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1. 

INTRODUÇIO 

A pesquisa no campo da eletroquímica orgânica foi ini

ciada, em nosso laboratório pela Prof!. Wladislaw em 1955 - 57 

com a síntese anódica do ácido aleprésticJe homólogos do ác! 

do 6, 8-tióctic02 , 3,4. Estudos posteriores foram realizados, 

sobre processos de oxidações anódicas 5- l8 , em colaboração com 
, . .' . var10S pesquisadores, bolsistas e estag1ar10s. 

Os processos "não Kolbe" foram objeto de duas teses de 

doutoramento, a do Prof. H.Viertler e a do Dr.J .P. Zimmermann. 

Nesta última, surgiu a possibilidade de uma nova linha de pe~ 

quisa - a redução catódica de ~-cetoésteres. A presente tese 

constitui o primeiro estudo desta reaçao. 

Apresentamos no capítulo I deste trabalho um apanhado 

bibliográfico dos processos catódicos que envolvem cetogrupo 

contido em diferentes compostos carbonílicos e carboxílicos .. 

No capítulo 11 relatamos as sínteses de alguns ~-cetoésteres, 

os resultados de eletrólises dos mesmos e o estudo de veloci-

dades relativas. A discussão dos resultados acha-se contida no 
( ' , 

cap1tulo III,no qual tambem apresentamos os resultados de al-

gumas experiências eletroli ticas e medidas no ultravioleta, 

com a ~inalidade de dar apoio ~s interpretações por nós suge

ridas. Todos os detalhes experimentais fazem parte do capítu-

lo IV. 
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CAPíTULO I 

REDUÇÃO ELETROQuíMICA DO GRUPO CARBONILA 

A. Reduções Catódicas 

1. Introdução 

A redução catódica do grupo carbonila foi extensivamen 

te investigada. Alguns dos trabalhos mais antigos, sobre a re 

dução da acetona, de autoria de Tafel 19, datam do início do 

século. Existem várias revisões sobre o assunto, cobrindo a li 
, 20-24 A . . teratura ate 1968 • malorla dos trabalhos se refere a 

aldeídos e cetonas, sendo os aromáticos os mais estudados~ 

A redução catódica do grupo carbonila pode ocorrer tan 

to por um processo unimolecular como bimolecular, conduzindo 

à formação dos seguintes compostos: hidrocarboneto (a), ál

cool (b), pinacol (c) e composto organometálico (d) formado 

pela reação do composto carbonílico com o material do ca todo. 

RR'CHOH 
(b) 

RR tc = O 

RR 'C (OH) - C(OH)RR' 
(c) 

RR 'CH - M - CHRR ' 

(d) 

A proporção dos produtos formados depende de vários fa 

tores, tais como, o tipo de composto carbonílico eletrolisado, 

pH da solução, sobretensão, material do catodo, densidade de 



corrente e temperatura. 

A formação de hidrocarbonetos ocorre somente em solu

çoes fortemente ácidas pelo emprego de catodos de cádmio,ch~ 

bo, zinco e estanho. A obtenção de pinacois se processa com 

catodos de zinco, mercúrio e amálgamas de metais alcalinos,em 

soluções neutras ou alcalinas, a partir de cetonas alifáticas, 

enquanto que no caso de cetonas aromáticas se obtém pinacois 

também em solução ácida. No caso dos álcoois, os eletrodos 

mais adequados para sua obtenção sao mercúrio e chumbo em so

lução ácida, e cobre e prata em solução alcalina. 

2. Aldeídos e Cetonas Alifáticos 

2a. Aldeídos 

Dependendo do pH da solução e dos eletrodos usados, 

acetaldeído pode ser reduzido à tres produtos: etanol, etano 

e 2,3-butanodiol 24 

Cu ou A 
OH 

Cd 

H 

Aldeídos alifáticos de cadeia mais longa também forne 

cem álcoois. Em 1953, Vodzi~skii e Korshunov 25 obtiveram, a 

partir do butiraldeído e do 3-metilbutiraldeído, empregandoc~ 

todo de mercúrio, em solução etanólica aquosa contendo clore

to de lítio, os álcoois correspondentes. 



4. 

Os mesmos autores 26, em 1958, observaram que a redu

çao polarográfica do butiraldeído e do valeraldeído, em solu

ção não tamponada, fornecia o butanol-l e o pentanol-l, res

pectivamente. 

Swann e cOl. 27 , relataram que a redução do isobutira1 

deído, em meio ácido, pelo emprego de catodos de zinco, cád

mio e chumbo, conduziu a uma mistura de tres produtos: isobu

tano, isobuteno e isobutanol. Entretanto, o emprego do catodo 

de mercúrio permitiu obter o isobutanol como único produto da 

redução. 

(H30)20H - OH3 

r-=Z~--,O,,-,d=-+-..::..P=b--+_~ (H 3 O )20 = OH 2 

(H30) 2CH - OH20H 

H 

Em 1965, Tomilov e cOl. 28 , estudaram a eletrólise do 

gliceraldeído (I), em soluções aquosas ácida e alcalina, em-
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pregando os seguintes catodos: platina, prata, n{quel, ferro~ 

cobre, estanho, zinco, chumbo e cádmio. Observaram que, en

quanto com os cinco primeiros eletrodos a redução não ocorreu, 

com os restantes, de maior sobretensão, deu-se a redução com 

formação de glicerol (11) e 'sorbitol (III). 

CH20HCHOHCHO 

(I) 

Sn Zn Cd 
H + ou OH-

,..-.~ CH20HCHOHCH20H 

(lI) 

~~(CHOHCHOHCH20H)2 

(111) 

Variando as condições da eletrólise, os autores conse 

quiram estabelecer um processo seletivo tanto para a formação 

do glicerol (11) como para o sorbitol (111). Assim, os melho

res rendimentos do composto (11) foram obtidos com eletrodos 

de chumbo, em solução de sulfato de sódio e sulfato , ferroso, 

e do composto (111) usando-se eletrodo de zinco e como eletrQ 

lito sulfato de sódio em meio ácido. 

2b. Cetonas 

Um grande número de trabalhos trata da redução da ce

tona àlifática mais simples - acetona. 

Em 1952, Izgaryshev e Aryamova29 observaram que na r~ 

dução da acetona em meio ácido, com eletrodos de cobre reves

tidos de chumbo, havia formação de pinacol, álcool e hidroca! 

boneto correspondentes, e que, quando na s ol uç.ão havia 

Cu2+, o rendimento de pinacol aumentava, às expensas do 

cool. 

, 
10ns 

ál-
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Estudos efetuados com acetona em meio alcalino, por 

Smirnove co1. 30 , em 1959, mostraram que os catodos mais efi-

cientes na obtenção do pinacol foram os de zinco, mercúrio, 

cádmio e os amálgamas de zinco, cádmio e sódio. 

Em 1963, Venkatasubramanian 31, empregando catodos de 

cádmio, zinco, cobre e seus amálgamas, em meio ácido, obser

vou a formação do propano como único produto da redução da ac~ 

tona ,porém, no mesmo ano, Tomilov e Khomyakov 32 , trabalhan

do em meio alcalino, com catodo de zinco, obtiveram o álcool 

e o pinacol correspondentes. 

Em 1968, Brown e Lister 33 relataram a redução da ac~ 

tona com catodo de mercúrio, em solução aquosa de ácido sulf~ 

rico. Os produtos obtidos foram isopropanol, diisopropi1merc~ 

rio e o pinacol, sendo este último em baixo rendimento. 

Hemptinne e SChunck.34 , em 1969, mostraram que a ace-

tona pode ser reduzida a propano e isopropanol, em solução 
, . ' . aquosa de aC1do sulfur1co, com catodo de platina platinizada, 

apesar deste eletrodo ser de muito baixa sobretensão. Os auto 

res observaram que a redução ocorre devido a formação de dois 

tipos de hidrogênio adsorvido no eletrodo: superficial e in

tersticia1, sendo o primeiro tipo responsável pela formação do 

propano e o segundo pela do isopropanol. 

A redução da metiletilcetona, em solução alcalina,foi 



estudada por Tomilov e Kalitina 35 • Os autores observaram que 

pelo emprego de catodos de chumbo, zinco, estanho e carvão r~ 

vestidos com mercúrio, formou-se butanol-2 ao lado de peque

nas quantidades do pinacol (IV), mas que, com catodos de pla

tina, níquel, prata e cobre não ocorreu redução. 

~~ H3C - ?eOH) - CH2CH3 (IV) 

H
3

C - C(OH) - CH2CH3 

Em 1965 , Tomilov e Ignat leva 36 relataram que as red!;! 

ções de dietilcetona e metilhexilcetona, em solução alcalina, 

com vários eletrodos, tais como: platina, níquel, cobre, fer-

ro, prata, estanho, zinco, chumbo, forneceram, principalmeg 

te, pentanol-3 e octanol-2, respectivamente. Os autores obsef 

varam que as reduções, mesmo com os eletrodos de alta sobre

tensão como estanho, zinco e chumbo, foram apenas parciais. 

A redução eletrol1. tica da diisopropilcetona (V) foi eQ 

tudada por Swann e cOl. 37 , em solução etanólica aquosa, con

tendo ácido sulfúrico, com catodos de zinco, cádmio, mercúrio 

e chumbo. Os principais produtos obtidos foram: 2,4-dimetil

pentano (VI), diisopropilcarbinol (VII) e 2,5-dimetil-3,4-di

isopropil-3,4- hexanodiol (VIII). Os maiores rendimentos obti--



dos foram o de hidrocarboneto (VI) empregando-se catodo de cád 

mio e os de álcool (VII) e pinacol (VIII) com catodo de zinco. 

Os menos eficientes dos quatro eletrodos foi o de mercúrio 

com o qual se obteve baixo rendimento de hidrocarboneto, mUl

to pequena quantidade de álcool e traços de pinacol~ 

r-~ (H3C)2CHCH2CH(CH3)2 

(VI) 

(H3C)2CHCOCH(CH3)2 ....;P;;..b~...;.C..;;.d ... H...;;:=n~H~!---+ (H3C)2CHCH(OH)CH(CH3)2 

(V) (VII) 

(H3C)2CHy(OH)CH(CH3)2 

(H3C)2CHC(OH)CH(CH3)2 

(VIII) 

o grupo carbonila mostrou-se relativamente fácil de 

ser reduzido ao grupo hidroxila em aminocetonas. Assim, 4-di 

metilamino-2-butanona (IX) 38 foi reduzida ao álcool corres

pondente (X) em 6~~ de rendimento, usando-se catodo de chum

bo, em solução aquosa ácida a -300 C. 

(H3C)~-(CH2)2COCH3 

(IX) 

Pb/H + 
) (H3C)2N-(CH2)2CH(OH)CH3 

(X) 

A eletrólise da 4-dibutilamino-2-butanona 39 (XI) ,com 

catodo de chumbo, em meio alcalino a 50°C, também forneceu o 

álcool correspondente (XII) em rendimento de 6o/~. 

(C4H9)2N-(CH2)2COCH3 

(XI) 

(C4H9)~-(CH2)2CH(OH)CH3 

(XII) 
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Cetonas alicíclicas foram também totalmente reduzida.á. 

Assim, mentona 20 (XIII) forneceu o mentano (XIV), em 900~ de 

rendimento, em solução alcoólica de ácido sulfúrico com cato

do de mercúrio. A mesma redução foi observada com catodos de 

estanho e chumbo amalgamados. 

1° 
H3C-o-CH(CH3)2 

(XIII) 

Pb/Hg, Sn/Hg, Hg) 
H+ 

H3C-QCH(CH3)2 

(XIV) 

Em 1959 Arai 40 investigando a redução eletrolíticada 

ciclopentanona e da ciclohexanona, obteve os respectivos com

postos organomercúricos (XV) e (XVI), usando catodo de mercú

rio, a alta temperatura, em solução diluída de ácido sulfúri· 

co. 

CC .... H- Hg !'cCJ 
(XV) 

0=0 
H 

Cc - Hg - bC) 
(XVI) 

Em 1969 - 72 Herzschuh e Borsdorf 41,42 ao e fetuarem o 

estudo pOlarográfico das tiaciclanonas (XVII) - (XXII) observ~ 

ram que a redução do grupo carbonila a hidroxila era facilita 

da, em relação às ciclanonas, devido a uma interação eletrôni 
, 

ca carbonila-enxofre, que se manifesta atraves dos espectros 

no ultravioleta destes compostos. Foi possível observar, tam

bém, que o potencial de meia onda depende tanto da posição r~ 

lati va dos dois grupos, como do tamanho do anel. Assim, as 3-



lO~ 

-tiaciclanonas (XVII - XIX) foram reduzidas mais facilmente que 

as 4-tiaciclanonas (XX e XXI) e estas mais facilmente que a 

5-tiaciclanona (XII) e a 3-tiaciclohexanona (XVIII) mais fa

cilmente que a 3-tiaciclopentanona (XVII) e esta mais facil

mente que a 3-tiacicloheptanona (XIX). 

O O o O O 
li 11 

o o o 
O 

O O (;~~ 
(XVII) (XVIII) (XIX) (XX) (XXI) (XXII) 

A redução da 4-tiaciclohexanona (XX) ao álcool corres 

pondente (XXIII) foi 
, 

observada somente em meio basico. Entre-

tanto, a 3-tiaciclohexanona (XVIII), se bem que no mesmo meio, 

também foi reduzida ao álcool correspondente (XXIV), em meio 

ácido fornec eu como único produto o d{mero (XXV). 

e;o ---ioH 
"'------i 

S 

(XVIII) 

o 

O 
(XX) 

OH 

H+ 

Hg • )::, 
OH - l.s) 

(XXIII) 

OOH 
(XXIV) 

S 

(xxv) 

Os 11u i;nJ'p' S estudaram, também, a 4-oxaciclohexanona 

(XXVI) !; ob.se rva r 1:1 m que sua redução, em mei o básico, conduziu 

3.0 álcool (XXVII) num potencial de meia onda mais posi tivo que 

o da 4-tiaciclohexanona (XX). 
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o 

O Ó Hg , 

OH 

(XXVI) (XXVII) 

3. Aldeídos e Cetonas Aromáticos 

O comportamento de aldeídos e cetonas aromáticas, na 

redução eletrolí tica, se assemelha ao dos alifáticos, com a di 

ferença que a formação de pinacóis ocorre mais frequentemente. 

3a. Aldeídos 

Um dos trabalhos mais antigos é o de Law 43 que es

tudou a redução dos aldeídos aromáticos mais simples, como por 

exemplo, benzaldeído (XXVIII a) e 4-tolualdeído (XXVIII b ) "p~ 
( -10 emprego de catodos de platina, cobre ou n1quel, em soluça0 

alcoólica de ácido sulfúrico, obteve como produto principal os 

álcoois correspondentes (XXIX a, b ), enquanto que, em solução 

alcoólica de alcali obteve as hidrobenzoinas correspondentes 

(XXXI a,b). 

R-@-CH20H 

R -@- CHO --+-~ R -®- CH3 

(XXVIII) ~ ~ 
~~ R-&- CH(OH) - CH(OH) -& .. R 

a 

R H 

d 

OH 

(XXIX) 

(XXX) 

(XXXI) 

Em 1950 Allen44 obteve a 4,4'-bis-dimetilaminohidrg 

I 
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benzoina (XXXI c ), em bom rendimento, pela redução de 4-dime

tilaminobenzaldeído (XXVIII c) com mercúrio em solução etanó

lica-aquosa de hidróxido de potássio. O autor efetuou também, 

no mesmo ano, a redução de 4-hidroxibenzaldeído (XXVIII d )45, 

de maneira análoga a anterior, obtendo a 4,4'-dihidroxihidro

benzoina (XXXI d) em 95% de rendimento. Entretanto, a redução 

do mesmo composto (XXVIII d), em solução de bicarbonato de só

dio, com catodo de mercúrio, forneceu o álcool 4-hidroxibenz! 

lico (XXIX d) e, pelo emprego de catodo de cádmio em meio áci 

do conduziu ao 4-cresol (XXX d) 24. 

Resultado semelhante ao de Law foi obtido em 1953 por 
46 - , . ( Holleck e l'1arsen na reduçao polarograflca do benzaldeldo em 

solução metanólica aquosa tamponada, onde em meio ácido obti-

veram o álcool benzílico (XXIX a) 

zoina (XXXI a) • 

. ' . e em melO baSlCo a hidroben 

4r. 
Em 1960, Arai e Oguri I, ao eletrolizarem benzaldeí-

do em solução de ácido sulfúrico 50%, com catodo de mercúrio, 

isolaram o dibenzilmercúrio (XXXII). Os autores notaram que a 

temperatura influia na redução e que os rendimentos mais favo 

ráveis do composto (XXXII) foram obtidos abaixo de 250 0. 

0CHO Hg ~ 
n+ 

(XXXII) 

Stocker e Jenevein 48 em 1968 descreveram a eletróli

se do benzaldeído, em etanol 8~~, empregando catodos de mercú 

rio e cobre, em meio ácido e básico, na qual obtiveram a hi-

drobenzoina (XXXI a). Os autores estudaram a estereoquímica 

desta reação e observaram que variações de tempo, corrente, 



eletr~lito e tipo de eletrodo nao alteraram significantemente 

a relaç ão dl/meso, mas que, esta dependia predominantemente 

do pH do meio. 

Em 1969, Puglisi e cOl.49 , também estudaram a estere2 

química da redução eletro11tica do benzaldeído usando elet ro-

do de mercúrio, mas em solução aquosa ácidae As relações 

d,l-/meso-hidrobenzoina (XXXI a) encontradas foram seme lhan

tes às de Stocker. 

