


Â Rose, minha esposa, companheira e amiqa de todos

os momentos e à Virgínia.

Â minha sogra e à memória do meu inesquecível so-

qro, que juntos, sempre participaram intensamente de todos

os êxitos e percalços do meu trabalho, buscando sempre me

incentivar e valorizar.

Aos meus pais que sempre me possibilitaram progre-

dir nos estudos e muito me deram sem nada exiqir de volta.

Ao meu avô.



Â Profa. Dra. Blanka Wladislaw

o meu mais sincero reconhecimento e

agradecimento pela orientação segu

ra e, principalmente, pelo apoio,

estímulo e interesse demonstrados

durante a execução deste trabalho.



Aqradecimentos

Ao Or. Paulo Roberto Olivato, pelas sugestões trans

mitidas e pelo interesse demonstrado durante a execução des

te trabalho.

Â coleqa Ora. Liliana Marzorati, pela colaboração e

participação além da execucão de alquns espectros de infra
I

vermelho e doação de alqurnas de suas amostras.

Ao Or. Roberto Rittner pela ajuda no início do tra

balho experimental e sua participação em parte da

desta tese.

revisão

Aos colegas do laboratório Or. Hans Viertler, Or.

Constantino Trufem Filho, Srta. Bernardete T. Buzzi, Sra.

Ivani L Mires e Ora. Vera Lúcia Pardini, pela

demonstrada.

colaboração

Aos funcionários do laboratório Sr. Antônio S. ~a-

rius, Sr. Laerte V. da Silva e Sr. José Neiva pela boa vonta

de com que me auxiliaram.

Ao Sr. Luiz Carlos Roque, pela execução de alquns

espectros de r.m.n.

Ao Edmundo e ao Gabriel pela colaboração na ilus

tração e na revisão deste trabalho.

Ao Sr. José vito pelo zelo e dedicação na datiloqra

fia.

Â Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de são

Paulo pelas bolsas concedidas.





1.2. Métodos de determinação de constantes de asso

ciação e sua aplicação pela ressonância magné

1 .• 2 . 1. Método de Benesi-Hildebrand • .

tica nuclear. . . . . . . . 23

23

1.2.2. Método de Scatchard.

1.2.3. Método de Scott.

1.2.4. Método de Rose e Drago••..

Capítulo II - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTA

DOS.

2.1. Introdução .•

2.2. Medidas comparativas de basicidade pelo empre-

26

27

29

32

32

go do método de ressonância magnética nuclear 33

2.3. Apresentação de sínteses •.

Capítulo III - PARTE EXPERIr~NTAL •••.••..

3.1. Instrumentos •.

3.2. Notacões •••,

3.3. Métodos de medidas pela ressonância I'Ilaqnética

nuclear..

3.3.1. Procedimento geral ••

3.3.2. Procedimento utilizado nas medidas de

deslocamento químico. • • . • . . . . .

3.3.2.1. Sistemas ternários ...•.

3.3.2.2. Sistemas binários ..

3.3.3. Determinação de constantes de associa-

-çao••.

3.3.3.1. Método de Benesi-Hildebrand. ·
3.3.3.2. Método de Scatchard. . . . . ·
3.3.3.3. Método de Scott. . . . . . . ·
3.3.3.4. Método de Rose e Drago. . .

57

61

61

62

64

64

65

65

67

69

69

70

71

72



3.4. Experiências realizadas. • • • • • • •

3.4.1. Medidas com doadores de protons

p-clorofenol ..•••••.••

fenol e

73

73

Experiência n9 1

Determinação do deslocamento químico do próton

hidroxílico do fenol a diluição infinita em te-

tracloreto de carbono (vO{OH». • • . • • ••• 73

Experiência n9 2

Determinação do deslocamento químico do próton

hidroxílico de p-cloroÍenol, a diluição infini -

ta, em tetracloreto de carbono (vO(OH». • • •• 75

Experiência n9 3

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constantes de associação para o sistema acetoni

trila{l)-doador de próton-tetracloreto de carbo-

no. . . . .

Experiência n9 4

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associ~ão para o sistema propioni

trila(2)-doador de próton-tetracloreto de carbo-

no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Experiência n9 5

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema butironi

trila(3)-doador de próton-tetracloreto de carbo-

77

79

no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82



Experiência n9 6

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema valeroni

trila(4)-doador de próton-tetracloreto de carbo

no. . . . .

Experiência n9 7

. . . . . . . . . . . . . . . 84

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema hexanoni

trila(5)-doador de próton-tetracloreto de carbo

no. . . . .

Experiência n9 8

Deslocamento químico do próton hidroxilico e

constante de associação para o sistema heptano

nitrila(6)-doador de próton-tetracloreto de car

bono. . • •

Experiência n9 9

Deslocamento químico do próton hidroxílioo e

constante de associação para0 sistema octanoni

trila(7)-doador de próton-tetracloreto de carbo

86

88

no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Experiência n9 10

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema isobuti

ronitrila(8)~doadorde próton-tetracloreto de

carbono. . • • . .. . . . . . . . . . 92

Experiência n9 11

Deslocamento químico do próton hidroxílico e



constante de associação para o sistema 2-metil

valeronitrila(9)-doador de próton-tetracloreto

de carbono. • • • • • • • • • • • • • • ••• 94

Experiência n9 12

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema pivalo

nitrila(lO)-doador de próton-tetracloreto de

carbono. • • •

Experiência n9 13

. . . . . . . . . . . . 96

Deslocamento químico do próton hidroxílico e.

constante de associação para o sistema 2,2'-d!.

metilvaleronitrila(ll)-doador de próton-tetra-

cloreto de carbono. • • • • • • • • • • ••• 98

Experiência n9 14

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e

constante de associação para o sistema metil

tioacetonitrila(12)-doador de próton-tetracl~-

reto de carbono. • • • • • • • • • • • • • • • 100

Experiência n9 15

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e

constante de associação para o sistema a-metil

tiopropionitrila(13)-doador de próton-tetraelo

reto de carbono. • • • . • • • • • • • • • • • 102

Experiência n9 16

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e

constante de associação para o sistema etiltio

acetonitrila(l4) -doador de próton-tetrac1oreto

de c"arbono. . . . . . . . • • • . . . . •.. 10-4



Exper~inc~a n9 17

Deslocamento químico do próton hidroxíl~Co e

constante de assoc~ação para o sistema a-etil

tiopropionitrilaClS)-doador de próton-tetracl~

reto de carbono. . . . • • • . . . . . . . .'. ] 08

Experiincia n9 18

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema a-etil

tioisobutironitrila(16)-doador de próton-tetr~

cloreto de carbono. . • . • . . . . . • ... 110

Experiincia n9 19

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema terc-bu

tiltioacetonitrila(17)-doador de próton-tetra-

cloreto de carbono. . . . • • . . • . • ••• 112

Experiincia n9 20

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema di-n-bu

tilsulfeto(18)-fenol-tetracloreto de carbono. 114

Experiincia n9 21

Deslocamento químico do próton hidroxílico pa

ra o sistema di-n-butilsulfeto (l8) + hexanoni-

trilaCS)-fenol-tetracloreto de carbono. ••• 115

Experiincia n9 22

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema eti1se

lenoacetonitrila(19)-doador de próton-tetracl~

reto de carbono. . . . • • . . . • • . . • •• 116



Experiªncia n9 23

Deslocamento químico do próton hidroxílico do

fenol para o sistema di-etilseleneto(20)-feno1

-tetracloreto de carbono. . • . . • . . •.• 118

Experiência n9 24

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema B-etil

tiopropionitrila(2l)-doador de próton-tetrac12

reto de carbono. . • • . • . . . • • • • • •• 119

Experiência n9 25

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema B-etil

tiobutironitrila(22)-doador de próton-tetrac12

reto de carbono. . • . • • • • . . • . . • •. 121

Experiência n9 26

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema y-etil

tiobutironitrila(23)-doador de próton-tetraclo
., -

reto de carbono. . ~.. • • . • . . • . • • •• 123

Experiência n9 27

Deslocamento químico do próton hidroxílico e

constante de associação para o sistema ô-etil

tiovaleronitrila(24)-doador de próton-tetraclo

reto de carbono. . . • • • • . . • • . • . •• 125

3.4.2. Medidas com o doador de protons feni1-

acetileno. • • • • • • . • • • • • •• 127



Experiência n9 28

Determinação do deslocamento químico do próton

etinílico do fenilacetileno a diluição infini-

ta em n-hexano (vO{CH». • • • • • • • • • •• 127

Experiência n9 29

· . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . . . . .

Deslocamento químico do próton etiníli~ para

o sistema binário fenilacetileno-y-eti1tiobuti

ronitri1a(23).

Experiência n9 30

Deslocamento químico do próton etinílico no

sistema binário feni1aceti1.eno-B-eti1ti.opropiQ

nitri1a (21). •

Experiência n9 -31

Deslocamento químico do próton etinílico no

sistema binário feni1aceti1eno~-eti1tiovalero....

130

131

nitri1a(24) ••

Experiência n9 32

· . . . . . . . . . . . . . 131

Deslocamento químico do próton etin!lico no

sistema binário fenilacetileno-hexanonitrila -

(5). • • • • • • • · . . . . . . . . . . . . . 131

Experiência n9 33

Deslocamento químico do próton etiní1ico no

si~tema binário feni1aceti1eno-héptanonitrila-

(6). • • • • •

Experiência n9 34

· . . . . . . . . . . . . . 132

Deslocamento químico do próton etiní1ico no

sistema binário feni1acetileno-octanonitr11a -

(7). . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .. 132



3.5.1. Reagentes não purificados. . . . · . .
3.5.2. Reagentes comerciais por nós purificados.

3.5.3. Compostos disponíveis em nosso laborató-

rio e por nós purificados. . . • · . .

3.5. Compostos ••••

3.5.4. Sínteses.

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

133

133

133

134

135

3.5.4.1. Butironitri1a(3).

3.5.4.2.0ctanonitri1a(7). · . .
135

135

3.5.4.3. Meti1tioacetonitri1a(12). ••• 136

3.5.4.4. ô-Eti1tiova1eronitri1a(24)... 137

3.5.4.5. 8-Eti1tiopropionitri1a(21)... 138

3.5.4.6. 8-Eti1tiobutironitri1a(22)... 139

3.5.4.7. Isobutironitri1a(8). • • • • •• 139

3.5.4.8. a-Eti1tiopropionitri1a(15)... 140

3.5.4.9. Eti1se1enoacetonitri1a(19) ••

3.6. Espectros.

.. l42

144

. . . . . . . . . . . . . . . . .

REFEReNCIAS BIBLIOG~ICAS ••

RESUMO. • • • •

ABSTRACT. . . . . . . . . . . .
. . .

146

149

152



I

INTRODUÇÃO

O presente trabalho faz parte de uma das linhas

de pesquisa do grupo orientado pela Profa. Ora. B. Wladis

law. Trata-se de interações eletrônicas intramoleculares ,

no estado fundamental, entre enxofre e grupos insaturados

separados por um ou mais grupos metilênicos. Enquanto que o

sistema -S(CH2 ) Co- tem sido mais intensamente estudado, me
n -

nor atenção foi dirigida para o sistema -S(CH2)nCN. Devido

a este fato, paralelamente, foram desenvolvidas duas investi

gaçoes desta classe de compostos em nosso laboratório: o

trabalho nosso, em que se empregou como método o de resso

nância magnética nuclear, e um outro, em que a espectrosc~

pia no infravermelho foi utilizada.

O estudo de habilidade para a formação de po~

tes de hidrogênio do ciano grupo em uma série de ~-, B-, y-

e ô-alquiltio-nitrilas constitui, assim~ o objeto do estudo

da presente investigação. Esta tese compõe-se de três cap!

tulos.

O primeiro contém uma revisão bibliográfica so

bre os aspectos eletrônicos e estruturais do ciano grupo e

sobre os principais métodos de determinação de constantes

de associação pelo emprego da ressonância magnética nu-

clear.

No segundo capítulo são relatados e discutidos

os resultados experimentais obtidos, bem como apresentadas

as sínteses de algumas nitrilas que compõem a série estuda

da.

A parte experimental do trabalho é desenvolvida

no terceiro capítulo.
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CAPiTULO I

ESTRUTURA ELETR~NICA, ~A~~TROS ESTRUTURAIS E PONTES DE HI

DROGtNIO EM CIANO COMPOSTOS.~TODOS GERAIS DE DETERMINAÇÃO

DE CONSTANTES DE ASSOCIAÇÃO PELA RESSONÂNCIA MAGN~TICA NU~

CLEAR.

1.1. ESTRUTURA ELETR~NICA, PARÂMETROS ESTRUTURAIS E PONTES

DE HIDROGtNIO EM NITRILAS.

1.1.1. Estrutura eletrônica. do ciano grupo

1.1.1.1. Introdução

Tradicionalmente o grupo ciano pode ser descrito

por uma densidade eletrônica w, cilíndrica, que rodeia o ei

xo da ligação C-N e que é polarizada no sentido do átomo de

nitrogênio. A densidade eletrônica distribui-se em dois orbi

tais w perpendiculares entre si e um orbital a, que resulta

do entrosamento dos orbitais híbridos sp do carbono e do ni

trogênio. O par.solitário de eletrons do nitrogênio encontr~

-se ao longo da ligação C-N e ocupa um orbital híbrido sp.

Recentemente vários autores aplicaram aproxima

çõesde cálculo de orbitais moleculares na elncidação da es

trutura eletrônica de ciano compostos.

1.1.1.2. Orbitais moleculares em ciano compostos

Moffatl , em 1964, utilizando o método de LCAO-M~

calculou o comprimento e a ordem das ligações C-c e CSN ,
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além da densidade eletrônica ~ dos átomos de carbono e nitro

gênio em algumas nitrilas, incluindo a acetonitrila e a pr~

pionitrila. Com base nos resultados obtidos, os autores sug~

riram que a nuvem eletrônica ~ do ciano grupo se estende por

toda a molécula.

Clementi e Klint2 , em 1969, estudaram a estrutu

ra eletrônica do ciano grupo por cálculos ~e ab initio SCF

HF, inicialmente no ciano composto mais simples - o cianeto

de hidrogênio - que, no estado fundamental, possui a co~fig~

- 2 2 - -2 -2 2 4raçao 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , l~ • Os autores analisaram a

contribuição dos orbitais dos átomos constituintes da molécu

la para todos os orbitais moleculares e concluíram que os

dois orbitais moleculares mais internos possuem 100% de cará

ter ls de carbono e de nitrogênio; que o orbital 36 é forma

do principalmente pelos orbitais atômicos 2s do carbono e do

nitrogênio; e que tanto o orbital 10 como o 50-contribuem p~

ra o par isolado do nitrogênio e para a ligação C-H~ No que

se refere aos elétrons ~, os autores chegaram à conclusão de

que três deles provêm do nitrogênio e um, do carbono.

