peridrol 25%. A mistu

ra foi agitada durante 1 h ã temperatura ambiente, jogada em 20
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m1 de ãgua e extraida com clorofórmio. O extrato foi secado sobre

sulfato de magnésio e concentrado a vácuo, rendendo 0,26 9 de óleo

claro, de dif;ci1 purificação.

-1
LV. (cm ; CHC1 3 ): 1780 e 1740 (\)C=O), 1300 (\)S=O)

1R.M.N. H (o; CDC1 3 ): l,48(m,2H), 2,64 a 3,88(m,10H),

6,08(m,2H)

72
12.2. Pelo emprego de peróxido de hidrogênio.

0,74 g (2,6 mmol) de aduto 2.3-metiltio-metilsulfinilben

zoquinona-cic10pentadieno (69). na forma de óleo espectroscopic~

mente puro, foram dissolvidos em 4,0 ml de metanol e tratados com

0,35 ml (27 mmol) de peridrol 25%. a OoC, durante 70 h. A solução

foi extraída com diclorometano, secando-se o extrato com sulfato

de magnésio. Por evaporaçao do solvente obtiveram-se 0,73 g de

óleo claro que não p5de ser identificado espectroscopic~mente.

13. REAÇAo DO ADUTO 2,3-METILTIO-METILSULFINILBENZOQUINONA-CICLO

PENTADIENO (69) COM CLORETO DE TIONILA.

Em um balão de 10 ml, equipado com tubo de cloreto de cá,l

cio e agitador magnético, foram introduzidos 2,0 ml de diclorom~

tano anidro e 0,080 g(O,28 mmo1) d~ aduto metiltio-metilsulfinil

benzoquinona-ciclopentadieno (69). A esta solução foram adicion!

dos 0,40 m1 (0,65 g; 5,4 mmol) de cloreto de tionila, agitando 

se a mistura ã temperatura ambiente durante 4 h. Em seguida, adi

cionaram-se, lentamente, 20 ml de água e a fase orgânica foi se

parada e secada sobre sulfato de magnésio. Por evaporação do sol
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vente obteve-se um óleo, que cristalizou de metano1 resfriado a

-25°C. Coletaram-se 0,057 9 (0,22 mmo1; 79%) de cristais verdes

de P.F. 99-100,5 0 C.

-1I.V. (em ; CHC1 3): 1680 (vC=O)
1R.M.N. H (6; CDC1 3 ): 1,61(m,2H), 2,45(m,3H), 3,42(m,4H),

6,07(m,2H)
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Espectro nQ 4: R.M.N. de lH do aduto benzoquinona-ciclopentadieno
diidrogenado (35 a).
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SUM~RIO

Esta tese apresenta as reações entre o aduto de Diels-A1

der 2,3-dic1orobenzoquinona-ciclopentadieno e alguns nucleõfilos,

nao descritas na literatura, conforme pode ser verificado pela re

visão bibliográfica apresentada no primeiro capltulo. Assim, de

zenove novos adutos dialquiltio- e diariltio-substituldos, bem

como o correspondente difenilse1eno derivado, foram sintetizados

e ca r ac t e r i za dos. As r e açõe s comal guns nuc1eõf i los de oxi gên i o e

nitrogênio falharam, fornecendo o aduto diclorado aromatizado. O

aduto dimetiltio-substituldo aromatizado foi obtido pela reação

do aduto dic1orado com excesso de metil mercapteto do sõdio.

Algumas reaçoes dos adutos ditio-substituldos foram inves

tigadas, tais como a de retro Diels-Alder, fotociclização e oxi

dação. A reação de retro Die1s-Alder permitiu a slntese de três

novas benzoquinonas 2,3-dialquiltio-substituldas, as quais foram

identificados e caracterizadas. No caso da 2,3-dimetiltio benz~

qui nona, a sua r e ação com c i c1opent adi eno f or ne ce u o aduto di me ti1.
tio-substituldo, que se mostrou idêntico ãquele obtido a partirdo

aduto diclorado. As experiências de fotociclização com alguns ad~

tos dialquiltio-substituldos não conduziram aos compostos "gaiola"

esperados. Algumas experiências de oxidação do aduto dimetiltio

substituido são descritas, bem como a slntese do aduto metiltio

meti1su1finil-substituido. Este não sofreu posterior oxidação,

nem cic1izou sob irradiação. Contudo, sua reação com cloreto de

tioni1a foi bem sucedida, pois conduziu ao aduto cloro-alquiltio

substituldo, o qual não pôde ser sintetizado diretamente pela re~

ção entre quantidades equimo1ares do aduto diclorado e mercapt~
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to. Os mecanismos destas reaçoes sao discutidos, apontando - se

a importância do aduto c1oro-alqui1tio-substituldo como interme

diãrio em sintese de adutos mistos ditio-substituldos.

Apesar desta inesperada falta de reatividade na fotocicli

zaçao, os adutos ditio-substituldos mostraram possuir configur~

ção endo, conforme foi demonstrado por evidências qu;micas e de

e~n~~troscopia de 13 C.

As poss;veis causas desta falta de reatividade, ate ag~

ra nao registrada na literatura em outros adutos endo, sao dis-

cutidas.
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SUMMARY

This thesis presents reactions not yet describe~ in the

literature between the 2,3-dichlorobenzoquinone-cyclopentadiene

Diels-Alder adduct and some nucleophiles, as shown by a biblio

graphic survey, initially presented. Thus, nineteen new dialkyl

thio and diarylthiobenzoquinones-cyclopentadiene adducts and

the corresponding diphenylseleno one were synthesized. The reac

tions with some oxygen and nitrogen nucleophiles failed and

afforded the aromatized dichloro adduct. The aromatized dimethyl

thio-substituted adduct was obtained by the reaction of the di

chloro adduct with an excess of sodium methyl mercaptide.

Some reactions of the dithio-substituted adducts were in

vestigated, such as the retro Diels-Alder, photocyclization and

oxidation. The retro Diels-Alder reaction led to the synthesis

of three new 2,3-dialkylthiobenzoquinones, which were identified

and characterized. The 2,3-dimethylthiobenzoquinone underwent

Diels-Alder reaction with cyclopentadiene to give the dimethyl

thio-substituted adduct whlch showed to be identical to that

obtained from the dichloro adduct. The irradiation of some dial

kyl thio-substituted adducts did not afford the expected II cage ll

compounds. Some oxidation experiments with the dimethylthio-subs-

tituted adduct are described, and the synthesis of the methyl-

thio-methylsulphinyl-substituted adduct is reported. The latter

did not undergo further oxidation nor cyclization on irradiation.

However, successful reaction was obtained with thionyl chloride,

leading to the chloro-alkylthio-substituted adduct which could

not be synthesized by reaction between dichloro adduct and mer-
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captide in 1:1 proportion. The mechanisms for both re~ctions are

discussed and the possibility of the chloro-alkylthio-substitu-

ted adduct being an intermediate for the synthesis of the mixed

dithio-substituted adducts is suggested.

Despite of the lack of reactivity on photocyclization the

dithio-substituted adducts were shown to be endo by chemical and

13 C t . "dspec roscoplCS eVl ences.

Possib1e factors which would be responsible for this

unusua1 inertness for the endo adducts, are discussed.
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