3b .. Cetonas 

No período de 1950-60, Allen e co1. 23 ,24 apresentaram 

uma série de trabalhos sobre a redução do grupo carbonila em 

compostos aromáticos. Um dos trabalhos de maior interesse é o 

de A11en e Corwin 50 , que trata da redução da 4-aminoacetofe-

nona (XXXIII) ao pinacol correspondente (XXXIV), em solução 

aquosa áCida,com catodo de mercúrio. Os autores observaram que 

este pinacol somente pode ser obtido através do método eletro 

lítico, pois, os métodos quimicos usuais fornecem o álcool 

(XXXV). Este último também foi obtido na eletrólise de (XXXIII) 

pelo emprego de potencial cat~dico mais baixo. 

H2N@COCH3 

(XXXIIi) 

H 
H+ 

(XXXIV) 

-1 lv (XXXV) 

Os mesmos autores verificaram que a formação do pina-

col (XXXIV) era dependente do potencial do catodo, temperatu-

1 
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No mesmo ano Mizuguchi e Matsumoto 55 obtiveram etil

benzeno na eletrólise da acetofenona em solução de etanol e 

ácido clorídrico 10%, empregando catodo de platina. 

Resultado semelhante foi obtido por Venkatasubrama-

nian 3l , em 1963, que ao eletrolizar benzofenona e acetofeno

na, em solução ácida com catodos de cádmio, zinco e cobre, ob 

teve os hidrocarbonetos correspondentes. 

El ving e Michielli 56, em 1968, estudaram a redução da 

benzofenona, com eletrodo de mercúrio, em meio aprótico e o 

efeito da adição de prótons sobre esta redução. Os autores ob 

servaram que em solução de piridina contendo perclorato de te 

traetilamônio como eletróli to de suporte, a benzofenona era r~ 

duzida ao benzidrol (XLI) em dois passos sucessivos de um elé 

trono Entretanto, a mesma redução era facilitada pela adição 

de 3,4-dimetilfenol, observando-se somente um passo de dois 
, 

eletrons~ 

0- co - 0 Rg ) 0- CR(OR) - 0 

(XLI) 

Em 1968-69 Stocker e col.48 ,57,58 relataram seus es

tudos sobre a estereoquímica da redução bimolecular eletroqu! 

mica da acetofenona, propiofenona e acetofenonas 4-substituí

das. As reduções foram efetuadas em etanol 80%, empregando c~ 

todos de mercúrio e cobre, tanto em meio ácido, como básico. 

Da mesma forma como para o benzaldeído (pg. 12), as relações 

d,l-/meso-pinacol encontradas não dependiam do tempo, corren

te, eletrólito, tipo de eletrodo, mas do pH do meio. As rela-

J 
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ções d, l/meso, obtidas em meio alcalino, variaram entre 2,3-3,2 

enquanto que em meio ácido foram de 0,9 a 1,4. Os autores es

dudaram, também, a redução fotoquímica das mesmas cetonas e 

observaram que as relações d,l/meso pinacol obtidas eram es-
- ( . sencialmente as mesmas da reduçao eletroqulmlca. 

Entretanto, em 1973, Bewick e Clegh.orn 59, ao eletro

lizarem, também, a acetofenona com catodo de mercúrio, variaB 

do solvente e eletrólito de suporte, observaram que a relação 

d,l/rneso para o pinacol formado era função da composição do 

solvente e do tipo de eletrólito. Assim, empregando dimetil

formamida contendo perclorato de lítio como eletrólito, os a~ 

tores obtiveram uma relação d,l/meso de 12,5 que diminuiu para 

5,7 ao se adicionar água à solução .. 

4. Dicetonas e Cetonas 01.., ~ -insaturadas 

4a .. Dicetonas 

Em 1953 Leonard e col. 60 estudaram uma série de o<.-di 

cetonas acíclicas (XLII a-d) a fim de verificar a influência 

da substituição por grupos alquilas nos carbonos vizinhos ao 

grupo carbonila sobre o potencial de meia onda. Empregandoel~ 

trodo de mercúrio gotejante, em solução tamponada (pH 5,6) de 

isopropanol - água 50%, eles obtiveram como produto de redução 

o dicetopinacol correspondente (XLIII a-d) e observaram que, 

com o aumento de cadeia dos substituintes alquilados, o pote~ 

cial de meia onda tornava-se mais negativo. 

O O 
11 Ii 

R-C-C-R 
(XLII) 

R: 
a 

Me 
b 

n-Pr 

o OH OH O 
11 I I 11 

R-C-C-C-C-R 

c 

i-Pr 

I I 

R R (XLIII) 

d 

t-Bu 

I 
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Como a configuração trans parece ser a mais favorável 

para sistemas ~ -dicarbonilicos, os autores atribuiram a va

riação do potencial como proveniente de um provável impedime~ 

to estérico a trans-coplanaridade quo seria provocndo pelo B!J 

mento do tamanho dos grupos substituintes~ 

Em 1962 Arai 61 relatou a redução polarográfica da 1-

-fenil-l,2-propanodiona (XLIV) na qual obteve como 

principal a 0/.., ~ -diacetilhidrobenzoina (XLV) .. 

produto 

OH 
o O 
11 II 

0- C - C - CH3 
Hg - ) 

I 

- C - 0 
I 
COCH

3 

(XLIV) (XLV) 

O mesmo composto (XLV) foi também obtido pela redução 

da dicetona (XLIV), em solução etanblica contendo ácido sulf~ 

rico~ com catodos de cobre e estanho. Entretanto, pelo empre

go de catodo de cádmio não foi observada a reduçãoe 
62 - , No mesmo ano Berg efetuou a reduçao polarografica 

do benzilo (XLVI), em que obteve como produto final a benzoi

na (XLVII) .. Como esta não era observada durante a redução, S};! 

pos-se a existência de um intermediário, o estilbenodio1 

(XLVIII), que, lentamente se transformaria na benzoina (XLVII). 

O O OH OH O OH 
11 I 

--4) 0-C-C-~ 
I 

II II 
0-C-C-0 

I I 
-~) 0-C=C-0 

H 

(XLVI) (XLVIII) (XLVII) 

Hesul tado semelhante foi obtido por Philp e co1 .. 63,64, 

em 1964, quando estudaram a redução polarográfica do benzi10 

I 

• 
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4rl . Ce tonas o< , ~ -insaturadas 

A redução eletroquímica de cetonas ~,~ -insaturadas 

pode levar a uma variedade de produtos, devido a redução do 

grupo carbonila e/ou da dupla ligação G 

As s i m, a r edução da metilvinilcetona (XLIX), com cat~ 

do de mercúrio, efetuada por Wie mann e Bouguerra 69 em 1962~ 

fornece u co~o p roduto principal a dicetona (L)e Os solvente s 

empregad os foram: uma mistura de ~cido ac~tico, acetato de s6 

dio e etanol; uma mistura de ~cido ac~ti c o e anidrido ac~ti~ 

co; ace ton i t r i la ou tetrahidrofurano, estes dois últimos con

tendo 4-to l uenosu lfonato de tetraetilamônio. Observou-se que 

os f atores mais importantes nesta redução eram: pH, tipo de 

solvente e s obre tensão do catodo. 

Hg 
) 

(XLIX) 

H2CCH2COCH3 I 
H2CCH2COCH

3 

(L) 

Em 1971, Evans e col. 70 estudando a reduç ã o d e arilc ü 

tonas cJ... , ~ -insatul'adas (LI), com eletrodo de mercúrio, em di 

versos solventes, estabeleceram as melhores condições experi

mentais para a obtenção dos dímeros (LII) . 

o - CH = CHCOR Eg 

(LI ) 

0- CHCH 2COE 
I 

0- CHCH2COR 

(1,1 1 ) 

Os autores verificaram que a escolha dos solventes e 

eletróli tos de s uporte apropriados depende da natur e za do gru 

I 
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po substituinte (R). 

Taran e c ol. 71 em 1972 relataram a redução da benzal-

acetona (LIII ), em solução etanólica-aquosa 40%, empregando 

eletrodo de cobre amalgamado 9 na qual,em meio ácido, obtive

ram a 4, 5-difeni l octa-2, 7- diona (LIV), e em meio alcalino~ a 

benzi lacetona (LV) e o dímero (LIV). 

H + ou '\. 

OH 

~ - CH = CHCOCH3 

(LIII) 

CU/Hg (LIV) 

,--_O.;;..;H~_) 

(LV) 

Os mesmos autores 72 , quando um ano mais tarde efetua 

r am a redução do mesmo composto (LIII) nas condições anterior 

mente empregadas substituindo o ele trodo de cobre amalgamado 

pelo de plat ina platinizada , obtiveram, tanto em meio ácido,cQ 

mo alcalino, a benzilacetona (LV) ~ 

5. Cetoácidos, Cet oésteres e És teres O{. ~ -insaturados 
\ 

5a . Cetoácidos e Ce t oé s te res 

Encontram-se na lite r atura poucos trabalhos sobre a r~ 

dução catódic a de ce toácidos e ce t oésteres , sendo que a maio

r i a deles s~ r efe re a estudos polarográficos 73-76 • Nestes, os 

autores não visam tant o a . an álise e identificação dos produ-

tos obtidos, mas, se preocupam mais com os problemas de iüdra 

tação, enol ização, e quilíbrio ácido-base dos cetoácidos de par 

t i da. 

I 
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Uma revisão bibliográfica destas reduções foi forneci 

da recent emente por Zimmermann 77 y 

Em 1948, Sartori e Gaudiano 78 , ao estudarem o compoE 

tamento polarográfico dos ácidos mesoxálico (LVI) e tartrôni

co (LVI I) , não observaram, respectivamente , onda de redução e 

oxidação ~ tanto em meio ácido, como básico, embora, mais tar

de, Wasa e COle 74 tenham observado onda de redução, tanto pa

ra o ácido me soxálico (LVI), como para o seu ânion e diâniono 

(LVI) 

H02CCH(OH)CO~ 

(LVII) 

Juday 79 em 1958 obteve na redução do ácido fenilgli

oxílico (LVIII ), com catodo de cobre recoberto com mercúrio,o 

ácido difeniltartárico (LIX). Os melhores rendimentos foram 

conseguidos em solução alcalina, enquanto que, em solução áci 

da o autor obt eve, ao lado do pinacol (LIX) , pequena quantida 

de de ác i do mandé lico (LX). 

0COC02H 

(LVII I ) 

+ H ou ) 
OH 

(LIX) 

~CH(OH)C°tI (LX) 

Porém~ a eletrólise do ácido pirúvico (LXI), efetuada 

pelo mesmo autor, tanto em solução aquosa de ácido sulfúrico 

ou de ácido ac é t i co, como em solução tamponada com amônea a 

pH 2-5 , condu ziu ao ácido dimetiltartárico (LXII) em baixo ren 

I 
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dimento. A reduçio do referido cetoicido (LXI) ao ~cido l&ti

co (LXIII) foi obtida somente em solução aquosa de ~cido 8ul-
, . 

furlco. 

H
3

CCOC02H 

(LXI) 

(llXll ) 

(I,XIII) 

Em 1968 Tomilov e col. 80 efetuaram a reduç~o do fenil 

glioxilato de etila (LXIV) com eletrodo de mercúrio gotejante~ 

tanto em soluç~c aquosa contendo cloreto de l{tio~ como em di 

metilformarnida anidra contendo iodeto de tetrabutilamônio., Os 

autores observaram que o Único produto da reação era o mande

lato de etila (LXV) e que não havia formação de d{meros. O mes 

mo resultado foi obtido quando empregaram catodo de zinco em 

solução de dimetilforrnamida. 

0COCO Et . 2 

(LXIV) 

Hg » 
Zn 

0CHOHC02Et 

(LXV) 

Wladislaw e Zimmerrnann 17 em 1970 verificaram a redu

ção de o( -cetoésteres alif~ticos aos hidroxiésteres correspo!} 

dentes como uma reação secundária na eletrólise de ~-ceto~ci 

dos. EGta roação 6 discutida em detalhes no capitulo 11, pg. 

36. 
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redução do fumarato de metila (LXXVI), em solução de dimetil

formamida e iodeto de tetrabutilamônio, com eletrodo de plat! 

na, empregando métodos coulométrico, voltamétrico e eletrodo 

disco-anel rotatórioo Os resultados indicaram que o produto 

formado é o dímero correspondente (LXXVII). 

_.;;;.p..;;.t_~ 

B. Reduções Anódicas 

Me02CCHCH2C°tIe 
I 

Me02CCHCH2C°tIe 

(LXXVII) 

Além das reduções catódicas podemos considerar um ou

tro tipo que são as, assim chamadas, reduções anódicas. Estas, 

na realidade, ocorrem através de uma redução química efetuada 

por uma espécie que foi gerada eletroliticamente no anodo. 

Existe na literatura uma série de trabalhos sobre es-

tas reduções, que são devidos à McEwen, Kleinberg e colabora

dore s 86-91 .. 

Os autores empregaram eletrodos de magnésio ou de alu 

mínio, em solução de piridina contendo iodeto de sódio ou, em 

alguns casos, cloreto de lítio. Quando a eletrólise se proce~ 

sa, ocorre uma oxidação do Mg ou AI a MgT ou AIT
, respectiva

mente, e são estas espécies que efetuam a redução química dos 

compostos orgânicos presentes na solução eletrolítica·. 

Os trabalhos que consideramos de maior interesse para 

nós são os que tratam da redução da benzofenona 86,91 e do ben 

zilo 88 o 

A redução do benzilo (XLVI) efetuada com eletrodos de 
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magnésio conduziu, semelhantemente à redução catódica, a for

mação da benzoina (XLVII) ~ em rendimento praticamente quanti

tativo o 

Entretanto, a redução anódica da benzofenona conduziu 

à resultado diferente daquele obtido pela redução catódica (v;!; 

de pg. 15), pois, pelo emprego de eletrodos de magnésio foi oQ 

tido como único produto o benzopinacol (LXXVIII) ~ e com ele~ 

trodos de 1 I. mi stura de benzidrol (XLI) ( a UiD J.nlO ~ uma e o dl.mero 

(LXXVIII) . 

Al 
} 0CH(OH)0 (XLI) 

Ç5C00 

AI 
'> 

0CH(OH)0 
I (LXXVIII) ou Mg 0CH(OH)0 

c. Mecanismos da ne~uç~o Cat ódica 

o mecanismo da reduç~o eletroquímica de compostos car 

bonílicos fo i estudado por muitos autores, e o número de pu

blicações disponíveis sobre este assunto é muito grande" 
24. -Allen sugerlu que a formaçao de álcool e pinacol na 

redução de cetonas, no catodo de mercúrio, se processa atra

v~s de diferentes me canismos que podem ser atribuídos à força 

rela tiva da ligaç~o metal-prbton. Assim, a redução da cetona 

ao ~lcool, com potencial relativamente baixo, se processaria 

segundo o Esquema I. 



Esquema I 

e o 
I 

R C r" 2- v 

H'~ • I 

.---- .. ". ~ M 

::~ 
2 e ) 

27. 

111 + 
J 

R
2

CllOn 

Devido a polarização do grupo carbonila, a molécula se 

ria atraída para o catodo, onde o átomo de oxigênio receberia 

~ prbton. Por causa da forte ligação metal-pr6ton, a molécu

la carregada seria mantida no catodo por tempo suficiente pa

ra receber dois elétrons dando-se então, a formação do álcool u 

A formação do pinacol ocorreria num potencial mais ele 

vado. A estrutura carregada, devido a fraca ligação metal-prg 

ton, permaneceria no catodo somente o tempo suficiente para r~ 

ceber um elétron, resultando num radical livre, altamente rea 

tivo, que dimerizaria fornecendo o pinacol (Esquema 11)0 

aE> 
(; 

I V 
R2C® - - - - ---- - _. -·_·-v 

!/ 
;/ rI 
i l 

08 I, 
I Ii 

I R2Cc±l - . -- - --. - . __ .-. -""1: 
(, 

Esquema 11 

1 e :> 

1 e ~ 

Em 1958 Elving e Leone 92 , sugeriram que a redução el~ 
( . 

troqUlITllCa de fenilcetonas seria melhor explicada pelo meca-

nismo de radicais livres. Em meio ~cido ou neutro a c c ton a di 

fundiria no campo do eletrodo e seu grupo carbor-ila seria po

larizado; simultaneamente o oxigênio carbonílico, parcialmen-

1 
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, 
te carre gado~ atrairia um proton, o que favoreceria um aumen-

to de po larização. Acetona protonada completaria sua difusão 

na interfase do eletrodo e receberia um elétron. O radical li 

vre produzido dimerizaria ao pinacol, até que um potencial mais 

negativo fosse alcançado, em que haveria redução ao carbinol 

(Esquema 111). 

eletrodo 

- OH 
e 

Esauema 111 
+ 

R 
"-o o o-O 
/ 

RI 

/")j + 
= O····· H 

_...;;.e~) RiRe - OH ~ 1/2 

e 
RIRO - OH R'ROHOH 

RIRO - OH 
I 

RIRO - OH 

Em meio alcalino o mecanismo seria essencialmente o 

mesmo, exceto que, devido a relativa escassez de próton, for -o 

mar-se-ia ânion radicalar jlmtamente com o radical livre (Es-

quema IV) ~ 

AlGuns pesquisadores 93,9'+, entretanto, acham que a I'Q 

( o ' c;I,çao de c ompostos carbonlllcos pode ocorrer atraves da forma 

çiio de um composto organometálico intermediário, que em mui ~o 

t os casos é estável e pode ser isolado. Assim, Sekine e col" 93 

puderam isolar, na redução da acetona em ácido sulfúrico aquo 

50, com catodo de Pb ou Hg, os respectivos compostos organoffiQ 

tálicos (LXXIX). Baseando-se nestes fatos, os autores suger L-

OI 





Posteriormente, Tomilov e Klyuev 94 , também estudaram 

a redução da acetona em presença d e' ácido sulfúrico, emprega!! 

do como catodo uma liga de chumbo e cobre o Tendo observado que 

há uma relação entre a destruição do catodo com formação de 

compostos organometálicos e a velocidade de redução da aceto 

na a isopropanol, os autores propuseram um mecanismo para a re 

dução que se acha no Esquema VI. Em solução ácida a acetona se 

ria reduzida, sob a forma protonada, ao ânion pela aceitação 

de dois elétrons~ Este poderia interagir com cátions de chum

bo na dupla camada elétrica, formando um composto organo~etá-

lico fraco que seria reduzido ao isopropanol. 