Clementi e Klint2 calcularam os valores de ener

gia de todos os orbitais moleculares do íon cianeto (CN-) ,

que foi considerado como modelq isoeletrônico do grupo ciano

para ciano compostos (RCN), e estudaram a variação na ener

gia dos orbitais e na população eletrônica dos átomos, em

presença de cargas puntiformes positivas e negativas, coloc~

das a distâncias variáveis com relação ao ciano grupo. Eles

propuseram que tais cargas pontuais servem como aproximação

para os efeitos eletrostáticos exercidos pelo grupo R e de

monstraram que, na presença de cargas elétricas, a energia

de todos os orbitais é modificada, diminuindo sob a ação de
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cargas positivas e aumentando sob o efeito de cargas negati

vas. A maior variação energética foi verificada para os orbi

tais 40 e 50.

Clementi e Klint 2 evidenciaram a dupla tendência

do ciano grupo, que tanto pode ser um doador como aceptor de

eletrons, com relação ao grupo R, podendo tal efeito ocor

rer, seja através dos elétrons w, seja através dos elétrons

n. Estudando as populações eletrônicas de todos os orbitais

atômicos na molécula de acetonitrila, pelo método de análise

populacional de Mulliken3 , os autores concluíram que os três

hidrogênios do grupo metila e o carbono do ciano grupo atuam

como doadores o e Wi que o carbono do grupo metila e o nitro

gênio são aceptores o e Wi e que os dois carbonos da molécu-

la funcionam como transmissores de carga o e w. Como resulta

do final desta análise foi proposta, para a molécula de ace-

tonitrila, uma estrutura com cargas alternadas, do tipo

+ - + -(H3) - C - C - N , para a qual os autores atribuiram um

- +0 088 -o 088carater polar representado por (H3C)' (CN)' , este

último, resultante de uma doação global o e~, dirigida do

grupo metila para o ciano grupo.

Clementi e Klint 2 fizeram um estudo teórico da

influência do efeito eletrostático sobre o momento dipolar

de ciano compostos. Foi estabelecida a premissa de que o mo

mento dipolar global é constituído por dois componentes, um

deles proveniente de cargas nucleares e outro de cargas ele-

trônicas. Os autores estudaram a influência, sobre o momento

dipolar eletrônico do íon cianeto, de cargas pontuais posit!

vas e negativas, colocadas a distâncias variáveis do átomo

de carbono do ciano grupo. .Concomitantemente, foram analisa

dos os efeitos· de tais cargas puntiformes sobre o momento di
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polar eletrônico inerente aos orbitais moleculares 40,50 e

l~ do íon cianeto. Os autores ressaltaram que a variação

observada no momento dipolar eletrônico reflete a proprieda-

de de transferência de carga o e ~, característica do ciano

grupo. Com base nos cálculos efetuados, Clementi e Klint2

afirmaram que, enquanto uma ·carga positiva (substituinte

doador de eletrons) aumenta o momento dipolar, uma outra,

negativa (substituinte atraente de eletrons), diminui o mo

mento dipolar. A análise da variação do momento dipolar ele

trônico dos orbitais moleculares levou-os a concluírem que,

embora os eletrons ~ possuam extrema mobilidade, nao se

lhes pode atribuir mais de 50% da variação total do momento

dipolar, sendo o restante devido aos eletrons o.

As conclusões de Clementi e Klint2 quanto à dis

tribuição de cargas da molécula de acetonitrila foram quali-

tativarnente ratificadas por outros autores, que empregaram

variados métodos de cálculo e análise populacional de Mulli

ken3 . Assim, Dewar e Kohn 4 , em 1972, através de cálculos de

5MINDO/2: Tae-KYU Ha , no mesmo ano, utilizando LCAO-MO-SCFi

Moffat e Tang6 , em 1973, usando cálculos de CNDO/2: e final

mente Paoloni e Hauser7 , em 1975, também por CNDO/2, confir-

+ - + -maram a estrutura (H 3 ) -C -C -N • ~ diqno de nota que Van

Dine e Hoffman8 , em 1968, e Liskow e col. 9 , em 1972, propus~

ram para a acetonitrila estruturas de dipolo de ponta a pon-

+ + + - + - - -ta do tipo (H3 ) -C -C -N e (H 3 ) -C -C -N , respectivamente.

10 .
Stafast e Bock , em 1974, apresentaram a ordem

energética e a simetria dos orbitais da acetonitrila, forne

cendo uma representação espacial das regiões ligantes e an

tiligantes dos orbitais moleculares deste ciano composto.
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.~ de fundamental importância ressaltar que todos

os autores, embora tenham adotado diferentes métodos de cál

culo, concordaram quanto à ordem de energia dos orbitais mo

leculares dos ciano compostos. Os orbitais ~ do ciano grupo

seriam mais energéticos do que o orbital molecular, cuja de~

sidade eletrônica é centrada no nitrogênio, o qual é denomi-

nado, comumente, de orbital n.

1.1.2. Espectro fotoeletrônico de ciano compostos

A espectroscopia fotoeletrônica, introduzida

1963 por Turner e col. ll , é um método importante para a

em

de

terminação dos níveis energéticos de átomos e moléculas.

Bock e Mollere12 , em 1974, evidenciaram a perfeita simbiose

existente entre os variados métodos de cálculo de orbitais

moleculares e a espectroscopia fotoeletrônica na elucidação

de estruturas eletrônicas.e na· caracterização das diferentes

regiões ligantes e antiligantes dos orbitais moleculares.

Os estudos sobre espectroscopia fotoeletrônica

de ciano compostos devem-se, principalmente, a Turner e

13 14 15 10 17
Baker , Lake e Thompson , Frost e col. , Stafast e Bock '

e Richards 18 - que utilizaram a fonte ionizante de 21,21 eV

(He I) - e a Fujikawa e col. 16 , que empregaram Raios X como

fonte ionizante. Os compostos estudados foram: cianeto de hi

drogênio, acetonitrila, propionitrila, dicianogênio, malono

nitrila, clorocianogênio, bromocianogênio, iodocianogênio e

cloroacetonitrila.

1.1.2.1. Cianeto de hidrogênio

O espectro fotoeletrônico do cianeto de hidrogª



nio foi estudado por Turner

chards l8 , em 1974. Turner e

13e Baker , em 1968

13Baker compararam

7

e por Ri-

os poten-

ciais de ionização observados com os valores de energia de

orbitais obtidos por diversos métodos de·cálculo. Os auto-

res analisaram a estrutura vibracional associada a cada ban

da de ionização e atribuíram a primeira banda observada no

espectro (13,6 eV) a uma ionização originária do orbital

lw. Observando o espaçamento vibracional desta banda, e com

base na redução da freqfiência de estiramento da ligação

C=N, estes pesquisadores concluíram que esta ionização en-

volve um orbital ligante na região C-No A segunda ioniza-

ção, observada, em 19,06 eV, foi atribuída ao orbital 40.

Com base na redução da freqdência de estiramento C-H, con

firmada por efeito de substituição isotópica, foi proposto

que este orbital é ligante na região C-H. O espectro fotoe

letrônico obtido por estes autores não lhes permitiu identi

ficar com segurança a banda correspondente ao orbital 50,

em que predomina o caráter de par isolado do nitrogênio.

Com base em cálculos de orbitais moleculares, os autores su

geriram uma possível superposição das bandas de ionização,

correspondentes aos orbitais 50 e In.

Entretanto Richards 18 , em 1974, por análise do

espectro sob condições de alta resolução, observou uma ioni

zação a 14,00 eV, por ele atribuída ao par de eletrons

ligante do nitrogênio.

1.1.2.2. Acetonitri1a e propionitrila

-nao

O espectro fotoeletrônico da acetonitri1a foi

estudado em 1968 por Turner e Baker13 , em 1970 por Lake e
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14 15 10Thompson e Frost e colo e, em 1974, por Stafast e Bock •

Todos eles concordaram na atribuição das duas primeiras ban

das do espectro (12,2 eV e 13,1 eV) a um orbital de caráter n

e ao orbital não·ligante n, respectivamente, mas discordaram

quanto ao número de modos vibracionais envolvidos na primeira

. . - A . T Bak 13 . .
~on1zaçao. SS1m, urner e er propuseram que a pr1me1ra

ionização corresponde a um orbital resultante da combinação

antiligante dos orbitais nCN e pseudo nCH • Os autores obser
3

varam três modos vibracionais inerentes a esta primeira ban-

da, quais sejam, a vibração de estiramento da ligação C:N, a

deformação simétrica CH 3 e o modo de estiramento da ligação

C-C, confirmados por efeito de substituição isotópica. Basea

dos nesses fatos, chegaram à conclusão de que o orbital cor

respondente à ionização a 12,2 eV é ligante nas regiões C-N e

c-c e antiligante na região C-H.

Frost e col. 15 , posteriormente, identificaram ap~

nas dois modos vibracionais da banda em 12,2 eV, quais sejam

a vibração de estiramento da ligação C=N e a vibração de est~

ramento da ligação c-c. As mesmas conclusões foram apresenta

das por Lake e Thompson14 , que admitiram, no entanto, a poss~

bilidade de associar-se a esta banda, o modo vibracionalde

deformação CH3 •

A atribuição da segunda banda observada no espec

tro (13,2 eV) ao orbital n, foi justificada por Turner e Ba

ker13 , Frost e col. 15 e Lake e Thompson14 , fazendo uso da re

dução da fregdência de deformação simétrica do grupo metila e

do efeito de substituição isotópica, associados a esta ioniz~

ção. O espaçamento vibracional, nesta banda, proveniente da

d - . 15 1 ...eforrnaçao CH3 , foi exp11cado por Frost e colo pe a existe~

cia de uma população finita de entrosamento entre os orbitais
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nização rr e a segunda banda (12,9 eV) à ionização originária

do orbital centrado no nitrogênio.

Richards 18 atribuiu a desestabalização dos orbi

tais rr e n da propionitrila, em relação aos mesmos orbitais

no cianeto de hidrogênio e na acetonitri1a ao maior efeito

indutivo exercido pelo grupo etila.

1.1.2.3. Dicianogênio e Malononitrila

Os espectros fotoeletrônicos do dicianogênio

da ma10nonitrila foram estudados por Turner e Baker13 ,

171968, e por Stafast e Bock , em 1973, respectivamente.

e

em

Foi

verificado que os orbitais rr e n destas moléculas combinam-

-se de maneira ligante e anti1igante, '1avendo um entrosamen

to através do espaço entre os orbitais moleculares de mesma

simetria. Em ambos os casos resulta, então, urna ordem cres-

cente de potenciais de ionização, que se referem às diversas

combinações de orbitais moleculares, a saber: combinação as~

simétrica rr, combinação assimétrica n, combinação simétrica

n e combinação simétrica rr. Além disso, no caso da malononi

trila, Stafast e Bock 17 , observaram a existência de hiperco~

jugação entre os orbitais moleculares nCN e pseudo nCH de
·2

mesma simetria.

1.1.2.4. Halocianogênios e c10roacetonitri1a

O estudo dos espectros fotoeletrônicos do cloro-

cianogênio, bromocianogênio e iodocianogênio foi descrito

por Lake e Thompson14 , os quais sugeriram que, nestes compos

tos, os orbitais rrCN combinam-se 1igante e antiligantemente

com os orbitais atômicos E do átomo de halogênio. Estes pes-
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quizadores mostraram, através da análise da estrutura vibra

cional, que existe uma delocalização do par de eletrons iso

lado do halogênio no sentido do sistema molecular~. Neste

trabalho foi ressaltada a existência de dois efeitos opostos

que influenciam as características espectrais dos três ciano

compostos, quais sejam, a delocalização eletrônica e o efei

to indutivo do ciano grupo sobre o átomo de halogênio. Os au

tores notaram que no clorocianogênio o efeito de delocaliza

ção eletrônica supera o efeito eletrostático, e que no bromo

cianogenio tais efeitos são de magnitude semelhante. Entre

tanto, no iodocianogênio um mínimo de delocalização foi ob-

servado.

o espectro fotoeletrônico da cloroacetonitrila

foi estudado por Lake e Thompson14 , que identificaram uma s~

rie de máximos de ionizacão, não lhes sendo possível, entre-

tanto, uma atribuição segura, particularmente, no que se re

fere à localização da banda correspondente à ionização oriai

nária do orbital n do nitrogênio.

1.1.3. Distâncias internucleares e ângulos de ligação e~n!

trilas

As distâncias internucleares e os ângulos de li

gação são parâmetros moleculares de importância fundamental

d .,. d . d ... 1 19na eterminaçao a geometr1a e uma molecu a • No que se rt

fere a ci,ano compostos, relataremos resultados de trabalhos

em que foram medidos parâmetros moleculares, empregando-se

principalmente dois métodos: a difração eletrônica e a espec

troscopia de microondas. Os estudos que utiliZaram difração

eletrônica devem-se principalmente a Paulin~ e col. l9 , Mul-
20 21 22ler e Pritchard , Livingston e Rao , Morino e colo e Ka-
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col. 23 • Os dados obtidos pelo emprego da espectros
24e colo ,

rakida e

copia de microondas compõem trabalhos de Ressler
25 . 26 27Sparstad e Arnble , Lerner e Da1ley , Graybeal e Wada e

col. 28 • Os compostos estudados foram: cianeto de hidrogênio,

acetonitrila, propionitrila, pivalonitrila,

cloroacetonitrila e dicianogênio.

malononitrila,

Na Tabela 1 estão reunidos os valores mais prec!

sos.de parâmetros moleculares, obtidos nos trabalhos acima

mencionados, para as várias moléculas estudadas.

A comparação dos valores de distâncias . internu

cleares e ângulos de ligação obtidos para as nitrilas com p~

râmetros moleculares determinados em outros tipos de compos-

tos, tais corno hidrocarbonetos e haletos de alquila, permi-

tiu que diversos pesquisadores, chegassem a algumas conclu

sões não somente a respeito da natureza da ligação do ciano

grupo e de outras ligações na mesma molécula, mas também so

bre os efeitos eletrônicos existentes.

Pauling e col. 19 , em 1936, observaram que a liga

ção C-CN era linear e ·atribuíram o decréscimo observado no

valor da distância C-C em acetonitrila a dois fatores princ!

pais, isto é, à diminuição no raio covalente de ligação sim

ples do carbono do ciano grupo e ã existência de um certo ca

ráter de dupla na ligação C-C, o segundo fator preponderando

sobre o primeiro.