( ,,® 

l (H 3° ) 2° - OH J + 2 e ----4 

,/ ",;8 
, I 2 

2 i (H C) C - OH i + Pb + 
L 3 2 j 

_~) (H3C)2Y - Pb - ?(CH3)2 
OH OH 

2H+ + 2 e 

+ Pb ~<-~ 

Urna olltra possibilidade, admitida por vários pesquisa 

3'.J. "2 dores -,I é a de que a redução eletrolftica pode se proces-

sar eletrocatali ticamente. Assim, Hemptirme e Schunck 34 ~ em 

1969, e Taran e cOl .. 72 , em 1973, afirmaram que a ocorrência da 

redução catódica com platina platinizada seria devida à form~ 

çao de hidrogênio adsorvido no eletrodo. O mecanismo proposto 

por Taran para o caso da redução da benzalacetona(L 111) acha-se 

,J 







Um problema que tem sido muito investigado é o da ad

sorção no eletrodo de reagentes, produtos e intermediários e 

As opiniões a esse respeito estão divididas, existindo pesqu! 

sadores totalmente a favor da adsorção e outros que acham ser 

esse processo de menor importância 95-97. Devido à estas con

trovérsias, o problema da adsorção é ainda uma questão em abe!: 

to. 

Tomilov 20 admite que a natureza da redução eletroqu! 

mica de compostos carbonílicos seria determinada pela sua ad-
Ai '" ( ( , 

sorçao a superflcie do catodo. Como esta superflcie esta car-

regada negativamente, a adsorção envolveria o átomo de carbo

no carbonílico carregado positivamente devido a polaridade do 

grupo carbonila~ 

Conway e Rudd 95 sugeriram duas possibilidades (cami

nhos A e B) para o mecanismo da redução da acetofenona com ca

todo de mercúrio em solução metanólica aquosa ou anidra, con

tendo ácido sulfúrico (Esquema VIII)e 

De acordo com A, após um pré-equilíbrio de adsorção, 
_ A P 

haveria uma protonaçao seguida de transferencia de eletron,r~ 

sultando na formação de radicais livres que se combinariam na 

superfície do catodo. Uma outra possibilidade (B), seria a 

transferência de elétron à espécie adsoI'vida com formação de 

um ânion radicalar que provavelmente seria repelido da super

fície catódica se a sua desorção fosse mais rápida que a pro

tonação. 

. J 
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0' 
"- C = 

H3C 
/ 

B 

ES9,uema 

0 
" /C = o < 

H C ) sol .. 

0 + ,~ 

OH + e 
, ,., 

\..1 

" / 
ads .. H)C 

;1 
"- C = 
,/ 
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0, 
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I 
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H)C 

O 

ads .. 

OH 
I 

C - 0 
I 

CH;z: 
/ 

OH 
I 

adse 

C - 0 
I 

CH) 

Mais r ecentemente, em 1972, Shono e Mi tani 98 admi ti-

ram a possibilidade do grupo carbonila ser adsorvido na super 

fície do catodo, quando estudaram a estereoquímica da r edução 

de derivados a lquilados da ciclohexanona e ciclopentanona aos 

álcoois correspondentes, empregando eletrodo de carvão, em iSQ 

propanol contendo 4-toluenossulfonato de tetraetilamônio e em 

- '. '.' soluça0 de ac~do sulfur~co - agua - metanol, e compararam com a 
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éstereoqulmica da reduç~o quimica. Os auto r e s observaram que 

nas ele tról ises err, isopropanol a relaç~o dos isôn:eros trans/ 

eis era bem diferente daquela obtida pelo emprego de reduto

res quí ~nic os, p a recendo concordar com as estabilidades termo

din~micas relativas destes isômeros. Ao contr~rio, a estereo

qufmica nas elet r61ises em ~cido sulf~rico assemelhava-se com 

a da re dução pelo emprego de um hidreto met~lico (LrBH) 99 

que ~ controlada, n~o por estabilidades relativas dos estereo 

isômeros , mas p or fatores est~ricos. Para explicar o comport~ 

menta diferente nestes dois solventes, Shono e Mitani sugeri-

raro que o grupo carbonila em ambos os casos seria adsorvido na 

superfí c ie do eletrodo pelo lado ffienos i mpedido, onde sofre

ria redução a esp~cie aniônica. Entretanto ~ na presença de ~ci 

do sulfúrico, um bom doador de prótons, a abstração destes 

ocorreria na supe rfíc ie do catodo, enquanto que no caso do iS2 

propanol a abstração de prótons se processaria após as esp~

cies aLiônicas teren: difundido em solução. 
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CAPíTULO 11 

11E:DUÇJiO ELETROQuíMI CA DE ALGUNS ol-CETOÉSTERES 100 

A. Slnteses e EXDeri~ncias Eletroliticas 

Como já fo i mencionado no capitulo anterior, Wladis1aw 

e Zirame r mann 17 ao estudarem a oxidação anódica de o/.. -cetoáci 

dos ali f á tic os, obse rvaram alguns processos competitivos que 

suprimiam parcialmente a reação de Kolbe. Os autores verific~ 

ram que as e letrólises dos ácidos oJ.... -cetobutirico (LXXX a) e 

C>(-cetovaléric o (LXXX b ), em metanol contendo metóxido de só

dio, conduziram à misturas de dicetonas (LXXXI), ésteres met! 

licas dos ácidos c arboxilicos com um átomo de carbono a menos 

do que os ce t oácidos de partida (LXXXII), oZ -cetoésteres 

(LXXXII I ) e O<-h idroxiésteres metilicos (LXXXIX) correspondeg 

tes aos cetoác idos de partida. 

RCH2COC02'q 

(LXXX) 

;~ RCH 2COCOCH 2H (LXXXI) 

~ RCH2C02CH3 (L=rr) 

~ RCH 2COC0 2CH, (LXXXIII) 

I 
L-,. RCH

2
CH(OH)C02CH, (LXXXIV) 

(a ) R = CH,; (b) R = C~5 

A f OrI:ia ção dos h idroxiéstere s no decorrer de um })roce~ 

80 anódico pe lo empre go de eletrodos de platina era uma rea

ção inédi_ ta) tornando-se interessante investigar a orig(~ffi dos 

hidraxiésteres fo~mados. Um esclarecimento nesse sentido foi 

obtido quwld o o curs o da eletrólise destes ácidos foi seguido 

pela cromatografia de gás. Esta experiência demons trou (Pig ,.1 , 



pag~97) que o ~ -cetoéster (curva D), produzido desde o . { 

lnl-

cio da eletrólise, num certo momento começa a diminuir na mi~ 

tura de reação, ao mesmo tempo que o o( -hidroxiéster (curva E) ~ 

presente desde o início da eletrólise, começa a aumentar atig 

gindo o máximo quando há desaparecimento total do o( -cetoés-

ter. Este fato sugeriu que o o< -cetoéster sofre redução ao 

~-hidroxiéster. Realmente, uma experiência eletrolítica efe

tuada por Wladislaw e Zimmermann com ~-cetovalerato de meti

la (LXXXIII b ) nas mesmas condições, demonstrou que houve re

dução total deste ao ~-hidroxiéster correspondente~ 

Diferente resultado foi obtido pelos autores nas ele-

trólises dos ácidos pirúvico (LXXXV a ) e fenilglioxílico 

(LXXXV b ). Em ambos os casos obteve-se uma mistura de diceto

na (LXXXVI a, b) e éster metílico do ácido carboxílico com um 

átomo de carbono a menos que o ácido de partida (LXXXVII a,b). 

RCOCO~ 

(LXXXV) 

r--';> RCOCOR (LXXXVI) 

A ausência do cetoéster nas misturas destas -reaçoes in 

dicava a não ocorrência da esterificação e o fato de não se 

formar o hidroxiéster seria decorrente disso. Entretanto,isso 

não significava que se o cetoéster tivesse se formado ele se-

ria r eduzido. De fato, a experiência eletrolítica realizada 

pelos autores com piruvato de metila (LXXXVIII) mostrou que 

J 
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ele se illé'J.LL em praticamente inalterado, uma vez que foi recu:p~ 

rado em 85% de rendimento. 

As experiências eletrolíticas preliminares efetuadas 

com esses poucos o<. -cetoésteres pareciam abrir um novo campo 

para a investigação da redução catódica de 
, 

o<. -cetoestereso 

Era necessário estudar um número maior de compostos, a fim de 

se obter melhor compreensão da relação entre estrutura e r ea-

tividade" 

'Tendo-se em vista, tanto a continuidade do estudo 

iniciado , como a necessidade de eventuais comparações, acha-

mos de interesse manter as condições experimentais anterior

mente empregadas77 , tais como, tipo de eletrodo, solvente e 

a densidade de corrente. 

Iniciamos o nosso estudo pela eletrólise do fenilgli

oxilato de metila (LXXXIX), a fim de verificar se este, da mes 

ma maneira que o piruvato permaneceria inalterado" 

Este composto (LXXXIX) foi por nós sintetizado pe l a ox! 

dação do mandelato de metila (XC) com tetracetato de 

(Exp. nº la, b ) • 

0CH (OH)C0 2CH
3 

(XC) 

Pb(OAc)4 
> 0COC02CH3 

( LXXXIX) 

chumbo 

Em uma experiência preliminar (Exp. nº 2), eletroliza 

IDOS o fenilglioxilato de metila em metanol contendo metóxid. 

de sódio, durante o tempo correspondente a 3equi v.F, se me lha} 

temente ao tempo empregado por Wladislaw e Zimmermann nas el~ 

trólises dos c:.<. -cetoésteres alifáticos (LXXXIII b, LXXXVIII) .. 

A inspeção do espectro no infravermelho do produto destilado 

J 
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indicava a presença de uma banda característica do grupo hi

droxila (3480 em-I). Verificamos, por~m, que a reduçionioera 

completa quando a cromatografia em camada delgada mostrou du

as manchas que foram identificadas como correspondentes ao fe 

nilglioxilato de metila (LXXXIX) e ao mandelato de metila(XC)o 

Em vista deste resultado resolvemos submeter o fenil-

glioxilato de metila a eletrólises mais prolongadase Numa ex

periência eletrolítica, em que empregamos 4equiv.F (ExponQ 3), 

verificamos que houve uma modificação considerável no produto 

de reaçio destilado em relaçio a eletrólise anterior, pois a 

banda de hidroxila, no espectro de infravermelho, mostrava-se 

mais intensa e 

o espectro no infravermelho da experiênciaseguinte(Exp~ 

nº 4), na qual aumentamos o tempo de eletrólise para 5equiv~F, 

nio parecia indicar um aumento significativo na intensidade da 

banda de hidroxila em relaçio à da experiência anteriore Aan§ 

lise cromatográfica do produto de eletrólise destilado forne-

ceu dois picos que foram identificados como mandelato de meti 

la (96%) e fenilglioxilàto de metila (4%). O rendimento glo

bal da eletrólise foi de apenas 5~~ em hidroxi~stero 

A verificaçio de que o fenilglioxilato pode ser reduzi 

do ao mandelato, nos ofereceu a possibilidade de efetuar o es 

tudo da relaçio estrutura-reatividade na reduçio catódica de 

ceto~steres atrav~s da introduçio no anel,de grupos atraentes 

e repelentes de el~trons. Escolhemos para a nossa investiga-

çio os seguintes derivados p-substituídos do referido 
, 
ester 

(LXXXIX): 4-carbometoxi (XCI), 4-metoxi (XCII), 4-nitro(XCIII) 

e 4-clorofenilglioxilato de metila (XCIV)o 
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R 

XCI C02CH3 
XCII OCH3 
XCIII N0 2 

XCIV Cl 

Se bem que dois destes ceto~steres (XCI e XCIII) -nao 

eram ainda conhecidos, as sinteses de todos esses compostos eg 

volveram uma aplicação de m~todos já descritos na literatura. 

° 4-carbometoxifenilglioxilato de metila (XCI) foi pre 

parado por um processo que envolvia seis fases (Exp .. 5 a-f) 

l-Obtenção do ácido 4-metilbenzóico (XCV) a partir da 4-me

tilacetofenona (XCVI) pela reação halofórmica. 2 - Esterifica··· 

ção deste .. 3 - Oxidação do grupo metila do ~ster (XCVII) forne 

cendo o 4-carbometoxi benzaldeido (XCVIII). 4 - Transformação 

do aldeido (XCVIII) atrav~s do composto bissulfitico na ciani 

drina correspondente (XCIX). 5 - Alcoólise desta com obtenção 

de 4-carbometoximandelato de metila (C). 6 - Oxidação ao L~-car 

bometoxifenilglioxilato de metila (XCI) (Esquema IX) ~ 

Os dois compostos novos 4-carbometoximandelato CC) e 

4-carbometoxifenilglioxilato de metila (XCI), cror.latografica-

mente puros, foram caracterizados pelos espectros no infravGE 

". , . 1 ' molho, do I'(~[l!Jon;U1 C11J. m::l(~nctlcu nuc ear e pela ana l.i ce elemen 

tar (Exp. 56, f) .. 
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3

C -@- COCH3 

(XCVI) 

H
3
C02C -@- CHO 

(XCVIII) 

Esquema IX 

Br2/NaOH 
) 

H
3

C -@- C02CH3 

(XCVII) 
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Ac
2

0/AcOH ) 

1. NaBS03 - ) 
2. KCN 

H
3

C02C -@ CH(OH)CN 

(XCIX) 

H
3

C0 2C -@- CH(OH)C02CH3 

(C) 

H
3

C0 2C -@-COC02CH3 

(XCI) 

No caso do 4-metoxifenilglioxilato de metila (XCII) ) 

sendo d isponível o 4-metoxibenzaldeído, a síntese envolveu ap~ 

nas três fases, a saber: 1 - Obtenção da cianidrina. 2 - Alcoó

lise d"si~ a ao hidroxiéster. 3 - Oxidação ao cetoéster (XCII) 

(E.x:p. l ! r_i G a - c ) • 

No caso do '~-ni trofenilglioxilato de metila (XCIII) o 

ald e ído correspondente de partida foi por nós sintetizado pe

la oxi dação do 4-ni trotolueno (Exp. nº 7 a-d ) 



R -@-CHO R -@- CH(OH)CN 

Pb(OAc)4 
) 

4 2 . 

R -@- COC02CH
3 

XCII (R = OCH
3

) 

XCIII (R = N02 ) 

o 4-nitrofenilglioxilato de metila (XCIII), ainda -nao 

descrito na literatura, foi caracterizado pelos espectros no 

infravermelho e de ressonância magnética nuclear e pela oxima 

correspondente. Tanto o éster, como a oxima, foramanalisados~ 

Finalmente, o 4-clorofenilglioxilato de metila (XCIV) 

foi obtido pela oxidação do hidroxiéster correspondente (Expu 

nº 8 a, b ) • 

Achamos de interesse iniciar o estudo da redução cató

dica dos fenilglioxilatos substituídos pelos compostos com g~ 

pos atraentes de elétrons que, a nosso ver, deveriam,diminuig 

do a densidade eletrônica no carbono carbonílico, facilitar a 

redução. 

A eletrólise do 4-carbometoxifenilglioxilato (Exp~ nº 

9), durante tempo correspondente a 3equiv.F, forneceu um pro-

duto cujo espectro no infravermelho indicava a presença da bag 

da de hidroxila (3535 cm- l ). Entretanto, o cromatograma do m.e§. 

mo mostrou a presença de dois picos principais identificados 

como 4-carbometoxifenilglioxilato de metila (53%) e 4-carbome 

toximandela to d e me tila ( 4 ~/o )a 

A el e trólise do 4-carbometoxifenilglioxilato (XCI), pe 

lo e mp rego de 7equi v.F (Exp. nº 10 B ), conduziu a um produto 

cujo espectro no infravermelho mostrava a banda de hidroxila 



mais intensa do que a eletrólise precedente. De fato, a análi 

se cromatográfica do produto destilado indicava a presença de 

4-carbometoxifenilglioxilato de metila em apenas 14% e a de 

4-carbometoximandelato de metila em 71%. Ao lado foi registr~ 

da a presença de um produto secundário (15%), que não foi po~ 

sível identificar. 

Este resultado, comparado com o da eletrólise do fe

ni1g1ioxilato (pag. 39) parecia indicar que havia uma diminui 

ção de reatividade na redução da carbonila pela introdução do 

grupo carbometoxi no anel, pois, no caso anterior, 
, 

ja com 
- . , 5equiv.F, praticamente nao havia malS o ceto-ester na mistura 

-de reaçao. 

Estranhando bastante este fato, prosseguimos os nossos 

estudos com a eletrólise do 4-ni trofeni1g1ioxilato de metila 

(XCIII), a fim de verificarmos se a introdução do nitrogrupo 

no anel teria um efeito semelhante sobre a velocidade da redu 

-çao. 

A eletrólise deste composto, pelo emprego de 3equiv.F 

(Exp. nº 11), rendeu um resíduo pastoso de cor marron averme

lhada que tinha um largo intervalo de fusão. O espectro no ig 

fravermelho deste produto, em clorofórmio, apresentava as bag 

das de carbometoxigrupo (1745 cm -1), grupo carbonila (1705cm-l ) 

e de nitrogrupo (1532 e 1346 cm-l ), mas, devido a absorção do 

solvente , a de tecção do grupo hidroxila tornava-se difícil. 

Foi obtida uma indicação da presença do grupo hidroxila no pr2 

duto bruto quando se recorreu à técnica de "cell-in - cel1-

out " 101 ~ Entretanto, a comparaçao com 4-ni tromandelato autên 

tico demonstra que este se encontra em pequena quantidade na 





ção e, por outro, que tinha ocorrido,em meio básico, uma rea-

- d '. d - d· 24 t . t . çao secun arla -re uçao o nltrogrupo - compe l lva com a do 
, . 

grupo carbonila. Considerando estes fatos achamos necessar1o, 

nas eletrólises mais demoradas substituir o metóxido de sódio 

por um outro ele t róli to de suporte. ° perclorato de tetra(n-b~ 

til )amônio 102 pareceu-nos um sal apropriado para esta fina1i 

dade~ 

Em prime i ro lugar efetuamos algumas experiênc i as a fim 

de testar a eficiência de ste eletrólito de suporte nas redu

ções dos cetoésteres. Verificamos que o emprego de uma concen 

tração O,1 5M deste sal em metanol, na eletrólise de ~ -cetov~ 

lerato de metila (LXXXIII b) com 3equiv.F (Exp. nº 12), condu 

ziu a apenas 4~~ do hidroxiéster correspondente. Houve, por

tan to, uma grand e diminuição do rendimento em relação ao da 

eletrólise efetuada com metóxido de sódio que com apenas 

1, 5equi v.F rendeu o o( -hidroxiéster em 94% 77 • 

Semelhante diminuição de rendimento foi notada na ele

t rólise do fenilglioxilato de metila (Exp. nº 13) pelo empre

go de perclorato O,15M, pois o ~idroxiéster encontrava-se no 

produto obtido em 6c~ , enquanto que, com metóxido de sódio em 

96% . "Entretanto, quando efetuamos a eletrólise do fenilglioxi 

l a to pelo emprego de perclorato O,OlM o produto obtido conti

nha o hidroxiéster em 9~~ (Exp. nº 14). 

A eletrólise do 4-ni trofenilglioxilato de metila(XCIII) 

r m mnt anol con t endo percloro.to de tetrabutilamô:n.io (0,15M) p~ 

.L O ClijlH' t,) ~ O ele 50 quiv. F (Exp. nº 15) fornec eu um produto bruto 

i3 01 i do de 1artio i nt e rvalo de fusão. ° espectro no infraverme

lho de ste mos t r ou a prese nç a das bandas do nitrogrupo (1527 e 
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1361 cm-1 ) e da banda de carboni1a (1697 cm-l ) que parecia ser 

de intensidade relativa menor em comparação com a do produto 

da eletrólise anterior (Exp. nº 11). Entretanto, o ponto de f1,! 

são do produto bruto recristalizado indicou que ele consistia 

em grande parte do cetoéster de partida. 

Quando efetuamos a e letrólise do ni troderi vado, nas me~ 

mas condições pelo emprego de perclorato O,OlM (Exp. nº 16) 

obtivemos um resíduo pastoso que não solidificou. ° espectro 

de RMN indicou que não havia alteração do anel aromático e o 

infravermelho, em clorofórmio, mostrou a presença das bandas 

correspondentes ao nitrogrupo (1531 e 1348 cm-l ) e uma dimi

nuição da intensidade da banda de carbonila (1701 cm-l ) emr~ 

1ação ao cetoéster de partida. Somente uma ligeira intensifi

cação da banda de hidroxila, no espectro medido pela técnica 

de "cell-in - cell-out", (Fig. 2b, pag. 98) em relação ao ante

rior (Exp. nº 11) indicou que não houve um aumento significa-
_, A 

tivo na reduçao do cetoester passando-se de tres para cinco 

equivalentes Faraday. 

Este resultado era condizente com o da eletrólise do 

4-carbometoxifenilglioxilato (XCI) onde havia diminuição da 

reatividade da redução do grupo carbonila em comparação com o 

cetoéster não substituído. 

Em vista disso, era importante verificar a 
. ", ' . 

l.nfluencl.a 

de um grupo repelente de elétrons sobre a reatividade. 

° 4-metoxifenilglioxilato de metila (XCII) quando sub

metido à eletrólise em metanol contendo metóxido de sódio, p~ 

lo emprego de 3equiv.F (Exp. nº 17), forneceu um líquido que 

foi purificado por destilação no vácuo. Tanto o produto bruto 
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, -
como o destilado mostraram, atraves da comparaçao dos espec-

tros no infravermelho, consistirem do composto de partidaina! 

terado. 
, 

Resultado semelhante foi por nos obtido quando efetua-

mos a eletrólise do mesmo composto com o emprego 5equiv.F (Exp. 

nº 18). 

Entretanto, a eletrólise do 4-clorofenilglioxilato de 

metila (XCIV), pelo emprego de 3equiv.F (Expe nQ 19), rendeu 

um produto bruto que ,pela análise cromatográfica líquido-gás~ 

mostrou consistir, principalmente, de 4-clorofenilglioxilato 

de metila (58%) e 4-cloromandelato de metila (33%)., 

Verificamos, porém, que a proporção do hidroxiéster au 

mentou com eletrólises mais prolongadas. Assim, pelo emprego 

de 5equiv.F (Expe n Q 20), a análise cromatográfica do produto 

obtido indicou a presença de hidroxiéster em 64%. Aproximada

mente a mesma proporção foi encontrada pela cromatografia de 
, 

gas no produto destilado. O rendimento global da e1etró1ise 

foi de apenas 44% em hidroxiéster. Pelo emprego de 7equivoF., 

a análise cromatográfica do produto bruto indicou a presença 

de hidroxiéster em 78% (Exp. n Q 21). 

Tendo verificado no decorrer do nosso est.udo que em ceE 

tos casos pode-se aumentar o rendimento da redução com tempo 

de eletrólise maior, repetimos a experi~ncia eletrolítica do 

piruvato de metila empregando em vez de 2 equivalentes ante

riormente usados (vide pag. 37), 7equiv.F (Exp_ n Q 23). O re

sultado da cromatografia de gás efetuada no produto da eletr2 

lise, após destilação, indicou a ausência do composto de par

tida e presença de lactato de metila como praticamente, único 

produto de reação. 

1 





B. Es tud o de VelGc idades Relativas da Reduç ã o 

oZ - Cetoés teres 

Catódica de 

A Tabe la I (pag. 48) indica claramente que a redução 

aos hidroxiésteres no caso de vários cetoésteres, tais como, 

piruvato (2)~ carbometoxiderivado (4) e cloroderivado (7) pa

rece depende r do tempo da eletrólise. O mesmo verificamos , se 

bem que de uma mane ira qualitativa, na eletrólise do fenilgli 

oxilato (3) (vide pag g 39). 

A cons i derável disc ordânci a observada entre os rendi ·-

mentos dos produtos obtidos diretamente das porcentagens j~ s 

, 
areas e os rendiment os globais calculados (pags .39 e 47) pro-

vinha do fa t o que o primeiro método não levou em consideraç uo 

os produtos de ponto de ebulição elevado que permaneciam no r '§. 

síduo da de s t i l açã o. 

Pareceu-nos que uma maneira mais objetiva de avaliar a s 

vel ocià.ades de reduç ão dos cetoésteres seria segu i ndo as s uas 

elet rólises por meio de cromatografia de gás. A Fig . 6(pag .J 02) 

apresent a os resul tad os das eletrólises de o/. -cetobutj rato (Be)} 

fenilglioxilato (Cc) , 4-clorofenilglioxilato (De) e 4-carbom~ 

toxifenil glioxilat o (Ec), em metanol contendo metóxid o de s ó

dio, nt& a pas s a~em de aproximadamente 5-7equiv . F a Incluímo~, 

tamb~m, a experi ~nc ia com ~-cetovalerato de metila ( Ac) e fe 

tllacl. él. anteriormente 77 . 

j)11.r.8 nte 1'U:; e let ról ises, as amos trus do el e t ró}. i t:o fo-· 

['Uin J' l'f:! ()vl.,ias co inte rvalos de tempo apropr :i.éJ.do~3 e ~lIn] i sada s 

por r.leio de c r omat ografia de gás (Exp. ns. lO A~ 2L~, 2:;, 26) .. 

A Fig . 6 ( ~ag .102) em que moles dos produ tos foram c o-

locados contra o tempo da eletrólise , mostra a preseLça de 
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CAPIT(JLO 111 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A inspeção dos resultados obtidos (Tab. I, pag. 48 e 

Fig.6, pag.102) parece indicar que na série alifática ~ a rea-

tividade da redução aumenta com maior comprimento da cadeia 

carbônica e que, na série aromática, tanto o grupo metoxi, r~ 

pelente de elétrons, como o nitro, atraente de elétrons, dimi 

nuem a velocidade da redução. Observa-se, também, que o fenil 

glioxilato é menos reativo que o ~-cetovalerato~ 

Estes fatos nos indicam claramente, que, além dos efei 

tos eletrônicos, outros fatores também, influem na reativida

de ~ a redução cat6dica do cetogrupo. 

A falta de reatividade do 4-nitroderivado dificilmente 

pode ser explicada pelos efeitos eletrônicos, pois, o nitro

grupo deveria favorecer a aceitação de elétrons pelo carbono 

carbonílico, facilitando assim a redução. Parecia-nos que es 

te substituinte propiciava alguma outra reação do grupo carbQ 

nila impedindo assim a redução do mesmo. Obtivemos uma comprQ 

vação para esta suposição quando verificamos que a banda de 

. , -1 ' carbonlla deste cetoester em 1700 cm ,presente em clorofor-

mi o, aparece em solução metan6lica somente na forma de uma in 

flex~o de pequena intensidade (Fig. 7, pag.103). Em vista dis 

s o pa rec e u-nos razoável sugerir que o 4-nitrofenilglioxilato 

sofre um ataque nucleófilo do metanol com formação de um semi 

acetal. A comparação entre os quocientes de absorção das duas 

bandas (ACO/ACOiMe ), em clorofórmio e metanol deuterado (0,8 

e 0,19 respectivamente ), por n6s calculados, indicam que no 

equilíbrio cetoéster-semiacetaléster, no ~lti ~o solvente, a 

- -~~------_.....I 
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forma cetônica existe em aproximadamente 200/0. 

A diminuição de reatividade dos cloro e carbometoxide

rivados, em comparação com fenilglioxilato não substituído,p~ 

recia-nos, também, ser decorrente da existência de um equilí-

brio ceto-semiacetal nestes compostos. Foram obtidas provas p~ 

ra tal equilíbrio pelo estudo dos espectros noultravioletade2 

tes compostos (Tabela 11, pag. 53), que indicaram que o cloro 

e carbometoxicetoésteres (7 e 4), em solução metanólica, so

frem uma grande diminuição de intensidade das bandas n~ ~ * 

em comparação com as em tetracloreto de carbono, n-hexano ou 

clorofórmio. 

A Tabela 11 (pa~. 53) indica que a formação do semiace 

tal ocorre também na série alifática, pois, nota-se uma cons! 

derável supressão da banda n ~ ~ * no espectro de piruvatode 

metila (2) em solução metanólica. Este efeito é menor no caso 

de ~-cetobutirato de metila (8) e extremamente fraco no caso 

de o\-cetovalerato de metila que mostra, em solução metanólica 9 

somente uma pequena diminuição da banda n --;> 1í * em compara-

çao com aquela em n-hexano ~ As diferenças de reatividade em re 

lação à formação do semiacetal, na série alifática, foi esti

mada pelas constantes de equilíbrio aparentes (Kap ). Pode-se 

ver que estas decrescem com aumento da cadeia carbônica. A se 

quência K(2)) K(8) K(l) indica que há uma diminuição maior 

de reatividade passando de piruvato (2) para o( -cetobutirato 

(8). Isso está de acordo com a observação da literatura 103 

q~e n& reatividade de formação de semiacetais, a partir de aI 

deldos alifáticos, a influência da ramificação é mais impor-

tante que a do comprimento da cadeia. 





~-~-------------------------

54 .. 

- -Obtivemos uma comprovaçao da supressao completa da re-

dução catódica pela formação competitiva do semiacetal quando 

o cetomalonato de etila ao ser eletrolizado (Exp. nº 27) for-
( , . ' . neceu um res1duo que pela ana11se cromatograf1ca mostrou dois 

picos, correspondentes ao etanol e cetomalonato de etilae O 

seu espectro no ultravioleta em metanol, mostrou ausência da 

banda n ~1Í * (Tab.II, pag .. 53). É digno de nota que foram 

isolados à partir deste composto alguns 

veis 104 .. 

semiacetais está-

Os dados de ultravioleta para fenilglioxilato (TabwII, 

page 53) demonstram que a diminuição de reatividade de redu

çao, em comparação com ~ -cetovalerato, não pode ser atribuí-

da à formação de semiacetal. Esta diminuição de reatividade 

é, provavelmente ~ devida à falta de coplanaridade dos dois g~ 

pos carbonila neste composto, já descrita na literatura 105 " 

Wladislaw e Zimmermann 17 , ao relatarem que o levulina 

to de metila não sofre redução catódica, sugeriram que a red~ 

ção do grupo carbonila requer a presença do grupo carbometoxi 

vizinho, atraente de elétrons. Obtivemos uma comprovaçao des-

te fato quando verificamos que o 4-cetopimelato de etila mos

trou-se também inerte (Exp. nº 28) .. 

Wladislaw e Zimmermann 17 propuzeram que na redução do 

cetogrupo em o(-cetoésteres, a participação do carbometoxigr~ 

po se daria através da estabilização do intermediário aniôni

co (Cla). Isso explicaria a diminuição de reatividade do fe

nilglioxilato, pois, a distorção do arranjo coplanar dos dois 

grupos carbonila neste composto conduziria à menor contribui

ção da forma mesômera (Clb) e, portanto, ao aumento da ener-
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gia do intermediário aniônico. 

::") 
R - 9 - ~ - OCH, ~<: --~) R - 9 = 9 - OCH, 

HO O HO 0:-

(C I a) (C I b) 

Além do fato de impedimento estérico da coplanaridade, 
.. 

nao se pode excluir a possibilidade que o aumento de peso mo-

'lecular pela introdução do anel benzênico no cetoéster alifá

tico tenha também contribuído, pelo menos parcialmente, para 

o decréscimo de velocidade da redução catódica do cetogrupo. 

Convém mencionar que a diminuição da eficiência da eletrólise 

devido ao aumento do peso molecular dos ácidos carboxílicos e 

consequente migração mais lenta destes ao eletrodo, tinha si

do ressaltada por Woolford e Lin 106 • 

"'. .' Para comprovar esta ult1ma h1potese, achamos de inte-

resse verificar se a eficiência da redução seria alterada pe

la introdução do anel benzênico na cadeia de um ~ -cetoéster 

numa posição afastada do grupo carbonila. O benzilpiruvato de 

metila (CII), em que o anel benzênico não exerceria, nem in

fluências eletrônicas, nem estéricas sobre o sistema ceto-car 

bometoxi, nos parecia um composto apropriado para esta finali 

dade. Este composto foi por nós sintetizado por um processo 

que consistia de cinco passos consecutivos (Exp .nº 29 a - e) :. 

1 - Obtenção do ácido ~ -fenilpropiônico (CIII) pela redução do 

ácido cinâmico (CIV). 2 - Esterificação deste. , - Condensação 

do éster (CV) com oxalato de etila com formação dodiéster(CVIl 

4 - Hidrólise deste conduzindo ao ácido benzilpirúvico (OVIl ) .. 

5 - Esterificação do ácido (XXVIII) ao benzilpiruvato de meti-



la (xxrx). 

'1 - CH = CH - c0;lI 

(crv) 

(cv) 

ACOH/HC1} 

(cvrr) 

~CH2CH2C02H 

(crrr) 

56. 

~CH2?HCOC02C~5 
co2c;lI5 

(cvr) 

~CH2CH2COC02CH3 

(crr) 

o '6'-fenil-O<-hidroxibutirato de metila (CVrrr), neces 

sário para identificação do produto da redução do cetoéster 

correspondente, foi por nós sintetizado pela redução do ben

zilpiruvato de metila (Crr) com níquel de Raney (Exp.nº 30B). 

~CH2CH2COC02CH3 

(CrI) 

Ni Raney - ) ~CH2CH2CHOHC02CH3 

(cvrrr) 

A reação eletrolítica do benzilpiruvato (Crr) foi efe

tuada em condições experimentais usualmente empregadas nas el~ 

trólises anteriores (Exp. ns. 30 A e 31). Esta se mostrou di

ficultada pela formação de uma grande quantidade de pOlímeros 

que se depositavam na superfície do eletrodo, impedindo a pa2 

sagem da corrente. As análises cromatográficas líquido -gásde 

produtos brutos das eletrólises, indicaram 38% de benzilpiru-

J 
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vato (CII) e 6,20'«; de (f -fenil-o(-hidroxibutirato (CVIII) ~ pelo 

emprego de 5 equiv. F, e,34% e 66% dos mesmos compostos, pelo 

emprego de 7 equi v. F, o que parecia mostrar que o processo da 

redução no benzilpiruvato é mais lento do que no ~-cetobuti

rato de metila (pag. 50). Além disso, a destilação do produto 

bruto indicou que ele continha uma quantidade considerável de 

material pOlimérico e, portanto, o rendimento global do hidro 

xiéster era ainda mais baixo (Exp. nº 31). 

Pudemos verificar melhor a pequena reatividade da redu 

ção deste cetoéster quando seguimos sua eletrólise pela crom~ 

tografia de gás. O diagrama (Fig. 8, pag.104) indica clarameg 

te que, depois de aproximadamente 2 equiv. F, somente 57'«; do 
, - , 

cetoester sao transformados em hidroxiester e que, com o au-

mento do tempo da eletrólise, não há uma variação . ' consldera-

vel desta porcentagem. Entretanto, dada a ocorrência de pro

cessos de polimerização competitivos, qualquer discussão das 

diferenças de reatividade torna-se dif1Cile 

A falta de reati vidade do 4-metoxifenilglioxilato de m~ 

tila é logicamente esperada. Sabe-se que o metoxigrupo favor~ 

ce metoxilação anódica devido a estabilização dos intermediá

rios catiônicos 9,13,107 , portanto, ele deve inibir a redução 

catódica em que ocorre a formação de intermediário ." . anlonlCO 

(Cla) (pag.55). 