Ressler e col. 24 ,em 1950, notando que a distân

cia C-c na acetonitrila era de 0,08 Rmenor do que em etano,

sugeriram hiperconjugação, envolvendo os hidrogênios do gru

po metila corno responsável por este efeito.



TABELA 1

Parâmetros estruturais de alquns ciano compostos

Distâncias (Ao) Ânqu10s
Composto .

C-N C-H C-CN C -C C-C1 HCH HCCCN Ca-Ca-CCN ccci
a e

HCN23
1,158 1,10

H CCN19 ,23,24 109°8' 109°40
,

1,153 1,095 1,4653

H CCH CN26
1,153 1,091 1,474 1,548 109°9' 110°32'3 2

(H C) CCN21 ,25 1,160 1,46 1,54 109°30'3 3

CICH CN 27 ,28 ~,16 1,088 1,472 1,767 111°24'2

NCCH CN20
1,4602

(CN) 2
19,22,29

1,163 1,392

.....
w
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No que se refere à propionitrila, Lerner e Dai

ley26 verificaram que a distância da ligação Ca-C
S

era equi

valente à da ligação correspondente nos haletos de halquila.

Entretanto a ligação entre o carbono do ciano grupo e o car

bono a era de 0,07 Â menor do que a distância c-c observada

num hidrocarboneto alifático. Os autores atribuíram este en-

curtamento a um caráter parcial de dupla ligação (calculado

em 22%), proveniente de uma hiperconjugação clássica.

Livingston e Rao2l , em 1959, revisando as teo-

rias até então propostas a respeito do encurtamento da li

gação C-CN, sugeriram que este seria devido ou à contribui

çao simultânea da mudança de hibridização e da hiperconjuga

ção clássica ou exclusivamente a esta última.

Muller e pritchard20 , em 1958, estudaram a estr~

tura geométrica da malononitrila, propuseram que a mudança

de hibridização - de sp3 para sp do carbono do ciano grupo

era fator preponderante no encurtamento da ligação c-c em re

lação a hidrocarbonetos alifáticos.

27 28Graybeal , em 1960, e Wada e colo , em 1961,

propuseram que na molécula de cloroacetonitrila não havia e

vidências para a contribuição de qualquer caráter de ligação

dupla ou iônica para a distância de ligação C-Cl.

1.1.4. Estudos sobre a habilidade de formação de P9nte~$

hidrogênio de nitrilas pela ressonância magnética nu
ll.

clear

As nitrilas, como a maioria dos compostos orgâni

cos, sao bases fracas 37 • Isto significa que, apesar de for

mar compostos de coordenação com ácidos fortes, suas proprie
. -

dades básicas não são suficientemente intensas para serem me
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didas com um pHrnetro. Assim, diversos critérios foram utili-

zados no intuito de determinar a habilidade de nitrilas no

d · . t ~ . - .- 37que 1Z respe1 o a assoc1açao com o próton . Os poucos re-

sultados obtidos até 1963, bem corno os diferentes métodos u-

sados, principalmente baseados em determinações de pK, fo-
I a

ram reunidos em uma excelente monografia por Arnett 35 e indi

cararn a existência de controvérsias na comparação de basici-

dade de eiano grupo com outros aceptores orgânicos, como o

grupo carbonila. Posteriormente, em 1966, Deno e col. 36 de

terminaram, por medidas de intensidade de protonação de ace

tonitrila e propionitrila, por ácido sulfúrico aquoso, que

os ciano compostos são bases de força moderada e de mesma in

tensidade que os compostos carbonílicos. Estudos mais recen-

tes através de determinações calorimétricas, efetuados por

Epley e Drag0 34 , permitiram concluir, entretanto, que o cia

no grupo é um aceptor fraco, bem mais fraco, aliás, que o

grupo carbonila. As medidas de associação de nitrilas com

d d f ~l' . f Ih 30-33 f'oa ores eno 1C08 por 1n raverme o con 1rmaram os re-

sultados obtidos por calorimetria e indicaram também que a

basicidade de nitrilas ali fáticas aumenta com o aumento da

cadeia carbônica.

Dentre os diversos métodos espectroscópicos de

determinação de basicidade por pontes de hidrogênio, o de

r.m.n. tem-se mostrado superior, devidoã sua grande sensibi

lidade, permitindo mesmo o estudo de interações extremamente

fracas 79 . Não ancontramos, entretanto, na literatura estudos

sobre associação de nitrilas a doadores de protons pelo ern-

prego da r.m.n. 37 , podendo, apenas, ser destacadas algumas

medidas isoladas e nas quais, raramente, são feitas compara-

çoes entre as basicidades das diferentes nitrilas.



Schneider e Korinek 38 , em 1957, relataram

16

que o

deslocamento químico do próton do clorofórmio à diluição in-

finita em sistema binário propionitrila-clorofórmio é menor

do que 9 do sistema trietilamina-clorofórmio. A causa desta

diferença de basicidade entre os nitrogênios de amino e cia-

no grupos foi atribuída pelos autores ao maior caráter

orbital sp do ciano grupo, em comparação com o orbital

do amino grupo.

s do

3sp

39 40 .Berkley e Hanna ' , em 1963 e 1964, anal~saram

os deslocamentos de pontes de hidrogênio entre clorofórmio e

bases nitrogenadas, incluindo a acetonitrila, e calcularam

as constantes de associação doador-aceptor, admitindo que a

ligação C-N •.• H se dirija ao longo do eixo de simetria do or

bital n.

Lin e Tsay4l, em 1970, avaliaram a constante de

associação clorofórmio-acetonitrila, pressupondo que o com

plexo formado seja de proporção unitária. Os autores propus~

ram que o próton do clorofórmio se localiza na região de pr2

teção das linhas de força do campo magnético do ciano qrUPO

e sugeriram o emprego de uma correção devida -a anisotropia

da nitrila aplicável ao deslocamento químico observado.

42Lemanceau e colo , em 1962, efetuaram um estudo

comparativo dos deslocamentos do próton hidroxílico para a!

guns sistemas binários, em que o doador era o terc-butanol .

Constataram que, enquanto no caso de acetonitrila e isobuti-

ronitrila os deslocamentos químicos eram semelhantes, o va

lor para a cloroacetonitrila era maior. Entretanto, foram

feitas ressalvas quanto aos resultados obtidos, já que ha

viam sido utilizadas condições de baixa sens~bilidade e pre-

cisão.
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Holmes e col. 43 , no mesmo ano, destacaram a exis

tência de uma correlação linear entre os deslocamentos de

freq~ência no infravermelho e os deslocamentos químicos na

ressonância magnética nuclear do O-H da água, associada a di

ferentes bases orgânicas, entre as quais a acetonitrila.

Springer e Meek 44 , em 1965, estudaram a variação

da freq~ência de ressonância do próton N-H em sistemas biná-

rios dietilamina-acetonitrila, observando que o deslocamento

por ponte de hidrogênio ocorria para campos mais baixos à m~

dida que a concentração de nitrila aumentava, o que indicava

que a associação intermolecular NH •••NCR prevalece sobre a

auto-associação da dietilamina.

Loewenstein e Margalit45 , também em 1965, estu

dando a variação do deslocamento químico do próton hidroxíli
" -

co do metanol associado à acetonitrila com a concentração

em tetracloreto de carbono, e determinando a correspondente

constante de associação, observaram que o valor desta dimi

nui com o abaixamento da temperatura.

Eyman e Drag046 , em 1966, determinaram os deslo

camentos químicos do próton hidroxílico do' fenol, associado

a um grande número de aceptores, entre os quais a acetonitr~

la, empregando corno solvente o cloreto de metilena em tempe-

raturas diferentes. Os autores verificaram um deslocamento

paramagnético do sinal do próton fenólico com a diminuição

ode temperatura, o qual atingia um valor constante a - 60 C ,

destacando que nesta temperatura a complexação era total.

socrates47 , em 1967, analisou a formação de com

plexos de proporção unitária entre fenol e diferentes bases

orgânicas, incluindo a acetonitrila, e determinou os desloca
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mentos químicos do próton fenólico em tetracloreto de carbo-

no e cloreto de metilena, oorrelacionando-os com os valores

de pKa das bases orgânicas envolvidas em tais complexos. Por

meio de cálculos estatísticos, o autor verificou que os des-

locamentos químicos, corrigidos para a anisotropia do ciano

grupo, se correlacionavam melhor com os valores de pKa do

que aqueles não corrigidos. Foi ressaltado que, no caso da

acetonitrila, a correção para a anisotropia, aplicada aos va

lores de deslocamentos químicos obtidos â diluição infinita,

seria da ordem de 15%.

Clarke e Hepfinger48 , em 1970, estudaram o com-

portamento de sistemas binários, formados por metanol a algu--
mas nitrilas alifáticas, no que diz respeito às variações de

deslocamento químico do próton hidroxílico e do acoplamento

spin-spin (JHO- CH)' com a variação da concentração do acep

tor de protons. No caso da acetonitrila, eles verificaram

que a posição do próton hidroxílico variava de acordo com o

aumento da concentração de nitrila, e que o sinal correspon

dente a esse próton, que se apresentava como um pico dnico

em baixas concentrações de nitrila, passava a ter uma estru

tura múltipla em frações molares superiores a 0,7. O último

fato foi também observado nos sistemas propionitrila-me~anol

e S-cloropropionitrila-metanol, constatando-se que a estrut~

ra fina inerente ao sinal do próton metanólico persistia ao

se diluírem os sistemas nitrila-metanol com tetracloreto de

carbono, mesmo até concentrações da ordem de 0,06 M. Este re

sultado experimental, indicativo de supressão de troca prot~

nica no metanol e conseqüente indução de acoplamento HO-CH ,

foi explicado pelos autores pela ocorrência de forte associa

ção CN •••HO.
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1.1.5. Participação de orbitais n e.n do ctano grUPQ na for

mação de pontes d~ hidrogênio

Quando uma molécula aceptora de protons apresen

ta dois sítios de associação para a formação de pontes de hi

drogênio, que no caso dos ciano compostos seriam o par isola

do do nitrogênio e os eletrons n da tripla ligação, dois ti

pos de complexos intermoleculares podem ser formados': Xli •••

N=CR e X-H •.•. eletrons n
49 •

31Allerhand e Shleyer , estudando por espectrosc~

pia no infravermelho a formação de pontes de hidrogênio en

tre várias nitrilas e doadores de protons hidroxílicos, tais

como fenol e metanol, sugeriram que, devido ao efeito mesom~

rico do ciano grup050, a associação por ponte de hidrogênio

ocorre no par de eletrons do nitrogênio.

Loewenstein e Margalit45 , em 1965, investigaram

a variação do deslocamento químico de l4N da acetonitrila "

em função da concentração desta, em soluções de tetracloreto

de carbono, n-hexano, metanol e água. Os autores observaram

que, em solventes apróticos, o deslocamento químico ocorria

no sentido paramagnético à medida que a concentração de ni

trila aumentava; e que, em solventes próticos, ocorria exata

mente o contrário. Este fato foi interpretado como uma evi-

dência de que pontes de hidrogênio em nitrilas se formam no

nitrogênio do ciano grupo.

Pigenet e Lumbros05l , em 1966, utilizando valo

res de polarização dielétrica de sistemas ternários fenol

-propionitrila em n-hexano, determinaram a constante de asso

ciação e o momento dipolar do complexo molecular formado.
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Comparando o momento dipolar medido com os momentos dipola

res calculados para as conformações n e ~, os autores con

cluíram que predomina a forma de associação n.

Bertin e Lumbros052 , no mesmo ano, estudando a

formação de pontes de hidrogênio entre o pirrol e acetoni -

trila, propionitrila e benzonitrila, e utilizando valores

de polarização dielétrica, concluíram que a formação de com

plexos de ponte de hidrogênio ~ tem importância significati

va em tais sistemas.

53 54 . .Baraton e colo ' ,em 1971, deternu.naram os

momentos dipolares de complexos nitrila-doador de protons

(clorofórmio, pirrol e fenol) em tetracloreto de carbono e

calcularam as constantes de associação para tais complexos.

Os valores experimentais dos momentos dipolares dessas asso

ciações foram comparados com aqueles calculados pela soma

vetorial dos momentos dipolares da nitrila e do doador de

prótons para as duas geometrias específicas de associação,

ou seja, n e ~ ortogonal. Os valores experimentais mostra-

ram-se concordantes com os calculados para a geometria orto

gonal, o que se constituiu em argumento favorável à forma-

ção preponderante de ponte de hidrogênio com os orbitais ~

do ciano grupo. Os autores calcularam as populações de cada

uma das geometrias de associação, constatando que a ~ supe

ra a n em todos os casos, embora esta predominância decres-

ça na proporçao em que aumenta a cadeia alifática. Baraton

e colo sugeriram que, na associação ~ entre feno1 e nitri

la, o anel benzênico do fenol se coloca perpendicularmente

ao plano definido pela ponte de hidrogênio, no sentido da

cadeia de nitrila (Esquema I). Foi proposto que esta geome

tria seria favorecida pela existência de pontes de hidrogê-
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nio secundárias entre os hidrogênios alifáticos e os eletrons

TI do anel benzênico do fenol. As constantes de associação,

calculadas pelos autores, indicaram que a delocalização ele

trônica TI e, portanto, o poder aceptor de próton do ciano gr~

po aumentam com o comprimento da cadeia carbônica.

ESQUEMA 1

R-C -
•••

N
H

~ ?:rei
Posteriormente, em 1973, Baraton e col.

55
revisa-

ram os resultados obtidos e, por meio de cálculos de CNDO/2 e

análise populacional para o sistema acetonitrila-fenol, con-

cluíram que existia uma diferença de apenas 0,8 Kcal/mol en

tre os dois tipos de complexos de associação (n e TI), o que

não permitia afirmar, de maneira definitiva, a predominância

de uma associação sobre a outra. Cumpre realçar que a estrut~

ra TI utilizada nos cálculos apresentava o anel benzênico do

fenol, colocado no plano definido pela ponte de hidroqênio ,

contrariamente a estrutura do Esquema 1. Os resultados de cá!

culo de Baraton e colo evidenciaram, no complexo intermolecu

lar, a ocorrência de uma transferência de densidade eletrôni-

ca do aceptor para o doador de protons. Tal transferência de

carga intermolecular induziria uma maior transferência de carga
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lar decresce devido à retrodoação no sentido contrário.