O aumento da reatividade na redução do grupo carbonila 

devido a estabilização do intermediário aniônico (CI a) pare

ce abrir um novo campo de estudo, pois, é de interesse verifi 

car se outros grupos, além do carbometoxi, poderiam exercer a 

mesma influência. 
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Uma experiência preliminar efetuada com benzofenona ig 

dicou que o anel benzênico não exerce um efeito estabilizante 

significativo. A eletrólise deste composto em metanol conten

do metóxido de sódio, pelo emprego de 3 equiv. F (Exp. nº 32), 

forneceu um produto bruto que após destilação mostrou uma pe

quena banda do grupo hidroxila (3534 em-i). De fato, a análi-

se cromatográfica indicou a presença de traços de 

(8%), ao lado do produto de partida inalterado. 

benzidrol 

Os resultados por nós obtidos permitem concluir que o 

estudo de reatividade de «-cetoésteres aromáticos na redução 

catódica, e eventual correlação com as constantes de Hammett 
, , 

dos grupos substituintes no anel, somente sera posslvel pelo 

emprego de solventes que não conduzam a formação de semiace-

tais ~ 

No caso de o( -cetoésteres alifáticos, os nossos resul-

. ' tados parecem indicar que no momento, as possibilidades slnte 

ticas decorrentes da sua redução aos o(-hidroxiésteres limi

tam-se aos compostos de cadeia longa. Da mesma forma como no 

caso dos ~-cetoésteres aromáticos, o estudo de reatividade 

dos ~-cetoésteres de cadeia curta somente poderá ser efetua

do pelo emprego de solventes não hidroxílicos. 
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Os espectros no infravermelho foram determinados em 

três instrumentos Perkin-Elmer: modelo 221, com prisma de clQ 

reto de sódio , e modelos 337 e 457-A, com grade de difração. 

Os espectros no ultravioleta foram determinados com um 

espectrofotômetro Beckman, modelo DK-2A. 

Um instrumento Perkin-Elmer, modelo R-lO e um Varian 

T-60 foram empregados para determinação dos espectros de R.M.N. 

Os pontos de fusão foram determinados em um aparelho 

Koffler e não foram corrigidos. 

As análises elementares foram, em parte, efetuadas no 

Laboratório de Microanálise do Instituto de Química da Univer 

sidade de são Paulo. 

Descrição Geral das Experiências Eletrolíticas 

Todas as eletrólises foram efetuadas com corrente cons 

tante de 1, OA, e na maioria dos casos o solvente empregado foi 

metanol absoluto. Durante o processo eletrolítico as celas 

ficavam imersas em um banho de gelo fundente. A fim de isolar 

, '. ' . '" o produto bruto, apos o termlno da eletrollse,empregou-se tres 

procedimentos diferentes. 

Procedimento I: a solução do eletrólito era acidulada 

com ácido acético glacial e o metanol destilado à pressão re

duzida. O resíduo era dissolvido em éter, a solução etérea l~ 

vada com solução de bicarbonato de potáSSiO ~fo gelada, com 

água e seca com sulfato de sódio anidro. A destilação do éter 

f ornecia o produto bruto. 

Procedimento 11: semelhante ao I, com a diferença de 

que a solução etérea não era lavada com solução de bicarbona-

j 
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, 
to, mas somente com agua. 

Procedimento 111: a destilação do metanol não era pre

cedida por acidulação com ácido acético glacial. O resíduo era 

dissolvido em éter absoluto, a solução etérea filtrada e o 

éter destilado~ 

Cálculo dos tempos te6ricos 

Os tempos te6ricos para as eletrólises foram calcula-

d 1 - b' 22 . d d os pe a expressa0 a alXO , conSl eran o que nos processos 

eletrolíticos estudados, apenas um elétron estava envolvido. 

tempo teórico = 26, B. m. 60 (min) 
i .11 

onde 26,B é o número de ampere-horas em um Faraday, m é a ma~ 

sa do eletrblito, 11 o peso molecular do eletr6cito e i a cor

rente em amperes. O tempo teórico calculado corresponde à pa~ 

sagem de um equivalente Faraday. 

Descrição das lL'1álises Croma tog;ráficas 

No cromatbgrafo C.GG operou-se com uma coluna de diâ

metro externo 3mm e comprimento 2m cuja fase estacionária era 

óleo de metil silicona (SF - 96, 12% em peso) sobre ChromosorbB, 

enquanto que uma coluna de 3,lBmm x 1,B3m, cuja fase estacio

nária era 61eo trifluoropropilmetil silicona (FS - 1265, 15% em 

peso) sobre Chromosorb W foi operada no modelo 226 da Perkin

-Elmer. No cromatbgrafo Varian empregou-se as seguintes colu

nas, todas de 3,lBmm x 1,52m : 10% FFAP sobre Chromosorb W, 

60/BO mesh; 3% XE - 60 sobre Varaport 30, 100/120 mesh;3% SE-30 

sobre Varaport 30, 100/120 mesh e 5% QF-l sobre Chromosorb W, 

60/BO mesh. 

J 



hs análises cromatográficas geralmente foram efetuadas 

isotermicamente e a temperatura empregada é fornecida em cada 

caso especif icament e. 

As identidades dos picos cromatográficos foram determ! 

nadas por mei o de produtos autênticos, injetados no cromató-

grafo e m mistura com os produtos analisados. 

As relações entre as quantidades das substâncias croma 

tografadas e as correspondentes áreas dos picos cromatográfi

cos foram estabelecidas pela análise de misturas padrões .. 

As porcentagens dos componentes da mistura 

calcul adas empregando-se a seguinte fórmula: 

% (componente) 

foram 

onde ai área d o p i co e E ai soma das áreas de todos os picos .. 

As áreas ai foram obtidas pelo emprego do método gráfico usual 

ou diretamente pelo emprego do integrador digital Varian .. 

As porcentagens fornecidas nas experiências represen

tam as médias de pelo menos dois cromatogramas. 

A partir das porcentagens determinou-se as respectivas 

massas na mistura,e a partir destas calculou-se os rendimen

tos dos componentes, pelo emprego das seguintes relações: 

e 

m. = 
l 

MT x % componen ce 

100 

% (rendiment o) x 100 

, 
onde: mi e a massa do componente r..a mi.3tura, r-1T a ma ssa dr::l mi § 

tura e mt a massa teórica do componente na mistura. 

... 
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Experiência nº 1 

Síntese do fenilglioxilato de metila 

a. Mandelato de metilal08 - Â 19,Og (0,13 moles) de ácido man 
, \ 

delico e 25 ml de metanol absoluto, foram adicionados 

12,5 ml de metanol absoluto contendo cerca de 1,25g de gás c12 

rídrico seco, e esta solução foi aquecida sob refluxo por 5hs. 

O produto bruto foi submetido à destilação à pressão reduzida 

dando 17,lg (8~~) de mandelato de metila, P.E. 103-40C/3mmHg e 

P.F. 55-60C (lit l09 P.E. 96-10100/0,01 mmHg e P.F. 55-60C). O 

espectro no infravermelho (KBr) mostrou as bandas caracterís

ticas dos grupos hidroxila (3450cm-l ) ecarbometoxi (1746cm-l ). 

b. Oxidação do mandelato de metilal09 - Uma solução de 30,Og 

(0,18 moles) de mandelato de metila em 400 ml de benzeno 

anidro contendo 87, 5g de tetracetato de chumbollO , foi refl~ 

xado, com agitação contínua, durante 8 hs. A mistura resfria-

.da foi filtrada e o diacetato de chumbo lavado com éter. Ao 

fil trado foram adicionados 120 ml de solução aquosa saturada 

de bicarbonato de sódio e, em seguida, bicarbonato sólido até 

cessar a evolução de CO 2 • A mistura foi filtrada sob sucçao 

com auxílio de "filter-cel" e o resíduo lavado com éter. A ca 

mada orgânica foi separada da camada aquosa e esta extraída 

com éter. Os extratos orgânicos combinados foram secos com su1 

fato de sódio anidro. Após destilação obteve-se 23, 3g (7c;r~) de 

fenilglioxilato de metila, P.E. 110oC/7mmHg(litl09p.E.110-110C/ 

6mmHg), cujo espectro no infravermelho (filme) mostrava as ban 

das características dos grupos carbometoxi (1742cm-l ) e carb2 

nila (1694cm-l ). 
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Experiência nº 2 

lª Eletr6lise do fenilglioxilato de metila 

2,27g (0,014 moles) de fel1ilglioxilato de metila em 

65 ml de metanol absoluto contendo 0,021g de s6dio, foram ele 

trolizados (cela A) durante 67,5 min.(tempo te6rico: 22,5min)o 

Seguindo o procedimento 111 obteve-se - l,9g de produto bruto 

que destilado forneceu duas frações: I até 1080 C/2mmHg (0,4g) 

e 11 109-100 C/2mmHg (1,3g), permanecendo resíduo escuro no ba 

lão .. O espectro no infravermelho (filme) da fração 11 mostrou 

as bandas características dos grupos hidroxila (3480cm-l ) caE 

bometoxi (1740cm-l ) e carbonila (1695cm-l ) (Fig.lO, pag.lO~.A 

cromatografia em camada delgada, usando mistura benzeno-acet~ 

to de etila 8:2, mostrou duas manchas, sendo a mais forte cOE 

respondente ao m~~delato de metila e a mais fraca ao fenil-

glioxilato de metila. 

Experiênci a I1º :3 

2ª Elotrólise do fenilglioxilato de metila 

3,54g (0,022 moles) do éster em 100 ml de metanol absQ 

luto contend o 0,017g de sódio foram eletrolizados (cela A) d~ 

rante 136 min .. (tempo te6rico 34min. ). Seguindo o procedime~ 

to I obteve-se 3,Og de produto bruto. A destilação ~ -pressao 

reduzida forneceu duas fraçces: I até 109°C/l,5mmHg (0,4g) e 

11 109-100 C/l,5rumHg (1,7g) e 0,4g de um resíduo escuro. ° es

pectro no infravermelho (filme) da fração 11 mostrou as ban

das d<-: hidroxila (3450cm -1) ,carbomc-coxi (17/~ -OCIIl-l) e carboni

la (1700cm-1 ) (Fig.ll, pag.l07). A cromatografia em camadadel 

gada, usando mistura benzeno:acetato de e tila 8:2, mostrou 

d 
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duas manchas correspondentes ao mande lato e fenilglioxilato de 

metila, sendo esta última muito fraca. 

Experiência nº 4 

3ª Eletr61ise do fenilglioxilato de metila 

3,8g (0,023 moles) do éster em 109 ml de metanol abso

luto contendo 0,016g de s6dio foram eletrolizados (cela A) d~ 

rante 185 min. (tempo te6rico: 37 mine ). Seguindo procedimento 

III obteve-se 3,5g de produto bruto. Sua destilação forneceu 

2,lg de um líquido de P.E. 106-7°0/2mmHg e 0,8g de um resíduo 

escuro, resinoso. O líquido ap6s resfriamento solidificou , 

P.F. 46,5-490 0. A cromatografia em camada delgada, em benze-

no:acetato de etila 8:2, mostrou duas manchas, uma correspon-

dente ao mandelato de metila e a outra, muito fraca, ao feni! 

glioxilato de metila. Através de cromatografia de gás (SF-96, 

160-1900 0) obteve-se dois picos : mandelato (96%) e fenilglig 

xilato (4%). O rendimento calculado do bidroxiéster era de 52'tbo 

O espectro no infravermelho do produto destilado (filme) mos

trou as bandas de hidroxila (3450cm-l ),carbometoxi (1740cm-l ) 

e carbonila (1700cm-l ) (Fig. 12, pago lOs). 

Experiência nº 5 

Síntese do 4-carbometoxifenilglioxilato de metila 

a. Ácido 4-metilbenz6icolll - 135 ml de bromo foram dissolvi-

dos numa solução de 265g de hidr6xido de sódio em 1700 ml de 

água, resfriada em banho de gelo, e adicionado, em porções, a 

uma mistura, resfriada e bem agitada, de 106,Og (0,79 moles) 

de 4~metilacetofenona e 106 ml de água, até que nenhuma descQ 

loração posterior ocorreu. Ap6s tratamento com S02' a solução 
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aquosa foi acidulada, obtendo-se 94,Og (8?~) de ácido 4-metil 

benzóico, F.F. l78-9°C (lit. lll l79-l8loC). 

b. 4-metilbenzoato de metilallO - Uma mistura de 92,Og (0,68 

moles) de ácido 4-metilbenzóico, 403 ml de metanol absolu

to e 7,5 ml de ácido sulfúrico concentrado, foi refluxado por 

4 hso Obteve-se 86,6g (85%) do 
, 
ester 

( . 112 o o ) llt. F.E. 217 e, F.F. 33,2 C • 

c. 4-carbometoxibenzaldeído - Seguiu-se o procedimento descri 

to para a obtenção do 4-nitrobenzaldeídollO • A uma mistura 

de 876 ml de ácido acético glacial, 870 ml de anidrido acéti

co e 86,Og (0,57 moles) de 4-metilbenzoato de metila, resfri~ 

da em banho de mistura refrigerante, foram adicionados lenta-

mente, com agitação, 132 ml de ácido sulfúrico concentrado .. 

Quando a temperatura atingiu 5°C, adicionou-se 154g de anidri 

do crômico em pequena porções, tal que a temperatura não ul

trapasse 100e. A mistura de reação foi jogada em água e gelo, 

e o sólido,obtido após a filtração, foi suspenso numa solução 

de carbonato de sódio 2% gelada e agitado por 15 mino Após a 

filtração e secagem a vácuo obteve-se 105,Og de 4-carbometox1 

benzaldiacetato bruto. Este, em mistura com 245ml de 
, 
agua, 

245 ml de álcool e 24,5 ml de ácido sul fúrico concentrado, foi 

refluxado por 30 min., filtrado e resfriado. Após a filtração 

obteve-se 66,Og (70%) de 4-carbometoxibenzaldeído, F.Fo 6l-20 C 

(lit .112 630e). 

d. 4-carbometoximandelonitrilal13 A 66,Og (0,40 moles) de 

4-carbometoxibenzaldeído foi adicionada, com agitação, uma 

solução aquosa saturada de metabissulfito de sódio. ° composto 
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bissulfítico foi separado por filtração e a ele adicionou-se, 

sob agitação, uma solução de 30g de cianeto de potássio em 

300 ml de água o A mistura de reação, depois de aquecida por 

45min. em banho-maria, foi acidulada com HCl 5~~ e extraída 

com éter. O extrato etéreo, após ser lavado com água e seco 

com sulfato de sódio anidro, foi destilado, fornecendo 57,3g 

(75%) de 4-carbometoximandelonitrila bruta. 

e. 4-carbometoximande lato de metila - Seguiu-se o procedimen-

d o 4 o d 1 t d 01 114 57 O to . escr~to para o -n~troman e a o e met~ a. , g 

(0,3 moles) do produto bruto obtido em d , foram dissolvidos 

em 375 rol de éter absoluto e 23 ml de motanol absoluto. A mis 

tura foi resfriada em banho de gelo e água . e passou-se gás clQ 

rídrico seco até saturação. Após repouso de uma noite na gel~ 

deira, o cloridrato do iminoéster foi filtrado e o excesso de 

gás clorídrico foi removido num dessecador à vácuo. O clori

drato do iminoéster, em 1300 ml de água, foi agitado por 3 hs 

à temperatura ambiente e, em seguida, extraído em éter. ° ex

trato etéreo, após secagem com sulfato de sódio, foi destila-

do fornecendo 21,2g (3~~ ) de 4-carbometoximandelato de metila 

bruto. Uma amostra de 2, 2g foi destilada à pressão reduzida 012 

tendo-se O,84g do hidroxiéster, F.E. 1610 C/O,95mmHg e F.F. 

55-60 C, cujo espectro no infravermelho (CC14 ) apresentava as 

bandas características dos grupos hidroxila (3530cm-l ) e car

bome t oxi (1727cm-l ). ° espectro de R. M.N. indicou os seguin

tes sin ais (~): 6,64 (s,OH); 6,27 (s,CH
3 

em CH(OH)C0 2CH
3

) 

6,17 (s, CH
3 

em C6H4C02CH
3

); 4,87 (s,CH) e 2,58 e 2,12 (2J ,4H 

anel). ° composto se mostrou cromatograficamente puro. 



Análi se : calculado para CllH1205: C 58,92<'), H 5,35% 

encontrado: C 59,46% H 5,08% 
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f. 4-carb omet oxifenilglioxi l ato de meti lal09 - Seguiu-se o PI'Q 

cedi mento descrito para o fenilglioxilato de metila (exp_ 

nº 1 b, pago 63)0 Usou-se 19,Og (0,09 moles) de 4-carbometoxi 

mandelato de metila bruto, 38,Og de tetracetato de chumbo (M~ 

the s on , Coleman e Bell) e 163 ml de benzeno absoluto. Após de§ 

t ilação do solvente obteve-se um resíduo sólido que recrista

l izado de benzeno-éter de petróleo (50-70°C), forneceu 10,Og 

(50%) de 4-carbometoxifenilglioxilato de metila, P.F.l05-60 Co 

O espectro no infravermelho (CC14 ) apresentava as bandas dos 

grupos carbometoxi (1735cm-l ) e carbonila (1697cm-l ). O es-

pec t ro de R .l'1.N. indicou os sinais (~): 6,07 e 6,04 ( 2 s 

2C02CH3 ) e 1,90 (s, 4 H anel) . Este composto se mostrou cro

matograficamente puro. 

Análise : calculado para Cll Hl OO 5 : C 59 ,46%, H 4, 50% 

encontrado: C 59,90%, H 4, 52<'), 

Exuer iência nº 6 

Sí ntese do 4-metoxi f enilglioxilato de metila 

a. 4-metoximandelonitrilal15 - A 47,Og (0,35 moles) de 4-me 

toxibenzaldeído foi adicionada com agitação, uma solução 

aquos a saturada de metabissulfito de sódio (53,Og). O compos

to bissul fítico foi separado por filtração e adicionado, com 

agitação , a uma solução de 57,Og de cianeto de potássio em 

85 ml de água contendo 1, 5g de hidróxido de potássio, coberta 

com 140 ml de éter. O resíduo da solução etérea forneceu, após 

recristalização de ben7.eno e éter de petróleo (50 - 70°C), 
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21,Og (37%) de 4-me t oxirnande1oni trila de F.F. 54 - 9°C (lit. 115 

61-3°C). 

b. 4-metoximandelato de metilal16 - 2l,Og (0,13 moles) de ni

trila foram dissolvidos em 25 ml de éter absoluto e 5 ml de 

metanol absoluto. A solução foi resfriada em banho de mistura 

refrigerante, enquanto gás cloridrico seco foi borbul'2ado até 

formação do iminoéster sólido. Este, em seguida, foi hidroli

zado em 60 ml de água, por aquecimento em banho-maria por 

15 min., e finalmente extraido com éter. ° residuo da solução 

etérea, destilado à pressão reduzida, forneceu 6,8g (26%) de 

4-metoximandelato de metila, F.F.. 15, - 70C/6m.mHg (li t~16 l620C/ 

8m.mHg) , cujo espectro r:o infravermelho (filme) apresentava as 

bandas dos grupos hidroxila (3450cm-l ) e Carb0Il1etoxi(1740cm-l)~ 

c. 4-metoxifenilglioxilato de metilal09 - Seguiu-se o procedi 

mento idêntico ao da obtenção do fenilglioxilato de metila 

(exp. nº lb, pago 63). Usaram-se 15,Og (0,08 moles) de 4-meto 

ximandelato de metila, 41, Og de tetracetato de chumbo 110 e 

200 rr:l de benzeno absoluto. Obteve-se 8,07g (54%) de 4-metoxi 

fenilglioxi1ato de metila, F.E. 1430C/2mmHg e F.F.45-47°C 

(lit. 117 F.F. 54°C), cujo espectro no infravermelho (CC14 ) 

apresentou as bandas dos grupos carbometoxi (1736cm-l ) e car-

bonila (1680cm-l ). O espectro de R.M.N. mostrou os sinais 

(c:;): 6,47 e 6,44 (2s, OCH3 e C02CH
3

) e 3,08 e 2,03 (2d ,4H 

anel) o 
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Experiência nº 7 

Síntese do 4-nitrofenilglioxilato de metila 

a. 4-ni trobenzaldeídollO - O procedimento empregado foi des 

crito na Exp. 5-c, pag. 66. Usaram-se 75,Og (0,55 moles)de 

4-ni trotolueno, 849 ml de anidrido acético, 855 ml de ácido 

acético glacial, 127 ml de ácido sulfúrico concentrado e 150g 

de anidrido crômico. Obtiveram-se 4e,Og (58%) de 4-nitroben

zaldeído, F.F. 103-60 C (lit. 110 P.F. 1060 0). 

b. 4-nitromandelonitrilal14 - A uma suspensão de 48,Og (0,32 

moles) de 4-ni trobenzaldeído em 183 ml de ácido acético gla

cial, resfriada em banho de gelo, foi adicionada, com agita

ção, uma solução de 22,Og de cianeto de potássio em 44ml . de 

água. Após um repouso de 2 h com ocasional agitação, a ni tri

la foi precipitada pela adição de 3-4 volumes de água fria e 

filtrada, obtendo-se 36,3g (63%) de produto. 

4 °t d 1 d tOl 114 S . c. -nl roman e ato e me l a - egu~u-se o procedimento 

descrito na Exp. 5-e, pag. 67, com a diferença de que,após 

a hidrólise, o produto foi filtrado e recristalizado. Partin

do-se de 36,Og (0,20 mOles) da nitri1a obtida em b, obteve-se 

um produto sólido que, após recrista1ização de mistura de me

tanol e água forneceu 24,Og (55%) de 4-nitromandelato de met! 
o (0 114 o la, F.F. 88 C l~t. P.F. 87 C). O espectro no infraverme-

lho (nujol) indicou a presença dos seguintes grupos: hidroxi

la (3451cm-l ), carbometoxi (1735cm-1 ) e nitro(1517 e 1352cm-1 ). 

d. 4-nitrofenilglioxilato de meti1a109 - Seguiu-se o procedi

mento idêntico ao da obtenção do fenilglioxi1ato de metila 

(Exp. nº 1b, pag. 63). Usou-se 24,Og (0,11 moles) de 4-nitro-
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mandelato de metila, 55,Og de tetracetato de chumbo (Matheso~ 

Coleman e Bell) e 240 ml de benzeno absoluto, que foram reflu 

xados por 12 hs. Após destilação do solvente obteve-se 23,Og 

(97%) de um produto sólido de F.F. o 96 - 99 C. O produto era 50 

, 
clorofórmio a luvel em frio e em metanol a quente, mas insol1! 

vel em tetracloreto de carbono e n-hexano. Recristalizado de 

metanol-água, forneceu um sólido de cor amarelada de F.F. 

96 - 99°C. O espectro no infravermelho (nujol) indicou a pre

sença dos seguintes grupos. carbometoxi (1740cm-l ), carbonila 

(1684cm-l ) ,nitro (1532 e 1349cm-l ) e ausência de hidroxila (Fig. 

3, pag.99). O espectro de R.M.N. mostrou os seguintes sinais 

(~): 5,98 (s, C02CH3)el,67 (s,4H anel) (Fig.5b, pag.lOl). 

Análise: calculado para C9H70
5

N : C 51,6~~, H 3,34%" 

encontrado: C 51,54%, H 3,34% 

Preparação da oxima - Seguindo-se o procedimento usualllO ob-

teve-se um sólido de F.F. 190 - 10C, que 

recristalizado de metanol-água, fundiu a 193 - 40C. ° espectro 

no infravermelho (KBr) mostrou desaparecimento da banda dac~ 

bonila e presença das bandas de carbometoxi (17l8cm-l ) e hi

droxila (3225cm-l ). 

Análise: calculado para C9H80
5

N2 
encontrado 

Experiência nº 8 

C 48,21%, H 3,5~~ 

C 48,1~~, H 3,51% 

Síntese do 4-clorofenilglioxilato de metila -

a. 4-cloromandelato de metilal18 - Uma mistura de 23,Og (0,12 

moles) de ácido 4-cloromandélico (Eastman - Kodak, P. F • 



121 - 3°C), 150 ml de metanol absoluto e 7,5 ml de ácido sulfú 

rico concentrado foi refluxada por 5hs. O produto bruto foi 

recristalizado de benzeno-éter de petróleo (30 - 500 C), obten

do-se 20,Og (83%) do éster de P.F. 56 -70 0 (lit .. 118 55,60 0), 

cujo espectro no infravermelho (0014 ) mostrou as bandas carac 

terísticas dos grupos~ hidroxila (3530cm-l ) e carbometoxi 

(1740 cm-l ). 

b. 4-c l oro f eni lglioxilat o de metilal09 - Seguiu-se o procedi-

mento idêntico ao da obtenção do fenilglioxilato de metila 

(Exp. nº 1 b, pag. 63). Partiu-se de 18,Og (0,09 moles) de 4-

-cloromandelato de metila, 50,Og de tetracetato de chumbo (M~ 

theson, Coleman e Bell) e 200 ml de benzeno absoluto, obten-

do-se 13,Og (78%) de 4-clorofenilglioxilato de metila que, r~ 

cristalizado de benzeno-éter de petróleo (30 - 500 C) fundiu a 

59 - 61 0 C (li t .119 60 - 61 0 C). O espectro no infravermelho ( CC14 ) 

mostrou as bandas dos grupos carbometoxi (1740cm-l ) e carboni 

la (1680cm-1 ). 

Expe riênc i a nº 9 

1ª ele t ról i sG do 4-carbometoxifenilglioxilato de metila 

1,9g (0,009 moles) do éster, em 60 m1 de metanol abso

luto contendo 0,014g de sódio, foram eletrolizados (ce1aA) d~ 

rante 43,5 min. (tempo teórico: 14,5 min. ). Seguindo procedi

mento I, obteve-se um produto bruto de P.F. 88 - 980 0, que ana 

1isado cromatograficamente (3% SE-30, 1900 C) mostrou dois pi-

cos principais identificados como 4-carbometoxifenilglioxila

to de metila (53%) e 4-carbometoximandelato de metila (4~~) e 

um terceiro pico devido a um produto secundário (5%), nãoiden 

j 
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tificado. O espectro no infravermelho (CC14 ) indicou a preseg 

ça dos seguintes grupos: hidroxila (3535cm-l ), carbometoxi 

(J.734cm-1 ) e carbonila (1696cm-l ) (Fig. 13, pag.109). 

As análises crorr.atográficas de cinco misturas de 4-car 

bometoxifeni1g1ioxilato de meti1a e 4-carbornetoximandelato de 

meti1a de composição conhecida foram efetuadas na coluna 3% 

SE-30, 190 0 c. Os dados estão reunidos na Tabela 111. 

Experiência nº 10 

2ª eletrólise do 4-carbometoxifenilglioxilato de metila 

6,88g (0,031 moles) do és ter, em 150 ml de metanol ab

soluto contendo 0,038g de sódio foram eletrolizados (cela B) 

durante 350 mino (tempo teórico: 50 mino ), mantendo a tempera

tura da solução de 8 + lOCo 

A. Seguimento da eletrólise - Durante a eletrólise fo

ram retiradas amostras de 1, O ml em intervalos de 10, 15 e 20 

min., respectivamente, até 160, 250 e 350 mine e 

por cromatografia de gás (3% SE-30, 1900 C). 

analisadas 

Os moles dos produtos foram calculados multiplicando-se 

os moles do cetoéster eletrolizado pelas porcentagens dOE prQ 

dutos na mistura de eletrólise, determinadas pela cromatogra

fia, divididas por 100 (Tabela IV, coluna a). Os dados da co

luna b ('I'abela IV), foram obtidos a partir dos dados da colu

na a considerando-se os 0,031 moles do cetoéster eletrolizado 

como correspondente à 1,00 mol e transformando-se os interva-

los de tempo usados em intervalos de tampo calculados corres-

pondentesQ 
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Tabela 111 

Análise de misturas padrões de 4-carbometoxifenilglioxilato de metila e 

4-carbometoximandelato de metila 

Coluna 3% SE-30, 1900 C 

porcentagens em massa porcentagens molares porcentagens determinadas 

(%) (%) pela cromatografia (%) 

cetoéster hidroxiéster cetoéster hidroxiéster cetoéster hidroxiéster 

19,8 80,2 20,1 79,9 22,9 77,1 

39,9 60,1 40,0 60,0 46,2 53,8 

50,6 49,4 50,8 49,2 53,2 46,8 

59,8 40,2 60,0 40,0 64,0 36,0 

80,7 19,3 80,8 19,2 84,3 15,7 

~ 



Usou-se a seguinte relação: 

Tcalc • (min) = 1,60 x 103 x tobs.(min) 
50 

onde 1,60xl03 min. 
, , . ' 
e o tempo teorlco para 1 mol do cetoester 

de partida calculado; 50 mino o tempo teórico para os 0,031 mQ 

les do cetoéster empregados na eletrólise, t obs os intervalos 

de tempo usados na remoção das amostras do eletrólito. 

Os dados da coluna b foram projetados num gráfico (Fig. 

6, pag. 102) . 

B. Purificação do produto da eletrólise - Após trata

mento segundo procedimento I obteve-se 5,5g de produto bruto 

a partir de 122 ml d a solução metanólica. A destilação de 3, 2g 

do produto de eletrólise forneceu 1,8g de um líquido de P.EQ 

1460 C/0,08mmHg e 0,5g de um resíduo escuro. ° produto destila 

do, analisado cromatograficamente (3% SE-30, 1900 C), mostrou 

três picos identificados como 4-carbometoxifenilglioxilato 

(14%), 4-carbometoximandelato (71%) e produto secundário(15%)~ 

"Este ~ltimo mostrou não corresponder ao tereftalato de meti 

1 110 d . . t . t d t t" t· a ,quan o se lnJe ou em mlS ura com o pro u o au en lCO. 

( o· 112 o P.F. 139 , II t. P.F. 141 - 2 C). ° espectro no infraverme-

l h o do produto destilado apresentou as bandas características 

dos grupos hidroxila (3544cm-1 ) e carbometoxi (1733cm-1 ) e uma 

- -1 pequena inflexao em 1700cm correspondente ao grupo carboni-

la ( Fig. 14, pag. 110) • 
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Tabela IV 

Seguimento da eletrólise do 4-carbometoxifenilglioxilato de metila 

a b 
Moles tempo Moles 

cetoéster hidro::<iéster prod.sec. (x 10-3) ceto. hidrox! prod. 
tempo eletroliz. formado formado calc.l mol 

, 
éster ester seco 

(min) (x 102) ex 102) ex 102) (min) cale. calco calco 

° 3,10 0,00 1,00 

10 3,10 0,32 1,00 

20 3,04 0,06 0,64 0,98 0,02 

30 2,88 0,22 0,96 0,93 0,07 

40 2,76 0,34 1,28 0,89 0,11 

50 2,67 0,43 1,60 0,86 0,14 

60 2,54 0,56 1,92 0,82 0,18 

70 2,45 0,65 2,24 0,79 0,21 

80 2,36 0,74 2,56 0,76 0,24 

90 2,20 0,90 2,88 0,71 0,29 

100 2,08 1,02 3,20 0,67 0,33 

110 1,98 1,12 3,52 0,64 0,36 

120 1,92 1,18 3,84 0,62 0,38 

130 1,89 1,21 4,16 0,61 0,39 

140 1,67 1,43 4,48 0,54 0,46 

150 1,61 1,49 4,80 0,52 0,48 

160 1,49 1,61 5,12 0,48 0,52 

175 1,43 1,67 5,60 0,46 0,54 

190 1,33 1,77 6,08 0,43 0,57 

205 1,12 1,89 0,09 6,56 0,36 0,61 0,03 

220 0,99 1,98 0,12 7,04 0,32 0,64 0,04 

235 0,93 1,98 0,19 7,52 0,30 0,64 0,06 

250 0,81 2,08 0,22 8,00 0,26 0,67 0,07 

270 0,71 2,11 0,28 8,64 0,23 0,68 0,09 

290 0,62 2,17 0,31 9,28 0,20 0,70 0,10 

310 0,53 2,20 0,37 9,92 0,17 0,71 0,12 

330 0,40 2,23 0,47 10,56 0,13 0,72 0,15 

350 0,40 2,23 0,47 11,20 0,13 0,72 0,15 
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Expe riênc ia nº 11 

Eletrólise do 4 - nit rofenilglioxilato de metila 

2,5g (0 ,012 moles) do éster, e11 60 ml de metanol abso

luto conte~do O,019g j e sódio, foram eletrol izados (cela A)d~ 

rllnte 58 min. ( tempo teóriGo: 19 ,3 min.). Após tratamento, SG-

gundo procedimento I, obteve-se 1,2g de produto bruto, de cor 

marron-avermelhada e aspecto pastoso. Este produto, após sec~ 

gem no Abderhalden (550 C), apresentou um i nte rvalo de fusão de 

63-900 C. ° seu espectro no infravermelho (CHC1 3 ) mostrou as 

bandas de carbomet oxi (1745c~-1), carbonila (1705cm-l ) e ni 

trogrupo (1532 e 1346cm-l ) (Fig. 15, pag.lll). ° espectro de 

R.M. N, indicou os seguintes sinais (~): 6,20 (s), 5,97 (s)e 

1,68 (s). A recristalização do produto bruto, de metanol e 

água, forneceu um composto sólido de ponto de fusão 129-1330 C, 

que em m.i stura com o cetoéster de partida fundiu em 87 - 1020 C. 

O espectro no infravermelho deste sólido mostrou as bandas de 

carbometoxi (1731cm-l ) e carbonila (1695cm-l ) e ausência das 

bandas dos grupos nitro e hidroxila (Fig. 4, pag. 100), e ° de 

R.M.N. ind icou os seguintes sinais (G): 8,73 (s), 5,95 (s) e 

1,77 - 1,55 (muI tiplete) (Fig. 5 a, pag. 101) • 

Anál ise: calculado para C18H14N207 C 58,38% H 3,78% N7,5~;b 

C18H14N206 C 61,02% H 3, 95% N 7,91% 

C18H16N206 C 60,6~;b H 4, 94% N7,86% 

encontrado: C 57,23% H 4,10% N 5,61% 

A solução metanólica-aquosa, remanescente da recrista-

lização, após ser concentrada, forneceu um s ólido de 

90 - 103°C, cujo espectro no infravermelho mostrou as 

P.F. 

bandas 
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dos grupos: carbometoxi (1740cm-l ), carbonila (1689cm-l ) e ni 

tro (1531 e 1355cm-l)~ 

Experiência nº 12 

Eletrólise do c< -cetovalerato de meti] a* com uerclorato de te-
I 

tra(n-butil)am~nio 

2,Og (0,015 moles) do éster em 70 ml de metanol absolu 

to contendo 3,6g de perclorato de tetra(n-butil)am~nio (0,15M), 

foram eletrolizados (cela A) durante 75 min. (tempo teórico : 

25 min~) g Seguindo-se o procedimento 11, obteve-se 1,4g de pr2 

duto "!::Jruto que analisaã.o crorr"ato~rafico..mente (FFAP, 40 - 180
0

) 

mostrou ser constituído de: o( -cetovalerato de metila (58%) e 

o<. -tLidrox i v [..ll o 1'.:1to do rnet ila (L~~/O). 