Boncheve Cremaschi 60 , em 1974, estudaram, por

cálculos de CNDO/2 a estabilidade dos complexos de ponte de

hidrogênio entre o cianeto de hidrogênio e alguns doadores

de protons, tais corno fluoreto de hidroqênio, água e amo-

nia, concluindo que a ponte de hidrogênio formada com o sis

terna TI é ligeiramente mais forte do que aquela com os ele-

trons n. Os autores comentaram que tais resultados concor-

dam com as conclusões de Baraton (vide pág. 21) e com a or-

dem dos potenciais de ionização dos orbitais TI e n do ciane

to de hidrogêni02 ,13 (vide pág. 7).

1.2. MtTODOS DE DETERMINAÇÃO DE CONSTANTES DE ASSOCIACÃO E

SUA APLICAÇÃO PELA RESSONÂNCIA MAGN~TICA NUCLEAR

Os métodos empregados para o cálculo de constan

tes de associação pela r.m.n., no caso de pontes de hidrogª

nio ou complexos TI, foram adaptados de outros, usados na es

pectroscopia no ultravioleta6l • Serão expostos brevemente

tais métodos e relatados os trabalhos referentes à sua apl!

caça0 para o estudo de complexos de associação

r.m.n.

1:1 pela

~ digno de nota que, nesses estudos, a freq~ên-

cia de ressonância do doador de próton observada é consi-

derada corno uma média ponderada das freq~ências de protons

livre e totalmente complexad0
6l

.

1.2.1. Método de Benesi-Hildebrand

Benesi e Hildebrand62 , em 1949, propuseram um
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método de avaliação de cons~antes de associação pela espec-

troscopia no ultravioleta, baseado no quociente de coefici-

entes linear e angular obtidos do gráfico da relação entre

concentração de doador e absorbância em um determinado com-

primento de onda, contra a concentração de aceptor, adotan-

do um caminho óptico unitário.

Este método foi, pela primeira vez, aplicado à

63 64r.m.n., em 1963 e 1964, por Mathur e col. ~ • Estudando

diversos sistemas envolvendo benzenotiol como doador de pr2

tons, os autores desenvolveram a expressão:

1/li \I = l/R. l/li (B) + 1/6
o o

Esta expressão foi colocada na forma de uma cor

relação linear de 1/6\1 em função de l/(B), sendo demonstra-

do que o quociente de coeficientes linear e angular de tal

reta era a constante de associação (R) em termos de molari-

dade.

65-67 .Hanna e colo , em 1964 e 1966, ap11caram o

método de Benesi-Hildebrand a complexos intermoleculares do

tipo ~ e comentaram que o valor de R obtido variava com a

escala de concentrações de aceptor utilizada, atribuindo

tal fato à não idealidade da solução. Eles realçaram a n~

cessidade de se manter constante, na faixa de concentracões. ~

utilizada, a relação dos coeficientes de atividade das esp~

cies envolvidas, a fim de assegurar a validade da constante

de associação medida.

Takashi e Li 68 ,69, em 1964 e 1965, desenvolve-

ram uma expressa0 modificada da equação de Benesi-Hilde-

brand, apropriada para doadores auto-associáveis do tipo fe
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nólico. A equação apresentada envolve a fração molar do monô

mero livre do doador e emprega a média ponderada das freqdê~

cias do doador nos seus diversos graus de auto-associação

em substituição à freqdência de ressonância do próton livre.

Brand e col.
70

, em 1965, apontaram a influência

de contribuições anisotrópicas, referentes a moléculas de

solvente, sobre o resultado da constante de associação obti-

da pelo método de Benesi-Hildebrand.

Carter71 , em 1968, em um estudo que incluía a in

fluência do solvente e a formação de complexos de diversas

proporções entre aceptor e doador, concluiu que o quociente

de coeficientes linear e angular da expressão de Benesi-Hil

debrand corresponde apenas à constante de equilíbrio de pro-

porçao unitária.

Kuntz e col.
72

, em 1968, determinaram, para urna

série de complexos de proporção unitária, as constantes de e

quilíbrio expressas em fração molar, molaridade e molalida

de. Os autores concluíram que apenas os quocientes de equil!

brio expressos em molaridade são independentes da concentra-

ção e do solvente inerte utilizado.
,

Homer e col. 73 , em 1972, propuseram duas corre-

çoes para a equaçao de Benesi-Hildebrand uma delas devido a

alterações na blindagem sobre o próton livre e complexado; e

outra referente à natureza do solvente. Eles verificaram ex-

perimenta~mente que o segundo tipo de correçao era o de

maior importância, já que considerava o número efetivo de mo

les de solvente em relação à concentracão de aceptor. Segun-

do os autores, tal correção tornava válido o cálculo de K,

em função da molaridade ou da fração molar.
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Goldstein e col. 74 , em 1970, calcularam as cons -

tantes de equilíbrio, expressas em fração molar, para a as

sociação entre fenilacetileno e éteres ou tioéteres, em sol~

ção de tetracloreto de carbono, empregando o método de Bene-

si-Hildebrand modificado. Neste, foram utilizados os desloca

mentos por ponte de hidrogênio (~v) do próton etinílico, os

quais foram determinados pela extrapolação à diluição infin!

ta do fenilacetileno para cada concentração de aceptor usa-

da. Os resultados assim obtidos mostraram-se discrepantes d~

queles, por eles determinados pelo emprego do método não mo-

dificado.

1.2.2. Método de Scatchard

Scatchard75 , em 1949, desenvolveu um método uti-

lizado no estudo de complexos intermoleculares pela espec-

troscopia no ultravioleta, em que a constante de associação

resultava do coeficiente angular de um gráfico do quociente

de absorbância registrada em um determinado comprimento de

onda e concentração inicial de aceptor contra a absorbância.

Tal método foi melhorado posteriormente, em 1953, por Foster

e col. 76 , pela introdução de correções apropriadas no valor

eXPerimental da absorbância.

Foster e Fyfe77 ,78, em 1965 e 1966, aplicaram o

método de Scatchard à ressonância magnética nuclear, sugerin

do a seguinte equação:

~v / (B) = ~ . R - ~v • Ko

Onde K é avaliada a partir do coeficiente angu

lar do gráfico do quociente de deslocamento químico (~v) e
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químico

(~v). Os autores observaram que a constante de associação ob

tida dependia do tipo de solvente empregado.

Carper e col. 79 , em 1970, compararam o método de

Scatchard com o de Benesi-Hildebrand, observando que, embora

ambos possuam fundamentalmente as mesmas características, o

método de Scatchard independe da avaliação de coeficientes

lineares, o que torna a constante de associação calculada

uma função de um único parâmetro, qual seja, o coeficiente

angular.

Maksimovic e col. 80 , em 1973, efetuaram um estu-

do sistemático da associação entre dialquilcetonas e cloro 

fórmio, utilizando os métodos de Benesi-Hildebrand e Scat-

chard, e observaram que os resultados obtidos pelos dois mé-

todos eram concordantes.

1.2.3. Método de Scott

scott8l , em 1956, desenvolveu um método de cãlcu

10 de constantes de associação pela espectroscopia no ultra

violeta, correlacionando o quociente da concentração de aceE

tor e a absorbância com a concentração de aceptor. O valor

de K era obtido pela relacão entre os coeficientes anqular e.. .

linear do gráfico correspondente. O autor destacou que tal

método apresentava vantagens com relação ao de Benesi-Hilde

brand, já. que a extrapolação era feita para a diluição infi-

nita de aceptor, com o que se minimizava possíveis

de auto-associação deste.

efeitos

Nakano e col. 82 , em 1967, aplicaram o método de

Scott na avaliação de constantes de associação pelo emprego
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de r.m.n. para sistemas em que as concentrações de aceptor e

doador eram comparáveis. O método desenvolvido pelos autores

levava em consideração a concentração do complexo formado e

baseava-se na expressão:

(B)/6\1 = l/K 6 + ( (A) + (B) - (AB) ) / 6
o o

Onde o valor de K era obtido pela relação entre

os coeficientes angular (b l ) e linear obtidos do gráfico do

q~ociente da concentração de aceptor e o deslocamento quími

co ( (B)/6\1 ) contra a concentração total das espécies envo!

vidas no equilíbrio. O valor da concentração do complexo

(AB), obtido através da expressão (AB) = (A) b l 6\1, era in

~troduzido, sucessivamente, na equação acima indicada, até

que o valor do coeficiente angular permanecesse constante.

Deranleau83 , em 1969, em uma análise crítica dos

mét~dos de Benesi-Hildebrand, Scatchard e Scott, recomendou

a utilização de um qftociente da concentração de complexo in

termolecular e da concentração inicial do doador (AB)/(Ao)na

faixa de 20 a 80% e estipulou ainda que a mais alta concen

tração de aceptor não seja menor que O,l/K para que o parâme

tro K tenha o significado a ele atribuído. O autor ressaltou

também que a interpretação dos coeficientes angular e linear, .

da reta obtida por qualquer um dos três métodos é geralmente

ambígua, salvo se estiverem comprovadamente ausentes comple-

xos intermoleculares de ordens superiores.

Hanna e 84Rose , em 1972, afirmaram que a

obtenção de retas na utilização dos métodos de Benesi

-Hildebrand, Scatchard e Scott não se constitui em critério

para a ausência de efeitos de não idealidade na solução ,
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principalmente no que se refere ao componente em excesso. V~

rificaram que a utilização de atividades em lugar de concen

trações aprimorava os resultados obtidos por todos os méto-

dos, tornando equivalentes e válidos os parâmetros calcula-

dos em função de molaridade, molalidade e fração molar.

1.2.4. Método de Rose e Drago

85 86 ~Rose e Drago ' , em 1959, estabeleceram um me-

todo de avaliação de constantes de associação, pela espec-

troscopia no ultravioleta, que consistia em determinar a in-

tersecção de um conjunto de retas obtidas a partir da conce~

tração de aceptor e da absorbância determinada experimental-

mente. Esta intersecção era obtida num gráfico em que o in

verso da constante de equilíbrio era colocado contra a absoE

tividade molar do complexo formado. Os autores realçaram qu~

embora experimentalmente diversos pontos fossem obtidos, a

intersecção deveria ser única, sugerindo, portanto, que o va

lor médio fosse considerado. Ao comparar o próprio
•

método

com o de Benesi-Hildebrand observaram que naquele, ao contrá

rio deste, não haveria a imposicão de complexacão total. Ou-, .

tro fato que tornaria um tal método superior ao de Benesi-

-Hildebrand é que a aplicação deste último dependeria da e-

xistência de um grande excesso de aceptor em relação a doa

dor. Urna limitação que estaria eliminada no método de Rose

e Drago.

Conrowe col. 8?, em 1964, destacaram que a faixa

de relações de concentração de aceptor e doador de 1:1 a

10:1 é a que conduz aos menores desvios na constante de asso

ciação (K) avaliada pelo método de Rose e Drago.
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versao

correspondente à ressonância magnética nuclear do método de

Rose e Drago e descreveram sua aplicação a complexos fracos

em solução diluída. Desenvolveram, então, a seguinte rela-

çao:

-1K = (~ - ~v)
o

~ (B) - ~v (A) ) / ~ • ~v
o o

Onde os termos (B) e (A) se relacionam com as

concentrações do aceptor e do doador, respectivamente. Os

valores de K e ~ foram calculados pela intersecção de um
o

conjunto de retas obtidas em gráficos de R-I contra ~ para
o

cada concentração de aceptor utilizada. Estes pesquisadores

realçaram que a expressão acima, mais rigorosa que a de Be

nesi-Hildebrand, seria reduzida a esta última, à medida que

o produto ~v (A) se minimizasse.

89 90 .Drago e colo ' ,em 1966 e 1972, ap11caram o

método de Rose e Drago ao cálculo de constantes de associa

ção de cloreto de trimetilestanho com acetona ou acetoni -

trila, baseados nas variações de constantes de acoplqrnento

Sn-CH
3

com a concentração de doador de eletrons. Os autores

discutiram a utilização de resultados obtidos em termos de

molaridade, molalidade e fração molar, destacando que a in

tersecção das retas variava em função da unidade qe concen-

tração utilizada.

Wong e col. 91 ,92, em 1975, aplicaram os métodos

de Rose e Drago e Benesi-Hildebrand ao cálculo de constan-

tes de associação de aminas terciárias e éteres alifáticos

com clorofórmio, concluindo que,. na faixa de concentrações

utilizada, ambos fornecem valores comparáveis. Os autores
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mediram as constantes de associação a várias temperaturas p~

ra os sistemas em consideração, o que lhes permitiu obter os

parâmetros AR e AS para tais associações.
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CAP!TULO II

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 93

2.1. INTRODUÇÃO

A idéia de investigação de basicidades relativas

de ciano grupo em nitri1as, contendo na molécula um átomo de

enxofre, teve origem nos resultados obtidos do estudo de com

postos carboní1icos e carboxí1icos a-a1qui1tio- substituídos

para os quais, uma diminuição de basicidade foi observa

da94 - 97 . A alteração na basicidade do grupo carboni1a destes

compostos, em comparação com os compostos não substituidos

correspondentes, poderia, entretanto, ser causada pelo impe

dimento estérico para a aproximação dos doadores de protons.

No caso das nitri1as, devido à linearidade do ciano grupo,

tal possibilidade seria pouco provável. Na verdade, já havia

indícios no trabalho pre1iminar98 , em que alguns representa~

tes de nitri1as foram estudados, da diminuição de basicidade

em a-a1qui1tio-nitri1as, em relação a nitri1as não substituí

das. Deve-se levar em contai porém, que o método de r.m.n.,

utilizado naquele trabalho, tinha sido pouco empregado nos

trabalhos da literatura para a avaliação' da basicidade do

ciano grupo (vide pág. 15) e que, portanto, poucos dados e

ram disponíveis. Este fato implicava uma investiqação mais

ampla deste tipo de compostos e um rigor maior no método em

pregado. A necessidade de se medir maior número de ciano com

postos era também ditada pelas contingências de ordem e1etrô

nica (vide págs. 4, 10 e 21), que recomendavam, para a fi

na1idade comparativa de basicidade, a escolha de pares: ni-
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trila não substituída - alquiltio-nitrila, em que houvesse

um átomo de enxofre no lugar de um grupo metilena. No traba

lho preliminar98
, as medidas foram efetuadas com sistemas bi

nários nitrila-fenilacetileno. A ausência de solvente inerte

tinha, contudo, a desvantagem de aumentar a polaridade do

meio, além de contribuir para a auto-associação da nitri-
7 99-101 _la ' , e o emprego de um doador de protons fraco condu-

zia a pequenas diferenças de basicidade. A necessidade da u

tilização de sistemas ternários, nitrila-forte doador de pr~

tons-solvente inerte, nas determinações de basicidade de ni

trilas pela r.m.n., pareceu-nos imprescindível.

2 .2 • MEDIDAS COMPARATIVAS DE BASICIDAPE PELO EMPREGO DO ~

TODO DE RESSONÂNCIA MAGN~TrCA NUCLEAR

Inicialmente planejamos as medidas de basicidade

de dezessete nitrilas alifáticas ( Tabela 2, (I) a (17) )

das quais onze eram não substituídas de cadeia reta e ramifi

cada, e seis continham o átomo de enxofre em posição a ao

ciano grupo. Empregamos, como doadores, o fenol e o p-clor~

feno1 e, como solvente, o tetracIoreto de carbono.

Foram inicialmente efetuadas as medidas dos des-

locamentos químicos dos prótons hidroxílicos do fenol (exp.

n9 1, pág. 73) e do p-clorofenol (exp. n9 2, pág. 75) em di-

ferentes concentraçõ~s, em tetracloreto de carbono, com a fi

nalidade de'~eterminar os valores de seus deslocamentos à di

luição infinita ( v C{OH) ).

A seguir, passou-se às medidas de sistemas terná

rios fenol, ou p-clorofenol-nitrila-tetracloreto de carbono.

Nestas medidas (3. 3.2.1., pág •. 65), com a finalidade de mi



34

. . . .- d d d 102 t -
n~m~zar a auto-assoc~açao o oa or , sua concen raçao era

mantida constante e tão baixa quanto possível, mas de manei-

ra a possibilitar a detecção inequívoca do sinal do próton

hidroxílico. As concentracões de nitrilas eram variadas den-
o

tro de tal faixa que um excesso de aceptor era sempre manti-

do com a finalidade de aarantir a associação 1:1. Para cada

sistema ternário foram efetuadas de seis a oito medidas de

deslocamento químico do próton hidroxílico (v(OH»' referen

tes às diversas concentrações molares de nitrila. Subtraindo

-se destes valores, aquele de vO(OH) do doador corresponden

te (fenol ou p-clorofenol), obtinham-se os valores de deslo

camentos devidos à associação (6V(OH)' No entanto, com a f~

nalidade de se obter valores comparáveis para a série de ni-

trilas estudadas era necessário correlacionar os dados de

6V(OH) com as correspondentes concentrações de aceptor. En

tre as alternativas que se afiguravam, duas conduziam à li-

nearidade na faixa de concentrações utilizada, sendo que, na

ascom

segun

da, com os quocientes molares doador-nitrila (MOH/McN )103a •

primeira, os valores de 6V(OH) eram correlacionados

concentrações molares de nitrilas (M(CN»)30-32 e, na

As Figuras 1 e 2 ilustram estas duas possibilidades, tomando

como exemplo os sistemas ternários propionitrila(2)-fenol

hexanonitrila(5)-fenol e eti ltioacetonitri la (14) - fenol

(exps. 4, 7 e 16, págs. 79, 86 e 104).
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Figura l-Correlação dos valores de 6V(OH) contra a molari

dade de nitrilas para os sistemas propionitrila(2)-fenol ,

hexanonitrila(5)-fenol e etiltioacetonitrila(l4)-fenol e~ ti

tracloreto de carbono.
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Figura 2 - Correlação dos valores de óV(OH) contra os quoc~

entes molares doador-nitrila para os sistemas propionitril~

(2)-fenol, hexanonitrila(S)-fenol e etiltioacetonitrila(14)

-fenol em tetracloreto de carbono

Enquanto na primeira correlação (Figura 1) os

valores de óV(OH) seriam extrapolados para a diluição infi

nita de nitrila, na segunda (Figura 2) a extrapolação dar-

-se-ia no sentido da diluição infinita do doador de prQ

tons. Se bem que a segunda apresentasse a vantagem sobre a

primeira, no sentido de valorizar a região em que havia um

excesso de nitrila e, portanto, uma complexaçáo tot~l, na

primeira seriam minimizados os efeitos de auto - associação

de nitrila99-l0l. Optamos, portanto, pela primeira apresen

tação gráfica, que permitia obter os valores de óV(OH) de

fenol e p-clorofenol associados às nitrilas à diluição infi

nita (óvO(OH».
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A Tabela 2 apresenta os valores de ôVO(OH) para

as nitrilas estudadas (exp. 3 a 19, págs. 77 a 112). A inspe- -
ção dos dados da série de nitrilas não substituídas indica

que, no caso de ambos os doadores de protons, há um aumento

em ôVO(OH) ao se passar da acetonitrila(l) para a propioni 

trila(2}, mas que o acréscimo posterior do número de grupos

metilena não causa alteração significativa de basicidade. En

tretanto, a introdução de um ou dois grupos metila no carbo-

no a ao ciano grupo resulta em um aumento significativo de

~VO(OH}' conforme pode ser observado para os compostos (4),

(9) e (lI). Estes resultados estão de acordo com os relata-

dos na literatura, obtidos através da espectroscopia no in

fravermelh0 30 ,33 (vide pág. lS).
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TAB:ELA 2

Valores de ~vO(OH) de feno1 e p-c1orofeno1 em associação a

nitri1as a-a1qui1tio-substituídas e não substituídas

~VO(OH)
N9

Composto

R do RCN Penal

(Hz) a

p-c1qrofeno1

(1) CH 3 31,2 ± 0,8 40,9 ± 2,7

(2) CH 3CH 2 34,8 ± 1,4 45,6 ± 2,3

(3 ) CH 3 (CH 2 )2 35,3 ± 2,0 45,2 ± 2,8

(4 ) CH 3 (CH2 ) :r 36,1°, ± 1,2 47,9 ± 3,2

(5) CH 3 (CH2 )4 37 , Q. ± 2,2 47,5 ± 2,2

(6 ) CH 3 (CH2 )5 36,7. ± 1,3 47,9 ± 2,4

(7) CH 3 (CH2 )6 38,1 ± 0,8 47,7 ± 3,1

(8 ) (CH 3 ) 2CH 38,2 ± 1,5 48,9 ± 0,5

(9 ) CH3(CH2)2C~(CH3) 37,1 ± 3,2 49,9 ± 2,8

(10) (CH3 ) 3C 39,4 ± 2,9 52,6 ± 3,2

(11) CH3 (CH2 )2C (CH 3 )2 39,1 - ± 1,5 51,8 ± 2,7

(12) CH 3SCH2 21,6 . ± 2,6 27,7 ± 2,6

(13) CH 3SCH (CH3 ) 23,0 ± 1,0 31,0 ± 2,2

(14) C2H5SCH2 24,0 ± 2,3 31,7 ± 1,5

(15 ) C2H5SCH(CH3 ) 27,2 ± 1,3 35,2 ± 3,2

(16) C2H5SC(CH3 )2 29,3 ± 2,6 39,3 ± 3,0

(17 ) (CH3 ) 3CSCH2 24,7 ± 1,6 32,3 ± 0,4

a Referência interna cic1ohexano
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Antes de proceder a qualquer interpretação dos

dados para a série de a-alquiltio-nitrilas era imprescindí-

vel eliminar a possibilidade de urna eventual competição do

enxofre com o ciano grupo no valor da basicidade medida, o

que, por se tratar de dois centros de baixa basicidade, pod~

-ria ser bastante viável. Entretanto, as provas experimentais

depõem contra a existência de tal competição. Em primeiro l~

qar, a comparação do valor de ~vO(OH) da hexanonitrila(5)

(exp. n9 7, pág. 86) com o obtido para o di-n-butilsulfe

to(18) (exp. n9 20, pág. 114), pelo emprego do fenol

doador de protons (Tabela 3), indica que a nitrila é, aprox!.

madamente, seis vezes mais básica que o sulfeto~ ~ digno de

nota que, estando os dois centros básicos presentes na mes

ma molécula, espera-se dos efeitos indutivos recíprocos urna

diminuição de basicidade maior para o enxofre clo que para o

ciano grupo, o que deve concorrer para elevar a diferença de

basicidade entre os dois sítios, em comparação com a existen

te entre os compostos isolados. Uma prova decisiva de que a

associacão ocorre exclusivamente no ciano grupo veio da expe, -

riência em que foi medido o valor de ~vO(OH)' pelo emprego

do fenol, de urna mistura de proporções equimolares de di-n-

butilsulfeto(18) e hexanonitrila(5) (exp. n9 21, pág. 115

(Tabela 3), que se mostrou semelhante ao da

la (5) .

hexanonitri-
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TABELA 3

Valores de 6VO(OH) para o feno1 associado com.hexanoni~rila,

di-n-butilsulfeto e mistura de ambos, em tetracloreto de car

bono

N9

(5)

(18)

(5) + (18)

Composto

hexanonitrila

di-n~butilsulfeto

ÁVO(OH) (HZ)a

. 37,0 ± 2,2

5,8 ± 1,0

37,5 ± 2,5

a Referência interna ciclohexano

Uma vez esclarecido este ponto, a comparaçao en

tre as nitrilas não substituídas (1 a 11) e as a-alquiltio

nitrilas (12 a 17) torna-se bastante justificável. A inspe

çao dos valores de 6VO(OH) (Tabela 2), considerando-se os p!

res de nitrilas substituídas e não substituídas corresponde~

tes, tais como butironitrila(3)-metiltioacetonitrila(12), V!

leronitrila(4)-etiltioacetonitrila(14), 2-metilvaleronitri 

la(9)-a-etiltiopropionitrila(15) e 2,2'-dimetilvaleron1tri 

la (11) -a-etiltioisobutironitrila (16), indica que hâ unta di~

nuição de basicidade em nitrilas a-alquiltio-substitu!das

Cumpre realçar que a diferença nos valores de 6VO(OH) é cons

tante, sendo de cerca de 15 Hz para o p-clorofenol e de 12

Hz para o fenol. O valor ligeiramente mais elevado no pri

meiro caSo pode ser atribuído à maior acidez do p-clorofenol

Ressalta-se também que as duas diferenças em ÁVO(OH)' obti

das nos sistemas ternários, são superiores à observada em

sistema binário pelo emprego do fenilacetileno98 •
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As a-alquiltio-nitrilas, semelhantemente às ni

trilas não substituídas, apresentam um aumento em ~vO(OH)

com a introdução de grupos metila no carbonoh. Notam-se,

portanto, as seguintes ordens de basicidade: a-etiltioisobu

tironitrila(16»a-etiltiopropionitrila(15»etlltioacetoni -

trila(14) e a-metiltiopropionitrila(13»metl1tioacetonitri-

la (12) •

Pareceu-nos interessante calcular, a partir dos

dados de ~v(OH)' as constantes de associação (K) para os

sistemas em estudo. Estas teriam uma dupla vantageM, pois

não somente forneceriam resultados de basicidade comparã-

. . ~~ 33,34,54veis com os de l1teratu~a, obt1dos por outrosuc~s ,

mas também estariam di~etamente relacionados com o equilí-

brio de formação do complexo doador~aceptor. Uma análise

dos resultados de constantes de associação, por nós obtidos

(3.3.3., pãgs. 69 a 73), através da utilização dos métodos

de Benesi-Hildebrand, Scatchar~cott e Rose e Dra~o (vi-

de pãqs. 23 a 31), indicou excelente concordância (Tabela

4) para os sistemas propionitrila(2)-p-clorofenol, etiltioa

cetonitrila(l4)-p-clorofenol e etiltioacetonitrila(l4)-fe 

nol, em tetracloreto de carbono (exps. nQ 4 e 16, págs. 79

e 104) .
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TABELA 4

Valores de constantes de associação obtidos pelos métodos

de Benesi-Hildebrand(BH), Scatchard, Scott e Rose e Drago

(RO), para duas nitrilas, em associação com fenol e p-clo

rófenol, em tetracloreto de carbono.

N9 Composto Doador KBH Kscatchard Kscott KRD
R do RCN

(2 ) CH3CH2 p-clorofenol 7,8 7,7 7,6 7,9

(14) C2HSSCH2 p-clorofenol 4,7 4,7 4,7 4,8

(14) C2HSSCH2 fenol 3,7 3,3 3,6 3,8

Se bem que o método de Rose e Drago (páo. 29) ,

seja o mais preciso dentre os quatro aplicados, escolhemos,

para as demais determinações, o de Benesi-Hildebrand (páqs.

23 a 26), devido à sua maior simplicidade e ao emp~ego mais

generalizado na literatura. Os valores de K para os siste

mas nitrila-fenol e nitrila-p-clorofenol, incluindo os Ciá

no compostos não substituídos e a-alquiltio-substituídos

encontram-se na Tabela S.
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TABELA 5

Valores de K para fenol e p-clorofenol associados a nitrilas

a-alquiltio-substituídas e não substituídas em tetracloreto

de carbono

N9
Composto

R do t:(CN

a
K (l/moI)

Fenol p-clorofenol

(1) CH3 4,4 6,1

(2) CH 3CH2 4,9 7,8

( 3 ; CH 3 (CH2 )2 4,9 7,8

(4) CH 3 (CH2 )3 5,0 7,9

(5 ) CH 3 (CH2 )4 5,2 8,3

(6) CH 3 (CH2 )5 5,2 8,1

(7 ) CH 3 (CH2 )6 5,5 8,1

(8) (CH3 ) 2CH 5,3 8,8

(9) CH3(CH2)2CH(CH3) 5,5 9,0

(lO) (CH 3 )3C 5,8 9,4

(lI) CH3 (CH2 )2C (CH 3 )2 5,8 9,3

(l2 ) CH 3SCH2 3,2 4,1

(13) CH
3

SCH (CH
3

) 3,4 4,8

(14) C2H5SCH2 3,7 4,7

(15) C2H5SCH(CH
3

) 4,4 5,5

(16) C2H5SC(CH3 )2 4,2 5,9

(l7 ) (CH 3 ) 3CSCH2 3,7 4,8

a r1étodo de Benesi-Hildebrand
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Os valores de K confirmaram os resultados de

6VO (OH) (Tabela 2), indicando que as nitrilas a-alquiltio -

substituídas são menos básicas do que as nao substituídas

correspondentes. Assim, excluindo-se o valor mais baixo p~

ra a acetonitrila (devido provavelmente à auto-associaçãoh

podem ser destacadas duas séries distintas de valores de K,

os quais, no caso do p-clorofenol, estão na faixa de 7,8 a

9,3 para as nitrilas não substituídas e no intervalo de 4,1

a 5,9 para as a-alquiltio-nitrilas.

Desse modo, os nossos resultados, provenientes

do estudo de uma série de nitrilas, confirmaram os obtidos,

previamente, com alguns representantes da mesma série de

compostos 98 e com os resultados relatados por Wladislaw e

colo para séries de compostos carbonílicos e carboxílicos

1 °lt' b t't ~d 94-97 di' . - d ba-a qU1 10-SU S 1 U1 os , em que uma ID1nU1caO e a-

sicidade foi também observada.