I'>x:periênc;ia n~ 1,3 

1.2Jll..:..9tróJi:;'-: do j'e;nnC;lioxilato de; ff1ol; 'iLl COIlI pcr'clornto de 

t8tro.( n - ::'mtil ) am ~nio 

3,Og (0,OH3 moles) do ér;ter om 70 rnl de IlieV:mol absolu 

to contendo 3,6g de perclorato de tetra(n-butil)am~nio (0,15r1) 

foram eletrolizad ; ., (cela A) durante 128 mino (tempo teórico 

25,6 min.). ° produto bruto da eletrólise foi obtido após tr~ 

tamento se gund o procedimento 111. A sua destilaç~o ~ pressao 

reduzida, forneceu 1,76g de um líquido de P. ':':: . 91-4oC/O,3mmHg 

que , n u. cro mntografia de gás (SF-96, 160 - 190°0) mostrou dois 

pI COS: Dandelato de metila (6~/o) e fenilglioxilato de metila 

(38%) ~ 

*Preparado em nosso laboratóri077 e redestilado (P.E. 79-80°0/ 

32nh"IiHg) . 
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Experiência nQ 14 

2ê, E1etró1ise do feni1g1ioxilato de metilacom perclorato de 

tetra(n~butil)amônio 

3,Og (0,018 moles) do éster em 70 ml de metanol absol!! 

to cOfitendo 0,24g de perclorato de tetra(n-butil)amônio(O,OlM) 

foram eletrolizados durante 128 mine (tempo teórico: 25,6 min). 

O produto bruto da eletrólise foi obtido seguindo-se o proce

dimento 111. Após destilação à pressão reduzida obteve-se 1,14g 

de um liquido de P.E. 101 - 200/2mmHg, cuja análise cromatogr~ 

fica (SF - 96, 160 - 1900 0) mostrou dois picos devidos a: mande 

lato de metila (9~~) e fenilglioxilato de metila (8%). 

Experiência nº 15 

lª Eletrólise do 4-nitrofenilglioxilato de metila com perc10-

rato de tetra(n-butil)amônio 

2,5g (0,012 moles) do éster em 70 ml de metano1 absol!! 

to contendo 3,6g de perclorato de tetra(n-butil)a~ônio(0,15M) 

foram eletrolizados durante 96,5 mine (tempo teórico: 19,3 min) .. 

Seguindo procedimento 111, obteve-se 2,Og de produto bruto, 

P.F. 78 - 880 0, que recristalizado de metanol-água fundiu en

tre 94 - 980 0 e em mistura com o hidroxiéster (P.F. 88°0) en

tre 70 - 74°0. O espectro no infravermelho (OH013 ) do produto 

. ( -1) bruto mostrou as bandas dos grupos carbometox~ 1736cm ,caE 

bonila (1697cm-l ) e nitro (1527 e 1361cm-1 ) e ausência de gru 
, -

po hidroxila (Fig. 16, pag.112). 



Experiência nº 16 

2ª Eletrólise do 4-nitrofenilglioxilato de metila com perclo

rato de tetra(n-butil)amônio 

2,5g (0,012 mOles) do éster, em 70 ml de metanol abso

luto contendo 0,24g de perclorato de tetra(n-butil)amônio 

(O,OlM), foram eletrolizados durante 96,5min. (tempo teórico: 

19,3min.). Após tratamento segundo procedimento 111 e secagem 
, o ( 

no vacuo a 90 C, obteve-se 2,lg de um reslduo bastante pasto-

so que nao solidificou e não foi possível recristalizar~ ° e~ 
pectro no inf ravermelho (CHCl:;/;) mostrou as bandas caracterís-

./ 

ticas dos grupos: carbometoxi (1743cm-l ), carbonila (1701cm-l ) 

e nitro (1531 e 1348cm-l ). ° espectro de R.M.N. indic~u os si 

nais (~) : 5,97 (singlete sobreposto a uma banda larga) e 

1,68 (s). 

Experiência nº 17 

lª E1etró l ise do L~-r: l etoxifenilgliúxilato de metila. 

2,3g (0,012 [Ioles) de 4-Detoxifenilglioxilato de meti

la em 60 ml de metanol absoluto contendo 0, 016g de sódio, fo

ram eletrolizados (cela A) durante 58,5 min (tempo teórico 

19,5min.). ° eletrólito, submetido ao procedimento I, forne

ceu 2,3g de produto bruto que, destilado à pressão reduzida, 

deu 1, 2g de líquido de P.E. 144 - 1500 C/2mmHg e um resíduo es-

curo. O espectro na região do infravermelho, ta:"'lto do produto 

bruto como do destilado, most~aram-SG idênticos ao do compos-

to de partida. 
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Exneriência nº 18 , 

2~ Eletr61ise do 4-metoxifenilglioxilato de metila 

2,3g (0,012 moles) de 4-metoxifenilglioxilato de meti

la, em 60 ml de metanol absoluto contendo O ,016g de sódio, fQ 

ram eletrolizados (cela A) durante 97,5min. (tempo te6rico : 

19 ,5 minQ)o O produto da eletr61ise, submetido ao procedimento 

I, forneceu 2,Og de produto bruto , -que destilado a pressao r~ 

duzida deu 1,4g de l íquido de P.E. 144 - l460 C/2mmHg e um resí 

duo escuro" Tanto o produto bruto, como o destilado mostra-

ré'_m-se idênticos ao composto de partida, pela comparação de 

seus 8sp~ctros no infraverme lho. 

1ª Eletr61ise do 4- clorofeni lglioxilato de metila 

2 ,5g (0,013 moles) do éster, em 60 ml de metanol abso

luto contendo 0,015 mg de sódio, foram eletrolizados (cela A) 

durante 61,5 min. (tempo te6rico: 20,5min.). Ap6s tratamen

t o, segundo procedimento I, obteve-se 2,lg de produto bruto 

de P.F u 40 - 500 C. A análise crorr.atográfica líquido-gás com co 

luna 3% SE-30 a 1500 C, mostrou três picos devido a p-cloromag 

de lato de metila (33%), p-clorofenilglioxilato de metila (58%) 

e um produto secundári o, não identificado (o/~ ). O espectro no 

infravermelho (CC14 ) indicou as bandas de hidroxila(3549cm-l ), 

carbomet oxi (1745cm-l ) e carbonila (1700cm-l ). 

As análises cromatográficas de três misturas de 4-clo-

rofenilglioxi lato de metila e 4-cloromandelato de metila, de 

ccmposição conhecida foram efetuadas na coluna 3% SE-30, 1500 C. 

Os dados estão reunidos na Tabela V. 
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Tabela V 

Análise de misturas padrões de 4-clorofenilglioxilato 

de metila e 4-cloromandelato de metila 

Coluna: 3% SE-30, 1500 C 

porcentagens em massa porcentagens molares 

(%) (%) 
cetoéster hidroxiéster cetoéster hidroxiéster 

20,0 80,0 20,2 79,8 

37,5 62,5 37,8 62,2 

53,2 46,8 53,5 46,5 

porcentagens determinadas 
pela cromatografia (%) 
cetoéster hidroxiéster 

17,2 82,8 

38,8 61,2 

55,0 45,0 

~ 



Experi~ncia nº 20 

2ª Eletrólise do 4-clorofenil~lioxilato de metila 

2,5g (0,013 moles) do éster, em 60 ml de metanol abso

luto contendo 0,015g de sódio, foram eletrolizados (cela A)dll 

rante 102,5 mino (tempo teórico: 20,5 min.). Seguindo o proce-

dimento I obteve-se 2,2g de produto bruto que, na cromatogra

fia de gás (3% SE- 30, l500C) mostrou tr~s picos: 4-clorofe

nilg1ioxi1ato de meti1a (26%), 4-c10romande1ato de meti1a(64%) 

e um produto secundário não identificado (1~~). ° espectro no 

I.V. (CC14 ) apresentou as bandas dos grupos hidroxi1a(3540cm-~, 

carbometoxi (1739cm-1 ) e carboni1a (1696cm-1 ). 2,Og do produ-

to bruto foram destiladas à pressão reduzida, fornecendo 1,5g 

de um líquido de P.E. 92 - 99°C/O, 1mmHg. Este, pela análise crQ 

matográfica mostrou novamente, tr~s picos identificados como 

cetoéster (27%), hidroxiéster (65%) e produto secundário (8%) ~ 

° rendimento calculado de hidroxiéster foi "de 44%. 

Experi~ncia nº 21 

3ª E1etró1ise do 4-clorofenilglioxilato de metila 

1,5g (0,008) do cetoéster, em 60 ml de metanol absolu-' 

to contendo 0,Ol8g de sódio, foram eletrolizados (cela A) du

rante 91 mino (tempo teórico: 13 min.). A solução met anólica f oi 

ana1izada crorr.atograficamente (coluna 3% SE-30, 1500C) ten-

do-se identificado os picos de metanol, 4-clorofenilglioxi1a-

Lo de metilb. (15%), 4·-clorornamiclal;o de metila (76%) e produ-

de produt o bruto, cujo especLro no infravermelho (filme) I~OS 

trou as bandas dos grupos hidroxi1a (3473cm-l ), carbome Loxi 
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Experiência nº 22 

Síntese do piruvato de metila120 

44,Og (0,5 moles) de ácido pirúvico redestilado (P.E. 

80 - 10C/25mmHg) foram adicionados a 60 ml de metanol absoluto, 

150 rul de cloreto de etileno e 3 ml de ácido sulfúrico concen 

trado. A mistura foi refluxada por l5hs, observando-se que a 

camada superior tornou-se turva. Esta mistura foi resfriada, 

lavada com água, solução de bicarbonato de potássio 10%, e no 

vamente com água. A camada inferior, contendo cloreto de eti

lena foi fracionada, fornecendo l2,4g (25%) de piruvato de me 

tila, P.E. l35-1380C (lit. 120 P.E. l36-1400C). 

Experiência nº 23 

Elet r ólise do piruvato de metila 

1,5g (0,015 moles) do piruvato de metila em 100 mI de 

metanol contendo 0,023g de sódio, foram eletrolizados (celaA) 

durante 160 mine (tempo teórico: 24 mine ). O produto bruto, 02 

tido seguindo-se o procedimento 111, foi destilado fornecendo 

0,5g de um líquido de P.E. 47 - 90C/2lmmHg, que na cromatogra

fia de gás (FFAP, 40 - l600C) mostrou dois picos: lactato de me 

* tila (91%) e produto secundário (o/fo). 

Experiência nº 24 

Ele trólise do 4-clorofenilglioxilato de metila 

6,2g (0,031 moles) de 4-clorofenilglioxilato de metila 

*0 produto autêntico, preparado em nosso laboratóri077 , foire 

destilado (P.E. 65 - 60C/35mmHg). 
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em 150 ml de me tanol absoluto contendo 0,025g de sódio, foram 

eletroli zados (cela B) durante 350 min. (tempo teórico: 50 min ), 

- + o mant endo a temperatura da soluça0 de 6 - 1 C. 

A. Segui mento da eletrólise - Durante a eletrólise fo

ram retiradas amostras de 1,Oml em intervalos de 10, 15 e 20 

min. , respectivamente, até 160, 250 e 350 mine e analisadas 

por cromatograf ia de gás (3% SE-30, 1500C). Os resultados ob~ 

tidos e os calculados encontram-se na Tabela VI (vide Exp. nº 

10, pago 73). Os resultad os da coluna b foram projetados num 

gráfico (Fig. 6, pag.l02). 

B. Puri f icação do produto da eletrólise - Seguindo o 

procedimento I obteve-se, a partir de 122 ml da solução meta

nÓlica, 5,Og de produto bruto que destilado forneceu 3,7g de 

um líquido de P.E. 113 - 150C/0, 2mmHg. A sua análise croma to

gráfica foi efetuada nas condições de A, mostrando um croreatQ 

grama de dois picos correspondentes ao cetoéster (20%) e ao 

h i drox iéster (8~~). 

Experiência nº 25 

Elc t rólise do fe nilglioxilato de metila 

5 , 13g (0,031 moles) de fenilglioxilato de metila, em 

150 ml de metanol absoluto contendo 0, 040g de sódio foram ele 

troli zados· (ce l a B) durante 350 mine ( tenpo teórico: 50min.) , 

mantendo a temperatura da solução de 6 ~ 10C. 
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Tabela VI 

Seguimento da eletrólise do 4-clorofenilg1ioxilato de metila 

a b 

Moles tempo(x 10-3) Moles 
tempo cetoéster hidroxiéster cale. 1 mo1 cetoéster hidroxiéater 
(min) eletroliz.(x 102) formado(x 102) (min) cale. cale. 

° 3,07 0,03 ° 0,99 0,01 

10 2,91 0,19 0,32 0,94 0,06 

20 2,76 0,34 0,64 0,89 0,11 

30 2,51 0,59 0,96 0,81 0,19 

40 2,42 0,68 1,28 0,78 0,22 

50 2,20 0,90 1,60 0,71 0,29 

60 2,11 0,99 1,92 0,68 0,32 

70 2,02 1,08 2,24 0,65 0,35 

80 1,89 1,21 2,56 0,61 0,39 

90 1,77 1,.33 2,88 0,57 0,43 

100 1,67 1,4.3 3,20 0,54 0,46 

110 1,55 1,55 3,52 0,50 0,50 

120 1,46 1,64 .3,84 0,47 0,53 

130 1,40 1,70 4,16 0,45 0,55 

140 1,33 1,77 4,48 0,43 0,57 

150 1,27 1,83 4,80 0,41 0,59 

160 1,18 1,92 5,12 0,38 0,62 

175 1,12 1,98 5,60 0,36 0,64 

190 1,05 2,05 6,08 0,34 0,66 

205 0,99 2,11 6,56 0,32 0,68 

220 0,9.3 2,17 7,04 0,30 0,70 

2.35 0,90 2,20 7,52 0,29 0,71 

250 0,84 2,26 8,00 0,27 0,73 

270 0,78 2,.32 8,64 0,25 0,75 

290 0,74 2,36 9,28 0,24 0,76 

310 0, ?l 2,39 9,92 0,23 0,77 

.330 0,65 2,45 10,56 0,21 0,79 

.350 0,62 2,48 11,20 0,20 0,80 
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A. Seguimento da e1etró1ise - Durante a e1etró1ise fo

ram retiradas amostras de 1, O ml em intervalos de 10, 15 e 20 

mino, respectivamente, até 160, 250 e 350 mine e analisadas 

por cro~atografia de gás (5% QF-l, 1900C). Os resultados ob

tidos e os calculados encontram-se na Tabela VII (vide Exp.nº 

10, pag. 73). Os dados da coluna b for.am 

fico (Fig. 6, pag. 102) . 

. ' proJetados num gra-

B. PUI'ificação do produto da eletrólise - Seguindo o 

procedimento I, obteve-se 4,Og de produto bruto, a partir de 

122 ml da solução metanólica. A destilação de 1, 8g do produto 

da ele trólise forneceu 1, Og de um liquido de P.E .104-50 C/2 mm.Hg, 

que analisado cromatografiaamente (5% QF-l, 190°C) mostrou 

dois picos: fenilglioxilato (14%) e mandelato (86%). 

Expc ri. ônci a nº 26 

F.1 8 tró li8(~ do o( -cetobutirato de metila 
... 

3, 6g (0,031 moles) do éster em 150 ml de metanol abso

l uto contendo 0,040g de sódio foram eletrolizados (celaB) du

rante 250 mine (tempo teórico: 50 mine ), mantendo a temperatu

ra da soluçã o de 5 ± 10C. 

A.Seguimento da eletrólise - Durante a eletrólise 

ram retirada s amostras de 0,5 ml em intervalos de 15 mine 

fo-
, 

ate 

150 mine e analisadas por cromatografia de gás (3% XE - 60, 

50-1200C). Os resultados obtidos e os calculados encontram-se 

na Tabela VIII (vide Exp. nº 10, pago 73). Os dados da coluna 

~ f oram pro je tados num gráfico (Fig.6,pag.l02). 

*Preparado em nosso laboratóri077 e redestilado (P.E. 64-6oC/ 

16mmHg. 



Tabela VIr 

SCf1;uimento da eletrólise do fenilglioxilato de metila 

a b 

Moles tempo(x 10-3) Moles 
tempo cetoéster hidroxiéster cale. 1 moI cetoéster hidroxiéster 
(mill) e1etroliz.(x 102) formado(x 102) (ltin) cale. cale. 

° .3,10 0,0 1,00 

10 .3,01 0,09 0,32 0,97 0,03 

20 2,79 0,31 0,64 0,90 0,10 

30 2,67 0,4.3 0,96 0,86 0,14 

40 2,57 0,53 1,28 0,83 0 , 17 

50 2,42 0,68 1,60 0,78 0,22 

60 2,17 0,9.3 1,92 0,70 0,30 

70 2,08 1,02 2,24 0,67 0,33 

80 1,92 1,18 2,56 0,62 0,38 

90 1,74 1,36 2,88 0,56 0,44 

100 1,64 1,46 3,20 0,53 0,47 

110 1,52 1,58 3,52 0,49 0,51 

120 1,40 1,70 3,84 0,45 0.55 

130 1,15 1,95 4,16 0,37 0,63 

140 1,18 1,92 4,48 0,38 0,62 

150 1,15 1,95 4,80 0,37 0,63 

160 0,99 2,11 5,12 0,32 0,68 

175 0,87 2,23 5,60 0,28 0,72 

190 0,74 2,36 6,08 0,24 0 ,76 

205 0,68 2,42 6,56 0,22 0,78 

220 0,59 2,51 7,04 0,19 0,81 

235 0,34 2,76 7,52 0,11 0,89 

250 0,43 2,67 8,00 0,14 0,86 

270 0,37 2,73 8,64 0,12 0,88 

290 0,28 2,82 - 9,28 0,09 0,91 

310 0,31 2,79 9,92 0,10 0,90 

330 0,22 2,88 10,56 0,07 0,9.3 

.350 0,22 2,88 11,20 0,07 0,93 
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B. Purificação do produto da eletrólise - Seguindo o 

procedimento I,obteve-se o produto bruto que destilado forne

ceu 1, 5g de um líquido de P.E. 67 - 700 0/20mmHg. A análise cro 

matográfica (3% XE-60, 50-1200 0) do produto destilado mostrou 

dois picos devidos a: o< -hidroxibutirato (90/,.0) e o( -cetobuti

rato (1%). 