Entre as possíveis causas da diminuição de basi

cidade em a-alquiltio-nitrilas, poderiam ser levadas em con

sideração, os efeitos estérico, indutivo e, finalmente, a

interacão entre os orbitais l04 • Estes fatores devem ser,,

portanto, discutidos.

O efeito estérico poderia surgir da substitui-

çao do grupo metilena, em posição a com relação ao ciano

grupo pelo átomo de enxofre, dificultando a aproximação do

próton do doador. Era bastante difícil, de antemão, admitir

ou nao a possibilidade de sua interferência, sem se saber

qual o verdadeiro sítio de associação por ponte de hidrogê

nio nas nitrilas por nós estudadas (vide págs. 19 a 23 )

Quanto aos efeitos indutivo e de interação, o primeiro de-



45

les deve, pelo menos em parte, ser responsável pela diminui-

çao de basicidade de ciano grupo em a-alquiltio-nitrilas. Se

opodemos admitir para
B a

comparação com o sistema -CH2CH 2 ,C=N,

bem que não haja diferença significativa entre as eletroneqa

105carbono ,tividades de enxofre e
B a

sistema -S-CH2-C=N, em

que na substituição do B-CH2 por enxofre deve haver uma su

pressao parcial da transferência de carga intramolecular, no

sentido do ciano grupo (vide págs. 4 e 21), fato este que re

sultaria em diminuição de sua densidade eletrônica no siste

ma com enxofre, em comparação com o não substituído. Entre-

tanto, o efeito de interação, caso exista, deve atuar no M.eS

mo sentido do efeito indutivol03b , havendo, como resultado

qlobal, uma diminuição de basicidade maior do que a esperada

pela simples ação do efeito indutivo do substituinte.

Pensamos que a substituição do enxofre por um ou

tro átomo, cujo efeito se processe no sentido contrário, po-

deria trazer alguma elucidação do problema. O etilselenoace

tonitrila(19), com o heteroátomo menos eletronegativo do que

o de carbonolOS e, portanto, repelente de eletrons e mais vo

lumoso do que o de enxofre, parecia-nos o composto adequado,

nao somente para esta finalidade, mas porque .acredi távamos

que pudesse trazer também algum esclarecimento para o efeito

respectivos

estérico. Os valores de ~vO(OH) e de K, obtidos

composto (19) (exp. n9 22, pág. 116), e os dados

para este

para as nitrilas não substituída (4) e a-alquiltio-substituí·

da(14), encontram-se na Tabela 6, na qual acham-se também in

cluídos os valores correspondentes para o seleneto de etila

(20) (exp. n9 23, páq. 118).



TABELA 6

Valores de 6V O(OH) e de K para o fenol e p-clorofenol em associação com valeIOnitr!

la, etiltioacetonitrila, etilselenoacetonitrila e di-etilseleneto em tet.racloreto

de carbono

a Referência interna ciclohexano

b ...Metodo de Bene\si -Ui.ldebrand

.~
l3'.
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Os dados da Tabela 6 indicam que a etilselenoa

cetonitrila(19) apresenta basicidade intermediária entre a

da valeronitrila(4) e a da etiltioacetonitrila(14). A bai

xa basicidade de selênio, conforme indicado pelo valor obt!

do para o seleneto de etila(20), elimina a possibilidade de

competição entre ciano grupo e selênio pela associação com

o próton na etilselenoacetonitrila(19). A ordem de basicid~

de obtida não corresponde nem àquela que seria esperada do

efeito estérico nem à prevista pelo efeito indutivo, se fos

sem os únicos efeitos responsáveis e se atuassem isoladamen

te. A possibilidade de que esta ordem seja proveniente da

ação conjunta de ambos os efeitos, sem que haja a presença

de um efeito adicional, torna-se pouco viável, em vista dos

resultados de freqdência de estiramento do ciano grupo, ob

tidos para esta série de compostos93 • t razoável admitir

que, dos dois efeitos, a saber, estérico e indutivo, somen-

te o último deveria influenciar a frequência de estiramento

do ciano grupo. Assim, enquanto no caso de a-alquiltio-deri

vados o efeito indutivo do enxofre deveria aumentar a fre-

quência em relação às nitrilas não substituídas corresPOn 

dentes, no caso de a-alquilseleno-derivados uma diminuição

de freq6ência seria esperada.· Entretanto, os resultados de

monstram que, nos dois casos, houve urna diminuição de fre

qdência, o que prova que algum outro efeito está também pr~

sente.

Um valioso argumento contra o efeito
..,

indutivo

como preponderante em a-alquiltio-nitrilas é obtido compa 

rando-se as alterações em basicidade e em freqdência de es

tiramento do ciano grup093, que ocorrem quando se introdu~

o enxofre em posição a em uma nitrila não substituída. Os
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nossos resultados, indicativos da diminuição de basicidade

para as a-alquiltio-nitrilas, estão em desacordo com a

minuicão de freqdência relatada para tais compostos 93 ,

di-

uma

vez que, normalmente, a diminuição de basicidade do ciano

grupo deveria resultar num aumento de constante de força do

mesmo e, portanto, em um aumento da frequência. Semelhante

divergência entre basicidade e freq~ência foi também obser-

vada em a-alquiltio-cetonas, ésteres, lactonas, tioéteres e

amidas, e considerada como resultante da interação entre en

. 95-97xofre e grupo carbon1la •

Finalmente, uma evidência suplernentarde que os

efeitos indutivo e estérico do enxofre não são os

responsáveis pela diminuição de basicidade do ciano

únicos

grupo

foi dada pelo estudo da correlação entre os valores de cons

tantes de associação de nitrilas e doadores fenólicos, cor-

rigidos para o fator estérico, contra os dados de *a de

Taft*. ~ digno de nota que, as a-alquiltio-nitrilas acha

ram-se fora da correlação linear obtida.

Recentemente as medidas de potencial de ioniza-

çao na série de a-alquiltio-cetonas, além de confirmarem a

diminuição de basicidade do grupo carbonila, observada nes

tes compostos96 , indicaram claramente que tal diminuição é

maior do que aquela que se esperaria pela simples ação do

**efeito indutivo do substituinte • Se bem que o problema,

no caso de .a-alquiltio-nitrilas, pareça semelhante, os re

sultados experimentais disponíveis no momento ainda nao

*Comunicação pessoal da Profa. Ora. Blanka Wladislaw.

** -Comunicaçao pessoal da Profa. Ora. Blanka tvladisla~T.
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- . - 1 d 104permitem qualquer proposiçao das ~nteraçoes envo vi as

tornando-se necessária a sua comprovação por medidas de po

tenciais de ionização.

Dando prosseguimento aos nossos estudos em siste

mas ternários, pelo emprego do feno1 e do p-clorofeno1, pas

samos às determinações de ãVO(OH) e de K das nitri1as conten

do o átomo de enxofre em posições mais afastadas em relação

ao ciano grupo·. Embora, o estudo preliminar em sistema biná-
98rio tenha demonstrado um aumento de basicidade de ciano

grupo numa a-alquiltio-nitrila, impunha-se uma

pelo confronto com a nitri1a não substituída de

-comprovaçao

esqueleto

comparável através de medidas em sistemas ternários. A Tabe-

la 7 inclui os dados por nós obtidos para as a-, y- e ô-etil

tio-nitrilas (21), (22), (23) e (24) e nitrilas não substi 

tuídas correspondentes (5), (6) e (7) (exp. n9 7-9 e 24-27 ,

págs. 86 a 90 e 119 a 125).



TABELA 7

Valores de âVO(OH) e K para o fenol e p-clorofenol associados a nitrilas B, y e ô

etiltio-substituídas e nitrilas não substituídas em sistemas ternários

Fenol p-clorofenol

N9
Composto

R do RCN a b a b
â"o(OH) (Hz) K (t/mol.) â"o(OH) (Hz) K (i/moI. )

(5) CH3 (CH2)4 37, O ± 2,2 5,2 47,5 ± 2,2 8,3

(6) CH3 (CH2 )5 36,7 ± 1,3 5,2 47,9 ± 2,4 8,1

(7 ) CH3 (CH 2) 6 38,1 ± 0,8 5,5 47,7 ± 3,1 8,1

(21) C2~5S(CH2)2 29,6 ± 0,9 4,4 38,6 ± 0,7 6,6

(22) C2H5SCH(CH3)CH2 30,7 ± 1,4 4,4 38,5 ± 1,2 6,3

(23) C2H5S(CH2)3 36,4 ± 2,3 4,9 47,5 ± 2,9 8,5

(24 ) C2H5S(CH2 )4 37,4 ± 1,5 5,0 47,3 ± 2,7 8,3

a Referência interna ciclohexano

b Método de Benesi-Hildebrand

U1
o
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A Tabela 7 indica que as B-etiltio-nitrilas (21)

e (22) apresentam uma ligeira diminuição de basicidade quan-

do comparadas com a nitrila não substituída (5). Este resul-

tado diverge do anteriormente obtido pelo emprego do fenila

cetileno em sistema binári098 • Pode-se notar também que as

y- e ô-etiltio-nitrilas (23) e (24) não mostram praticamente

variação de ~vO(OH) e K em relação aos ciano compostos nao

substituídos correspondentes (6) e (7).

Para efeito de comparação efetuamos, a seguir,

as medidas de deslocamento químico para as nitrilas y- e ô-

etiltio-substituídas (23) e (24), para as nao substituídas

correspondentes (6) e (7) e também para o par B-etiltiopro -

pionitrila(21)-hexanonitrila(5), em sistema binário, pelo e~

prego de feni1acetileno, nas condições experimentais de tra

balhos prévios98 ,106 (exp. n9 28-34, págs.127 a 132 ). A Ta

bela 8 apresenta os dados obtidos.

TABELA 8

Valores de deslocamento químico do próton etinílico do fenil

acetileno (~vO(OH»' em associação com nitrilas B, y e ô-e

tiltio-substituídas e não substituídas

N9

(S)

(6)

(7)

(21 )

(23)

(24)

Composto

R do RCN

CH3 (CH2 )4

CH3 (CH2 )5

CH 3 (CH2 )6

C2HSS(CH2 )2

C2HSS(CH2 )3

C2HSS(CH2 )4

~vO(OH) (liz)a

29,5

28,3

26,6

35,7

36,4

36,7

a Referência interna cic10hexano
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A Tabela 8 indica que todas as nitrilas contendo

enxofre (21), (23) e (24) mostram um aumento no valor de

~VO(CH) em comparaçao com as nitrilas não substituídas cor

respondentes (5), (6) e (7). Pode-se concluir, portanto, que

os resultados obtidos em sistema binário, pelo emprego do f~

nilacetileno, não concordam com os obtidos para sistemas teE

nários pelo emprego de fenóis, os quais mostraram que a sub~

tituição de um grupo metilena em 8 conduz a uma

e, em y ou ô, a nenhuma alteração de basicidade.

Foi sugerido no trabalho prévi098 que o aumento

de basicidade em 8-etiltio-nitrilas poderia ser proveniente

de transferência de cargal07 do enxofre para o ciano grupo.

~ razoável supor que o mesmo ocorra nas y- e ô-etiltio-nitri

las. O fato de este efeito não ser observado nas medidas em

tetracloreto de carbono parece sugerir a existência de um

equilíbrio conformacional. Assim, nas moléculas de tais ni-

trilas haveria duas formas extremas, sendo uma com o enxofre

afastado do ciano grupo, isto é, "anti" (esquema 2, A), e o~

tra com o enxofre e o ciano grupo próximos, "gauche" (esqu~

ma 2, B). Destas conformações, a última, na qual haveria po~

sibilidade de transferência de carga do enxofre para o ciano

grupo, seria responsável pelo' aumento de basicidade. ~ razoá

vel admitir que, no sistema binário, em que a grande concen-

tração de nitrila aumenta a polaridade do meio, haveria

maior estabilização da forma "gauche". Entretanto, no siste

ma ternário, tal conformação seria dificultada devido ao im

pedimento estérico para a aproximação do doador fenólico.
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ESQUEMA 2

H
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CN

SEt
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H
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H

CN

H

(B)

SEt

H

Em consequência disso, o equilíbrio seria deslo

cado no sentido da forma "anti", que se estabilizaria pela

associação. A diminuição de basicidade observada em 8-etil

tio-nitrilas, no sistema ternário, seria devida, provavelme~

te, ao efeito indutivo do enxofre. Uma outra explicação para

as diferenças de basicidades relativas em 8, y e ô-etiltio

nitrilas, medidas em sistema binário e ternário, seria que o

aumento de basicidade ocorrido no primeiro, dever-se-ia a

uma associação intermolecular entre o enxofre e" o ciano gru

po. No sistema ternário, em alta diluição, esta associação

seria dificultada. Parece-nos que maiores esclarecimentos p~

ra a causa do aumento de basicidade e~ 8, y e ô-alquiltio

nitrilas, observado em sistemas binários, poderão ser obti 

dos do estudo de nitrilas que apresentem o átomo de enxofre

e~ ~osições mais afastadas.
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Cumpre-nos realçar que, para todos os compostos

(Tabelas 2, 3, 6 e 7), os desvios no parâmetro experimental

6VO(OH) são menores ou, no máximo, da mesma ordem que o erro

do aparelho e que as diferenças experimentais consideradas

excedem, em todos os casos, o erro experimental.

Verificamos também que todos os dados de 6VO(OH)'

obtidos pelo emprego do fenol, se correlacionam com os valo-

res correspondentes do p-clorofenol (Tabela 2) (Fiqura 3). :g

digno de nota que os dados de 6VO(OH) correlacionam-se tanto

com os de constantes de associação R, obtidos pelo emprego

do p-clorofenol como doador de protons (Tabela 4) (Figura

4), como com os valores de 6VO(OH)' medidos pelo emprego do

feno I e do método de infravermelh093 . (Figura 5)
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Figura 3 - Correlação entre os valores de AVO(OH} (Hz) de fe

nol e p-clorofenol para os sistemas nitrila-doador de próton
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nitrila-doador de protons-t€tracloreto de carbono (r=O,983)

2.3. APRESENTAÇÃO DE S!NTESES

Alguns dos compostos utilizados no estudo de

basicidade foram por nós sintetizados, a saber: butironitri

la(3), octanonitrila(7), isobutironitrila(8), a-etiltiopro-

pionitrila(15), 8-etiltiopropionitrila{2l), 8-etiltiobutiro

nitrila(22), rnetiltioacetonitrila(12), ê-etiltiovaleronitri

la(24) e etilselenoacetonitrila(19).
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A butironitrila(3) e a octanonitrila(7) foram

preparadas pelo método usual, que consiste na reação dos

respectivos haletos de alquila com cianeto de sódio. Enqu~

to que, no caso da butironitrila(3), a reação foi efetuada

em dietilenoglicol (3.5.4.1., pág. 135), no caso da octano

nitrila(7) utilizou-se solução aquosa (3.5.4.2., pág. 135).

No método adotado para a preparação de isobuti-

ronitrila(8) (3.5.4.7., pág. 139) e de a-etiltiopropionitr!

la(15) (3.5.4.8., pág. 140), as matérias-primas foram os á-

cidos carboxílicos correspondentes. ° Esquema 3 indica a sé

rie de reações efetuadas.

ESQUEMA 3

RC02H SOC12 > RCOCl NH40H > RCONH
2

P20 5
ou

POC1) > ftCN

(8) : R = CH (CH3 ) 2

(15) : R = EtSCH(CH3 )

No caso da a-etiltiopropionitrila(15), o ácido

a-etiltiopropiônico de partida foi preparado a partir do á

cido a-bromopropiônico pela substituição nucleófila do halo

gênio por etilmercapteto.

A 8-etiltiopropionitrila(2l) (3.5.4.5., pág.

138) e a B~etiltiobutironitrila(22) (3.5.4.6., pág. 139) to

ram por nós sintetizadas pela reação catalizada por bases

de adição nucleófila de etilmercaptana ã nitrila «,B-insa

turada correspondente. ° catalizador empregado em ambos os

casos foi a piperidina. A B-etiltiobutironitrila(22), ainda
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nao descrita na literatura, mostrou-se cromatograficamente

pura e forneceu análise elementar e espectro de r.m.n. que

concordaram com a estrutura esperada.

Na preparação de ê-etiltiovaleronitrila(24) - um

composto ainda não descrito na literatura seguiu-se o Esque

ma 4, empregqndo-se como matéria-pri~a a tetrametileno clor!

drina. O composto obtido revelou-se·cromatograficamente puro

e apresentou análise elementar concordante com os valores es

perados (3.5.4.4., pág. 137).

:eSQUEMA 4

HO(CH2)4Cl
PBr3

> Br(CH2)4Cl
KCN/H2O

>

Na/MeOH
Cl(CH2)4CN

EtSH
> EtS(CH2 )4CN

A síntese da etilselenoacetonitrila (19) 1° um co~

posto novo (3.5.4.9., pág. 142), foi efetuada pelo emprego

do método indicado para a obtenção da etilselenoacetona124 .

A reação ocorreu entre cloroacetonitrila e brometo de etil

selenomagnésio, cuja formação intermediária se deu a partir

de disseleneto de etila, brometo de etila e magnésio, por

nós empregados, segundo indica o Esquema 5.



(C2HS )2 Se2
Â

ESQUEr.1A S

+ C2HSBr + C1CH2CN ~g

60

> C2HSseCH2CN

C2HSI + Na2Se2
1\I NaBH4

Se
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CAPiTULO III

PARTE EXPERIMENTAL

3.1. INSTRUMENTOS

Os espectros de ressonância magnética nuclear

protônica foram registrados em um espectrômetro Varian T-60,

que opera com fonte de rádio freq~ência de 60 Mz e intensid~

de de campo magnético de 14 092 Gs sendo termostatizado
,
a

temperatura de 350 C. Para o registro dos espectros, as amos

tras foram colocadas em tubos com especificações apropriadas

a este tipo de aparelho.

Os espectros no infravermelho foram obtidos em

espectrofotômetro Perkin Elmer 457 A, utilizando-se, para as

determinações em filme, pastilhas de cloreto de sódio ou bro

meto de potássio.

Para as análises cromatográficas foi utilizado

um instrumento Varian, modelo 1868 - 40, com detectores de

duas espécies, sendo um deles de ionização e o outro de con

dutividade, equipado ~om integrador digital eletrônico, mode

lo 480. O gás de arraste era o hidrogênio.

Os pontos de fusão foram determinados em um apa-

relho Koffler, não tendo sido corrigidos.

As determinações de massa foram efetuadas em ba-

lança Mettler H-34.

As análises elementares foram, em parte, executa

das no laboratório de rnicroanálise do Instituto de Química
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da Universidade de são Paulo.

o tratamento estatístico dos resultados experi

mentais foi realizado com a utilização de uma calculadora

Hewllet-Packard 9820 A.

3 .2 • NOTAÇÕES

Os deslocamentos químicos considerados, referem

-se à' posição do sinal do hidrogênio do doador de próton li

vre ou na presença de aceptor, em solução de tetracloreto de

carbono, em relação à posição do sinal de referência inter

na, ciclohexano.

Vi (OH) e v· (CH) = deslocamento químico do próton hidroxíl~

co de fenol ou p-clorofenol e do próton

etinílico do fenilacetileno na presença

de solvente inerte.

VO(OH) e vO(CH) = deslocamento químico do próton hidroxíli

co de fenol ou p-clorofenol e do próton

etinílico de fenilacetileno, à diluição

infinitli, em solvente inerte.

V (CH)

V (OH)

t:.V(CH)

= deslocamento químico total do próton eti

nílico do fenilacetileno associado a ni

trilas, em sistema binário.

= deslocamento químico total do próton hi~

droxílico do fenol ou p-clorofenol, na

presença de aceptor de próton, em solu

ção de tetracloreto de carbono.

= deslocamento químico do próton etinílico



ÔV(OH)

ÔVO(OH)

ÔO(OH)

K

s

r

M

X

MOH/MCN

nCN/nCH
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do fenilacetileno associado a nitrila, em

sistema binário.

= deslocamento químico do próton hidroxíli

co do fenol ou p-clorofenol, na presença

de aceptor de próton, em solução de tetra

cloreto de carbono.

= deslocamento químico do próton hidroxíli

co de fenol ou p-clorofenol associado a

aceptores de protons, a diluição infinita

de aceptor.

= deslocamento químico do próton hidroxíli

co de fenol ou p-clorofenol associado a

aceptores de protons, a concentração máxi

ma de aceptor.

= constante de associação entre doadores fe

nólicos e aceptores de protons.

= estimativa do desvio padrão para os resul

tados de ôv (CH) .e ôv (OH) •

= coeficiente de correlação linear.

= concentração em moles/litro.

= fração molar.

= qUociente molar - doador fenólico - nitri

la.

= q~ociente molar nitrila-fenilacetileno.
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do a tratamento estatístico conveniente que consistiu na a-

plicação do teste "t" de Student com grau de confiança 95%

para a rejeição dos resultados discrepantes.

Os deslocamentos químicos (óv) para cada sistema

doador-aceptor, foram avaliados pelas diferenças entre os v~

lores de v e o valor do deslocamento químico a diluição inf~

nita do doador (v ). A expressão óv = v - v e o Esquema
o o

6 ilustram o procedimento empregado.

ESQUEMA 6

i.o' V ...
I' ,

~
6V .... i.o' 'Jo ....

I' , , ,

X"·H···Y X···H ciclohexano

3.3.2. Procedimento utilizado nas medidas de deslocamento

químico

3.3.2.1. Sistemas ternários

As amostras foram preparadas, pesando-se, eM se-

parado, as quantidades calculadas de doador e aceptor de prª

ton, que foram dissolvidas convenientemente em tetracloreto

de carbono, após o que, foram misturadas adequadamente e di-

luídas com o solvente inerte, utilizando-se balões volume-

tricos e pipetas graduadas. Os traços de unidade foram elim!

nados pela utilização de peneiras moleculares, para que fos-

se possível o registro inequívoco do sinal do hidrogênio no

espectrômetro de r.m.n.
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Em todas as soluçÕes ternárias, manteve-se cons

tante e suficientemente baixa a concentração de doador, e

alterou-se de uma solução para outra a concentração de ace2

tor na faixa de relações molares de 1 a 10 em relação ao

doador. A concentração de fenol utilizada foi 3,00 x lO-2M

enquanto que a molaridade de p-clorofenol era de2,57 x lO-~.

A concentração molar de aceptor foi variada na faixa de

-2 -13,00 x 10 H a 3,00 x 10 M nas experiências em que o doa-

-2 -1dor era o fenol e de 2,57 x 10 M a 2,57 x 10 M no caso do

p-clorofenol. Tais condições de concentração de doador fo

ram escolhidas pois ainda permitiam distinguir o sinal do

próton hidroxílico, do ruído do aparelho, inerente à alta

amplitude empregada em seu registro.

'ft. Figura 14 (pág. 144) mostra os espectros de

r.m.n. do sistema propionitrila-fenol-tetracloreto de carbo

no em três concentrações de nitrila.

Os valores de V (OH) e ~v.(OH) foram obtidos con

forme descrito no procedimento geral (3.3.1.).

O valor de ~vO(OH) para cada sistema em estudo,

foi obtido da correlação entre os valores de ~v(OH) e a mo

laridade de aceptor, por extrapolação à diluição infinita

deste. Em tal correlação, aos pontos alinhados sequndo uma

reta, o que correspondia geralmente à faixa de relações rno-

lares de 4 a la, foi aplicado um programa de regressão li-

near, baseado no método dos mínimos quadrados, em que a re-

ta em consideração era expressa em sua forma paramétrica e

no qual eram fornecidos os coeficientes angular e linear

(~VO(OH»)e seus correspondentes desvios, bem como o coefici

ente de correlação.
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A Figura 6 ilustra qraficamente a extrapolação

dos resultados de 6V(OH) para a concentração molar zero, de

aceptor, nos sistemas doador de próton - propionitrila-tetr~

cloreto de carbono.

(8)

80

50

N
X

x
o---->

<3

,,-"
"",.

,,-,,-,.,,.,.\. " -_....-_/
20

0,150

M
RCN

0,300

(A)

Figura 6 - Deslocamento químico do próton hidroxílico vs.

concentração molar em sistemas propionitrila(2) - doador de

protons-tetracloreto de carbono; A = fenol (r=O,997); B = p-

clorofenol (r=O,987)

3.3.2.2. Sistemas binirios

As soluções foram preparadas por pesagem de qua~

tidades calculadas de fenilacetileno e de nitrila, diretame~

te no tubo de ressonância onde foram

contra a luz e umidade.

mantidas protegidas
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geral (descrito em

3.3.1., pág. 64) foi determinado, para cada amostra, o des

locamento químico (v(CH» do próton etinílico do fenilaceti

leno e o correspondente valor de óV(CH).

Os ,valores de óV(CH) foram colocados em um grá

fico em função da relação molar nitrila-fenilacetileno, con

forme mostrado na Figura 7 para o sistema y-etiltiobutironi

trila(23)-fenilacetileno (exp. 29, pág. 130), no qual se ve

rifica um aumento de óV(CH) até a relação molar 3:1 e uma

constância a partir desta concentração de nitrila. O valor

de óVO(CH) foi obtido a partir do patamar de tal curva, ten

do-se calculado também o desvio padrão correspondente ao po~

to de maior dispersão de resultados existentes nesta faixa

de concentrações.

Para alguns sistemas binários estudados, foi

medido o deslocamento químico do próton etinílico em uma ú

nica concentração de nitrila, na região de relações molares

superiores a três, determinando-se assim, diretamente, o

deslocamento químico óVO(CH) para tal sistema e seu. corres

pondente desvio padrão.
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e
~=--~ I /e

-----:._ 30

<J

10,005,00

,I _

---=~I'\
I ~~I~_.JI::::_--------- ~5,(20 1,00

'1l n
CH

Figura 7 - Deslocamento químico do próton etinílico de fe-

nilacetileno vs. relação molar; sistema y-etiltiobutironi -

trila (23)-fenilacetileno

3.3.3. Determinação de constantes de associação (K)

3.3.3.1. Método de Benesi-Hildebrand

Em um programa de regressão linear adequado, f~

ram introduzidos, corno variável dependente, os inversos dos

valores de ~~(OH) obtioos eM 3.3.2.1. e, como variável ino~

pendente, os inversos das concentrações molares de aceptor,

correspondentes a cada relação molar aceptor-doador. O qfio

ciente entre os coeficientes linear e angular da reta, obti

do diretamente do programa utilizado, era a constante de as
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sociação (K) em termos de molaridade, para o sistema em as;".

tudo.

A Figura 8 ilustra graficamente o procedimentQ

utilizado para o cálculo das constantes de associação pelo

método de Benesi-Hildebrand, para sistemas propionitrila(2)

-p-clorofenol-tetracloreto de carbono e etiltioacetonitrila

(14)-fenol-tetracloreto de carbono.

.;:'
MoI
::c-

e-:o 20
<=-

=
,...,.<=

<J
"- lO

(A)

(B)

,;

,;" ,,/

./
/" 0_

8

./ -----..... ..-..- ..-

5

1/ M
RCN

..

10

Figura 8 - l/~v(OH) vs l/MRCN · dos sistemas propionitr1.

la(2)-p-clorofenol-tetracloreto de carbono (A) (r=O,9995) e

etiltioacetonitrila(l4)-fenol-tetracloreto de carbono (r=

0,9949) •

3.3.3.2. Método de Scatchard

Na avaliação de constantes de assoctação pe.1Q

,
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método de Scatchard, calculou-se a reta experimental que t~

nha corno ordenada a relação entre o deslocamento químico

(~V(OH» e a concentração de nitrila (MRCN ) e corno abcissa,

o deslocamento químico. A constante de associação foi obti~

da do coeficiente angular de tal reta.

A Figura 9 ilustra o procedimento utilizado pa-

ra o cálculo da constante de associação pelo método de Scak

chard para o sistema propionitrila(2)-fenol-tetracldreto de

carbono.

3,5

......,
c::>

:z:
c:.:>
co:::

:E

"==
~-

<j
2.5

[21

'5,0 6 J . X 10-1 (H1.)
lOH}

8,0

, Figura 9 - ~v(OH) / MRCN vs. ~v(OH); sistema: propionitrila

(2)-fenol-tetracloreto de carbono (r=Q,9993)

3.3.3.3. Método de Scott

Para a determinação de constantes de associação



pelo método de Scott, construiu-se o gráfico
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do qtfocienta

MRCN/~V(OH) contra os valores de concentração de nitrila

(MRCN ). A relação entre os coeficientes angular e linear da

correlação obtida fornecia o valor de K.

A Figura 10 ilustra o procedimento utilizado pa-

ra o cálculo de constantes de associação pelo método de

Scott, para o sistema etiltioacetonitrila(14)-fenol-tetraolo

reto de carbono.