Experiência nº 27 

Eletrólise do cetomalonato de etila com perclorato de tetra 

(n-butil) amônio 

1,5g (0,009 moles) de cetomalonato de etila (Aldrich, 

P.E. 94oO/10mmHg)em 60 ml de etanol absoluto contendo 3g de 

perclorato de tetra(n-butil)amônio (0,15M), foram eletroliza

dos (cela A) durante 72,5 min. (tempo teórico: 14,5 min.) .. Se-

gui ndo procedimento III,obteve-se 1,6g de produto bruto que, 
, " o apos secagem a vacuo a 60 O, foi analisado cromatograficamen-

te (SF - 96, 2000 0) mostrando dois picos que foram identifica-

dos como etanol e cetomalonato de etila. 

Experiência nº 28 

Elet ró l ise do 4-cetopimelato de etila com perclorato de tetra 

(n-butil)amônio 

2,8g (0,012 mOles) de 4-cetopimelato de etila(Aldrich), 

em 60 ml de etanol absoluto contendo 3g de perclorato de te

cr a(n-butil)amônio (0,15M), foram eletrolizados (cela A) du

rante 100 min. (tempo teórico: 20 min.). Seguindo procedimento 

111, obteve-se 2,6g de produto bruto, que mostrou ser o ceto

és ter de partida através de comparação dos espectros no infra 
. - , , , . 

ve rmelho. A destllaçao a vacuo do produto da eletrollse forne 

ceu 2,Og de 4.-cetopimelato de etila P.E. 133 -4°0/0,55mmHg. 



Tabela VIII 

Seguimento da eletrólise do o(-cetobutirato de metila 
. ... __ r _ _ ____ 

a b ... .. _-
/ Moles tempo(x 10-3 ) Moles 

-- --
Tempo cetoéster hidroxiéster calc.l moI 

, 
hidroxiéster cetoester 

(min) eletrolizado(x 102 ) formado(x 102 ) (min) cale. cale. 

° 3,10 0,00 1,00 

15 2,17 0,93 0,48 0,70 0,30 

30 1,78 1,32 0,96 0,57 0,43 

45 1,30 1,80 1,44 0,42 0,58 

60 1,12 1,98 1,92 0,36 0,64 

75 .0,87 2,23 2,40 0,28 0,72 

90 0,65 2,45 2,88 0,21 0,79 

105 0,62 2,48 3,36 0,20 0,80 

120 0,46 2,54 3,84 0,15 0,85 

135 0,37 2,73 4,32 0,12 0,88 

150 0,25 2,85 4,80 0,08 0,92 

\..O o 
• 
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Experiência nQ29 

Síntese do benzilpiruvélto de meti l a 

Á "d ~ f"l """ 121 a.. C :L o 'f - enl prOplOnJ.co -

les) de ácido cinâmico, 26,8g 

Partiu-se de 120,Og (0,81 mo 

(0,16 moles) de iodeto de PQ 

tássio e 20,Og (0,64 moles) de fósforo em 320 ml de ácido f o§ 

fórico. Esta mistura foi refluxada por 5 hs. , obtendo-se 100, 8g 
I 

de produto bruto que destilado forneceu 77,7g (64%) de ácido 

~ -fenilpropiônico, P.E. 132 - 4 0 C/2mmHg (li t .121 169 - 1700C/ 

18mmHg. 

bo ~-fenilDropionato de etila122 - Uma mistura de 77,7g (0,52 

moles) de ácido ~ -fenilpropiônico, 300 ml de etano1 abso

luto e 6 ml de ácido sulfúrico concentrado foi ref1uxada por 

5 hs. Obtiveram-s e 84,6g (91%) do éster de P .E. 85 - 60 C/2mmHg 

(li t .123 110 - 1120 C/8mmHg). 

e c. Reacão de condensa ão entre 

oxalato de etila124 ,125,126 Preparou-se etóxido de só-

diollO a partir de 5,4g (0,23 moles) de sódio molecular em 

éter absolut o e 13 ml (0,22 moles) de etano1 absoluto~ À sus

pensão e té rea de etóxido de sódio foram gotejados 20,Og (0,14 

moles) de oxalato de etila ("Fisher Scientific Companyl1, P.E . 

81 °C/13, 5rnmHg ) em 20 ml de éter absoluto. Em seguida adicion~ 

r am-se lent amente, sob agitação, 20,Og (0,11 moles) de ~ -f~ 

nilpropionato de etila em 20 ml de éter absoluto. A mistura de 

reação f oi r e fluxada durante 16 hs. , em seguida jogada em ge-

lo , acidulada com ácido sulfúrico 5~~ e finalmente extraída 

com éter. A solução etérea foi tratada com solução de hidróxi 

do de S ÓG~ O 5% gelada a qual, em seguida, foi acidulada com 
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ácido sulfúrico 10% gelado. A solução ácida foi extraída com 

éter que foi lavado com água e seco com sulfato de sódio ani

dro. Após a destilação do éter obteve-se 20,5g (66%) de um re 

síduo oleoso. 

, - 126 { d. Hidrolise do produto de condensaçao - ° res~duo oleoso 

obtido em ~ foi aquecido sob refluxo por 3 horas em mistu

ra com 4-7 ml de ácido acético glacial e 14- ml de ácido clorí

drico concentrado. Em seguida destilou-se o ~cido acético,sob 

pressão reduzida. Ao resíduo juntou-se solução de bicarbonato 

de potássio 10% gelada e extraíu-se com éter que foi desprez~ 

do. A solução de bicarbonato foi acidulada com ácido sulfúri

co 5ry~ e extraída com éter. A solução etérea, depois de lava 

da com água gelada e seca com sulfato de sódio anidro, foides 

tilada fornecendo um resíduo bruto de 10,3g (78%). 

e. Esterificação do produto de hidrólise124- - Uma solução de 

10,Og (0,056 moles) do resíduo obtido em d em 5 ml de ben

zeno anidro e 5 ml de metanol absoluto, a qual foi adicionado 

1 ml de metanol absoluto saturado com gás clorídrico seco, foi 

mantida em refluxo por l~ h. Obteve-se, após destilação fra

cionada do produto bruto, 5,66g (52%) de benzilpiruvato de m~ 

tila, P. E. 126 - 12g0C/2mmHg (li t •127 109 - 1100C/2mmHg). 

Análise : calculado para CI1H1203 C 68,75% H 6,25% 

encontrado C 68,64-% H 6,71% 

Experiência nº 30 

A. lª Eletrólise do benzilpiruvato de rnetila 

2,54-g (0,013 moles) 
, 

do eter em 60 rol de metanol absolu 
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to contendo O,Olg de sódio foram eletrolizados (cela A) durag 

te 105 mino (tempo teórico: 21 min.). Após tratamento segundo 

procedimento I, obteve-se 2,3g de um resíduo líquido, cujo e~ 

pectro no infravermelho apresentava bandas características dos 

grupos hidroxila (3500cm-l ) e carbometoxi (1740cm-l ). Através 

de cromatografia de gás (FS -1265, 150 - 2100 0) determinou-se 

dois picos principais como sendo: benzil-piruvato de metila 

(38%) e ~ -fenil- o(-hidroxibutirato de metila (6êl!o). 

B. Síntese do '« -fenil-o{-hidroxibutirato de metila (produto 

autêntico 

a. Redução do benzilpiruvato de metila com Níguel de Ra

ney128 - 3,Og (0,015 moles) de benzilpiruvato de metila 

dissolvidos em 45 ml de etanol absoluto, foram adicion~ 

dos a 15g de Níquel de Raney, obtido a partir da liga de Ra

ney129. A mistura foi refluxada por 5hs., o níquel decantado 

e extraído continuamente com etanol. As soluções etanólicas 

reunidas foram destiladas, obtendo-se 3,Og de produto bruto. 

b. Transesterificação130 - ° produto bruto de a foi reflu-

xado por 16 hs. em mistura com 90 ml de metanol absolu

to e 3 ml de ácido sulfúrico concentrado. Obteve-se 0,89g(27!o) 

do éster metílico de P.E. 116 - 117°0/1mrnHg (li t .112 142 - 30 0/ 

llmmHg).O espectro no infravermelho (filme) mostrou as bandas 

características dos grupos hidroxila (3470cm-l ) e carbometoxi 

(1?40cm-1 ). 

Análise : calculado para 011H140
3 

O 68,04% H 7,21% 

encontrado O 67,61% H 7,34% 
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Experiência nº 31 

2ª Eletrólise do benzilpiruvato de metila 

2,3g (0,012 moles) do éster em 60 ml de metanol absolu 

to contendo O,OlOg de sódio foram eletrolizados (cela A) du

rante 150 mine (tempo teórico: 19,5 min.). Neste ponto inter

rompeu-se a eletrólise, pois a corrente não se mantinha cons

tante devido à formação de sólido nos eletrodos. 

A. Seguimento da eletrólise - Durante a eletrólise fo

ram retiradas amostras e analisadas cromatograficamente (FS -

1265, 150 - 2100 0). Os resultados obtidos e os calculados en

contram~se na Tabela IX (vide Exp. nº 10, pag. 73). Os dados 

da coluna b foram projetados num gráfico (Fig. 8, pag.l04). 

B. Purificação do produto da eletrólise - Seguindo pro 

cedirncnto 11, obteve-se 1,7g de produto bruto, que na cromato 

grafia de 
, 

gao 0"3 - 1265, 150 - 210 0 0) mostrou dois picos: ceto 

éster (34%) e hidroxiéster (66%). A dostilaç5.o à pressão red~ 

zida forneceu O, 14g de um líquido de P.E. 128 - 1300 0/4mmHg per 

manedendo no balão mn resíduo escuro, resinoso. 

Experiência nº 32 -

El etrólise da benzofenona 

5,5g (0,030 moles) de benzofenona (B.D~., P.F. 49-50°0) 

em 100 ml de metanol absoluto contendo 0,020g de sódio foram 

eletrolizados durante 145,5 mino (tempo teórico: 48,5 min.). S~ 

guindo-se o procedimento 11 obteve-se 5,2g de produto bruto. 

Destilando-se 3, 3g do produto da eletrólise, obteve-se 2, 8g de 

um líquido de P.E. 114 - 116°0/0, 35mmHg, que após resfriamento 



95. 

solidificou dando P.F. 45 - 480 C, cujo espectro no infraverme

lho (CC14 ) mostrou a presença de uma pequena banda de hidroxi 

la (3534cm-l ). O cromatograma (FS - 1265, 150 - 210°C) do produ 

to destilado apresentou dois picos correspondentes à benzofe-

* nona (9~fo) e benzidrol (8%). 

'" Usou-se como autêntico um produto da Aldrich, P.F. 67 - 8°C. 
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Tempo 

(min) 

° 
22,5 

4-5 

80 

115 

150 

L 

Tabela IX 

Seguimento da eletrólise do benzilpiruvato de metila 

a b 

Moles Tempo(x 10-3 ) Moles 
cetoéster hidroxi~ster cale. 1 mol cetoéster hidroxiéster 

eletrolizado(x 102 ) formado(x 102 ) (min) cale. cale. 

1,20 ° 1,00 

0,70 0,50 1,86 0,58 0,4-2 

0,52 0,68 3,72 0,4-3 0,57 

0,52 0,68 6,60 0,4-3 0,57 

0,4-1 0,79 9,4-9 0,34- 0,66 

0,4-1 0,79 12,38 0,34- 0,66 

\.!) 
()I 

I_--~ 
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1,00 

0,75 

8 
• • 

o,soL 

0,25 

o~~ __ ~ __ ~ ________ ~~ ________ ~ ________ ~=-_ 
o O 4,0 

TEMPO/l03 (min) 

Fig.l - Eletrólise do ácidocZ-cetovalérico em metanol absolu

to. Tempo calc. para passagem 1 equiv.F : 1600 min. Mo

les de : ácido (A); butirato de metila (B); 4,5-octanQ 

diona (C); o( -cetovalerato de metila (D) e c;I.. -hidro

xibutirato de metila (E). 
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Fig.2 - Espectro I.V. (técnica "cell-in-cell-out") dos produ

tos de eletrólises do 4-nitrofenilglioxilato de meti

la em CHCl
3

, espessura O, lmm; (A) CHCl
3

, (B) produ 

to da eletrólise e (C) 4-nitromandelato de metila 

(245mg/2ml); a) 3 equiv. F; 505mg/3ml e b) 5 equiv. F ; 

472mg/3ml. 
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Fig.4 - Espectro I.V. (nujo1) do produto recrist. da e1etró1ise 

do 4-nitrofeni1g1ioxi1ato de meti1a (Exp.nº 11). 
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Fig .11 - Espectro I. V. (filme) do produto da eletrólise do fenilglioxilato de metila com 

4 equiv. F (Exp. nº 3). 
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Fig .12 - Espectro I. V. (filme) do produto da eletrólise do fenilglioxilato de metila com 

5 equiv. F (Exp.nº 4). 
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Fig.13 - Espectro I.V. (CC14) do produto da eletrólise do 4-carbometoxifenilglioxilato 

metila com 3 equiv. F (Exp. nº 9), 60mg/2ml; espessura O,99mm. 
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Fig.14 - Espectro I.V. (CC14 ) do produto da eletrólise do 4-carbometoxifenilglioxilato de 

metila com 7 equi v. F (Exp .nº 10 B ); 57mg/2ml; espessura O, 99mm. 
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3

) do produto da e1etrólise do 4-nitrofeni1g1ioxi1ato de meti1a 

com 5 equi v. F, em CH
3

0H/TBAP (Exp .nº 15); 4l1-rug/2ml; espessura 0, 99mm 
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SUMARIO 

A presente tese fornece uma revisão bibliográfica dos 
- , . , 

trabalhos mais importantes sobre as reduçoes catod~cas e ano-

dicas do grupo carbonila em aldeídos, cetonas, dicetonas, ce-

tonas o{ , ~ -insaturadas, cetoácidos, cetoésteres 
, 

e esteres 

01.. , ~ -insaturados • 

são descritas as sínteses por nós efetuadas de 13 hi

droxi e cetoésteres metílicos, a saber: mande lato , 4-carbome

toxi, 4-cloro, 4-ni tro e 4-metoximandelatos, 't -fenil- o/.. -hidrQ 

xibutirato, fenilglioxilato, 4-carbometoxi, 4-cloro, 4-nitroe 

4-metoxifenilglioxilatos,benzilpiruvato e piruvato. A pureza 

desses compostos foi testada por meio de espectroscopia no LV .. 

e R.M.N., cromatografia de gás ou em camada delgada e, em al-
, . 

guns casos, por anal~se elementar. 

4-nitrofenilglioxilato, 4-carbometoxifenilglioxilato e 

4-carbometoximandelato, compostos ainda não descritos na lite 

ratura, foram caracterizados e analisados. 
, . 

O trabalho fornece as eletrol~ses, com eletrodos de pl~ 

tina em metanol, de la cetoésteres que incluem, além dos aci

ma enumerados, o o(-cetobutirato de metila, 4-cetopimelato de 

etila e o cetomalonato de etila. Os produtos de reação obti

dos foram identificados por métodos cromatográficos e espec

troscópicos~ 

são apresentadas dois tipos de experiências eletrolíti 

cas: as simples e as que foram acompanhadas em tempos periódi 

cos pela análise cromatográfica, sendo as primeiras, em al-
I 

guns casos, repetidas, variando-se o tempo da eletrólise. 

Os resultados obtidos demonstram que são reduzidos aos 
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hidroxiésteres correspondentes os seguintes cetoésteres con

tendo anel aromático: fenilglioxilato, 4-cloro e 4-carbometo

xifenilglioxilatos e benzilpiruvato, como também, os 2 cetoés 

teres alifáticos - o(-cetobutirato e piruvato. Entretanto, v~ 

rifica-se que tanto 4-ni tro e 4-metoxifenilglioxilatos como', 

cetomalonato e L~-cetopimelato não sofrem redução. 

Estes resultados comparados com os anteriores do nosso 

laboratório, permitem sugerir a seguinte ordem de velocidade 

da redução: o( -cetovalerato > o/... -cetobutirato > piruvato ) feniJ: 

glioxilato) 4-clorofenilglioxilato) 4-carbometoxifenilglioxi

lato. 

são fornecidas provas de que a falta de reatividade de 

4-nitrofenilglioxilato e cetomalonato e a diminuição de reat! 

vidade de 4-cloro e 4-carbometoxifenilglioxilatos, como também, 

de piruvato são devidas à existência do equilíbrio cetoéster

-semiacetaléster nestes compostos, em metanol. 

Finalmente, é apresenta.da uma discussão do mecanismo da 

redução de cetoésteres que justificaria a diminuição de reat! 

vidade de fenilglioxilato em relação aos o( -cetoésteres alif! 

ticos' e a falta de reatividade. de 4-cetopimelato e 4-metoxif~ 

nilglioxilato. 
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SUMMARY 

The present work describes the syntheses of some a1iphatic 

and aromatic cZ-hydroxy - and ~-keto-methy1 esters and reporta 

the e1ectrolyses of the latter, in methanol, at a platinum 

cathode " 

Some simple electrolytic experiments, varying the experi-

mental conditions as we1l as those in which the transformations 

occurrirlg during the electrolyses were followed by gas chroma-

tography~ are describedo 

The reactivities towards cathodic reduction are reported 

and the following order of the relative rate for the reduction 

is suggcsted: o( -oxovalerate > oi... -oxobutyrate > pyruvate> pheny1-

glyoxylate> 4-chlorophenyi gl yoxylate > 4-methoxycarbony1pheny1-

g1yoxy1ate .. 

No reduction is found to occur with oxomalonate~ 4-methoxy

phenylglyoxylate~ 4-nitrophenylglyoxy1ate or 4-oxopymelate .. 

An explanation for these differences in reactivities is 

suggested on the basis of electronic effects, steric inhibition 

of coplanarity, and hemiacetal formation. 
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