30

~-===
/'?'-

<J
'":z:
=

'lÊ/x 20

/'
/'

./
./

./
/'

/'
/'

./
./

/'
/'

/
/'

10 2Õ

M X 102
RGN

( 14}

Figura 10 - ~1RCN/~v(OH) vs. r1RCN para o sistema etiltioacet~

nitrila(14)-fenol-tetracloreto de carbono (r=0,999)

3.3.3.4. Hétodo de Rose e Draqo.

Na obtenção de constantes de associação pelo m'

todQ de Rose e Drago, utilizou-se a equação abaixo ind.icad.a,
J .

calculando-se, para diversos valores de ~O(OH) ,os corréspo~
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dentes valores de K-l , a partir de dados experimentais de

concentração molar de doador (MOH)' concentração molar de

aceptor (MRCN ) e deslocamentos químicos 6V{OH)' relativos às

concentrações de nitrila utilizadas. Calculou-se a seguir,

em um programa de regressão linear, as equações paramétricas
-1

das retas que correlacionavam K e ÃO{OH) para cada concen-

tração de nitrila empregada. Utilizando os coeficientes li

neares e angulares. das retas obtidas, calcQ.lou-se as inter8e2.

ções das retas e, finalmente, a intersecção média destas ,

cujo inverso forneceu o valor de K. Na obtenção do valor da \

intersecção média, utilizou-se Q teste "til de rejeição qé

St~dent, com grau de confiança de 90%.

-1 .
K· = (lIo(OH) - lIV (OH)) (lIo (OO)· (~) - lIv (00)· (~H) ) / lIV(OH) . 1I0 (oo)

3.4. EXPERI:ENCIAS REALIZADAS

3.4.1. Medidas com doadores de protons fenol e E-cloro.fenQ~
-'. 4i _d .p

Experiência n9 1

Determinação do deslocamento químico do próton hidroxílico

QQ fenol a diluiçã9 infinita em tetracloreto

(vO(OH) )

de carbOl1º

Foram preparadas soluções de fenol em tetraclor.$
. --

to de carbono, na faixa de concentrações de 6,00 x 10-4M a
-1 -1,2 x 10 M. Os espectros foram registrados nas condiçoes e§

pecificadas em 3.3.1. e os valores de deslocamento qu.ímico

do próton hidroxílico {Vi (OH» correspondentes às diversas
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concentrações de feno1 em tetracloreto de carbono, foram e~

trapoladas, pelo método dos mínimos quadrados, à concentra

ção zero de fenol, obtendo-se assim, o deslocamento químico

à diluição infinita do próton hidroxílico do fenol (vO(OH».

Os valores de v' (OH) medidos diretamente dos

correspondentes espectros, encontram-se na Tabela 9.

TABELA 9

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico em função da

concentração em moles/litro para soluções de fenol em tetr~

cloreto de carbono

Conc (M) v' (OH) (Hz)

-4 168,206,00 x 10

3,00 x 10-2 175,45

-2 177,044,00 x 10

6,00 x 10";2 182,02

1,20 x 10-1 193,51

O valor de vO(OH) obtido foi de 168,64 Hz.
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A Figura 11 ilustra a extrapolação gráfica dos

resultados da Tabela 9.

,.."

rtol ISO
=--=c::>
?-

170

0,050

MlFENDl)

Figura 11 - Correlação entre valores de \lI (OH) e concentra 

çôes molares do feno1 em tetracloreto de carbono (r=0,999)

Exper!ência n9 2

D~terrninação do deslocamento químico do próton hidroxílioo

do p-clorofenol, a diluição infinita, em tetracloreto d~ çat,

bono

Os valores de \I' (OH) para o sistema p-clorofenol

-tetracloreto de carbono foram obtidos como descrito para o

sistema fenol-tetracloreto de carbono, na experiência n9 1,

sendo a faixa de concentrações utilizada, de -32,57 x la M a

1,50 x lO-1M • Os valores assim obtidos encontram-se na Tabe-

la la.
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TABELA 10

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico em função da

concentração em moles/litro para soluções de

em tetrac1oreto de carbono

Conc (M) ,
(.Hz)" (OH)

2,57 x 10-3 178,40
-2 179,604,00 x 10

-1 182,101,00 x 10

1,28 x 10-1 184,00
-1 184,601,50 x 10

p-c1orofeno1

....
:x:.....-:z:

o--""'>

O valor de "O(OH) obtido foi de 178,06 Hz.

A Figura 12 ilustra a extrapo1ação gráfica dos

resultados da Tabela 10 •

176

0,0500

M(p-ClOROFENOl)

0,100

Figura 12 - Correlação entre valores de ,,' (OH) do p-clorofe

nol em tetracloreto de carbono e concentrações molares. (r=.

0,993)
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Experiência n9 3

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e constante de

associação para o sistema acetonitri1a(1)-doador de próton

-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 11 e

12, para os doadores de protons feno1 e p-c10rofeno1, res

pectivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 11

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema ace

tonitri1a-fenol-tetrac1oreto de carbono

Cone ·(M) ~v + .(OH) - s (Hz)

0,0300 36,40 ± 0,08

0,0600 38,92 ± 0,20

0,210 59,60 ± 0,07

0,24-0 63,24 ± 0,30

0,270 67,76 ± 0,40

0,300 70,30 ± 0,08

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 31,2 ± 0,8 Hz (r=0,998).

O valor de constan~e de associação para o si~t~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1. a-
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cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,997).

b) doador de protons p-c1orofenol

TABELA 12

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema ace

tonitrila-p-e1orofeno1-tetrac1oreto de carbono

Cone (M) /},\)(OH) ± s (Hz)

0,102 53,34 ± 0,06

0,128 57,20 ± 0,06

0,154 56,60 ± 0,08

0,167 61,90 ± 0,23

0,179 63,30 ± 0,06

0,192 64,94 ± 0,31

0,244 70,86 ± 0,60

o valor de /},\)O(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 40,9 ± 2,7 Hz (r=0,899).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,968).
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Experiência n9 4

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e constante de as

sociação para o; sistema propionitrila(2)-doador de próton

tetrac1oreto de carbono
e . it

Os valores de âV(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 13 e

14, para os doadores de protons feno1 e p-c10rofeno1, respe~

tivamente.

a) doador de protons feno1

TABELA 13

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema pr~

pionitrila-feno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) õV(OH) ± s (Hz)

0,0300 18,10 ± 0,14

0,0600 20,46 ± 0,18

0,0900 39,60 ± 0,07

0,120 46,40 ± 0,07

0,150 52,46 ± 0,06

0,180 59,26 ± 0,20

0,210 64,34 ± 0,10

0,240 68,80 ± 0,08

0,270 72,20 ± 0,10

0,300 76,20 ± 0,07

0,330 81,00 ± 0,06
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o valor de âVO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 34,8 ±. 1,4 Hz (r=0,997).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1. a

cna-sena 'l'abela 5 (pág. 43) (r=0,,999).

b) goador de protons : p-clorofenol

TABELA 14

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema pr~

pionitrila-p-clorofenol-tetracloreto de carbono

Cone (M) âV(OH) ± s (Bz)

0,128 65,10 ± 0,08

0,167 72,66 ± 0,28

0,179 76,60 ± 0,20

0,192 78,70 ±, 0,06

0,205 80,56 ± 0,20

0,219 ' 82,90 ±. 0,08

0,244 86,44 ± 0,30

0,257 87,36 ± 0,21

o valor de âVO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1. t sendo 45,6 ± 2,3 Hz (r=0,987).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

çha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O,999).

o valor de constante de associação para o siste

ma propionitrila-p-elorofenol-tetracloreto de carbono, -foi
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calculado pelos métodos descritos em 3.3.3.2 e 3.3.3.3 (pág.

70 e 71), cujos resultados encontram-se na Tabela 4

42) •

(pág.

No cálculo da constante de associação para o sis

tema em consideração, pelo emprego do método de Rose e Drago

(3 .. 3.3.4 .), a intersecção média foi determi-nada a partir das

retas calculadas segundo a equação descrita na pâg. 73 e

cujos parâmetros se encontram na Tabela 15, em função dacon

centração de nitri1a.

TABELA 15

~ . -1 . -3Parametros da reta (K = bo + 10 b 160 (OH»' utilizados no

cálculo de K pelo método de Rose e Drago (3.3.3.4.)

(Cone) M b b1o

0,257 -0,2443 2,771

0,244 -0,2330 2,674

0,219 -0,2096 2,500

0,205 -0,1968 2,408

0,192 -:-0 ,1:8-36 2,301

0,179 -0,1723 2,206

0,167 -0,1618 2,174

0,154 -0,1502 2,077

A intersecção média das oito retas foi determina.

da conforme descrito em 3.3.3.4. (pág. 72), sendo 0,1252. O

valor da constante de associação obtido a partir da interseç

ção média foi de 7,98± 0,15.
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Experiênci,a nQ 5

Deslocamentos su!~cos do pr6ton hi4+~~í1iço e constante de

~s$ºGiaçãQ para o sistema butiron.i.tri:ta(3)-doa90r de próton

-tetrac1oreto 4eq~rbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 16

e 17, para os doadores de protons feno1 e p-c10rofeno1, res

pectivamente.

a) doador de protóns feno1

TABELA 16

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema bu

tironitri1a-feno1-tetrac10reto de carbono

Cone (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,120 52,30 ± 0,08

0,150 54,50 ± 0,06

0,180 61,10 ± 0,04

0,210 66,18 ± 0,18

0,240 71,98 ± 0,08

O,27 O 76,00 ± 0,07

O,30 O 77,56 ± 0,10

o valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descri

to em 3.3.2.1., sendo 35,3 ± 2,0 Hz (r=0,993).

o valor de constante de associaç'ão para o siste.

ma. em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1. 'a-
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cha-se na Tabela 5 (pág-. 43) ('r=0 ,993) •

A Figura. l5A (pág. 14~ mostra o espectro de

r.m.n. para o sistema butironitrila-fenol-tetrac1oreto de

carbono a cone. 0,15 M.

b) d,oqQor <ie protons : p-c1orofeno1

TABELA 17

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1icono sistema bu

tironitrila-p-clorofenol-tetrac1oreto de carbono

Conc(M) Ó"IJ(OH) ± s (Hz,)

0,155 70,00 ± 0,60

0,167 72,60 ± O,OS

0,180 76,45 ± O,OG

0,193 78,40 ± 0,07

0,20'6 80,65 ± 0,10

0,218 82,83 ± 0,06

0,244 88,46 ± 0,06

0,257 87,05 ± 0,10

o valor de Ó"lJO(OH} foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 45,2 ± 2,8 Hz (r=O,983)

o valor de constante de associação para o siste

ll)a em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1. a

Qha--Sena Tabela 5 (pág. 43) '(r=n,998).
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Exper1ªncia n96

DeS}9ç~mento químico do próton hidroxí1ico e constante de

associação para o sistema valeronitri1a(4)-doador de próton

~t~ttacloreto de carbono

Os valores de 6V(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 18 e

19, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, res

pectivamente •

.a) doador de protons fenol

TABELA 18

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema va

leronitrila-feno1-tetrac10reto de carbono

Cone (M) 6v (OH) ± s (Hz) .

0,150 55,16 ± 0,10

0,180 62,00 ± 0,07

0,210 65,90 ± 0,20

0,240 71,16 ± 0,07

0,270 75,20 ± 0,07

0,300 78,92 ± O,l~

o valor de 6VO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 36,1 ± 1,2 Hz (r=0,998).

O valor de constante de associação para o siste- -
ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1. a-
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cha-se na Tabela 5 (pág. 43) Cr=O ,996) •

b) doador de protons : p-c1orofeno1

TABELA 19

Deslocamentos químicos de prótonhidroxí1ico no sistema va

1eronitri1a-p-c1orofeno1-tetrác1oreto de carbono

Conc (M) 6V(OH) ± s (Hz)

0,128 68,86 ±" 0,08

0,141 70,80 ± 0,10

0,154 74,40 ± 0,08

0,167 77,50 ± 0,08

0,205 84,94 ± 0,10

0,219 89,00 ± 0,15

0,231 88,92 ± 0,06

0,257 92,32 ± 0,06

o valor de âVO(OH} foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 47,9 ± ),2 Hz (r=0,980).

o valor de constante-de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1. a

cha-se na ~abe1a 5 (pág. 43) (r=0,927).
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Experiincia n9 7

DeslocamentQ guímico do próton. hidroxílico e constante de

associação para o sistema hexanonitrila(5)-doador de próton

-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 20-

e 21, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, res

pectivamente.

a) doador de protons : fenol

TABELA 20

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema he-

xanonitrila-fenol-tetracloreto de carbono

Conc (11) ~v(OH) ± s (Rz)

0,137 54,94 ± 0,05

0,1, 72 61,00 ± 0,07

0,206 65,10 ± 0,07

0,.240 72,92 ± 0,05.
0,275 76,20 ± 0,08

0,309 81,20 ± 0,14

0,343 82,82 ± 0,-38

o valor de ~vO(OH)foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 37,0 ± 2,2 Hz (r=0,989).

o valor de constante de associação para o siste
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Experiência n9 8

Deslocamento químico do próton.hidroxílico e constante -de

associação para o sistema heptanonitrila(6)-doador de próton

-tetracloreto de carbono

Os valores de âV(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 22 e

23, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, respe~

tivarnente.

a) do~dor de protons fenol

TABELA 22

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema hep

tanonitrila-fenol-tetracloreto de carbono

Cone (M) âV(OH) ± s (Hz)

0,150 57,90 ± 0,07

0,180 63,40 ± 0,.07

0,210 68,40 ± 0,08

0,240 73,50 ± 0,34

0,270 77,40 ± 0,06

0,300 81,50 ± 0,08

O valor de âVO{OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 36,7 ± 1,3 Hz (r=0,998).

O valor de constante de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a
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cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,998).

b) doador de protons p-c1orofeno1

TABELA 23

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema hep

tanonitri1a-p-c1orofeno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (H) t,v(OH) ± s (Hz)

0,115 76,56 ± 0,24

0,141 83,50 ± 0,10

0,154 84,70 ± 0,51

0,167 86,38 ± 0,06

0,179 92,16 ± 0,17

0,192 95,14 ± 0,28

0,219 98,54 ± 0,23

0,262 103,26 ± 0,10

o valor de t,vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 47,9 ± 2,4 Hz (r=0,994).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O,965).
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Experiência n9 9

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema octanonitrila(7)-doador de próton

-tetracloreto de carbono

Os valores de ôV(OH) foram obtidos pelo- método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 24 e

25, para os doadores de protons fenol e p-c10rofeno1, res

pectivamente.

a) doador de protons feno1

TABELA 24

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema oc

tanonitrila-fenol-tetracloreto de carbono

Conc (H) ôV(OH) ± s (Hz)

0,180 67,30 ± 0,30

0,210 71,50 ± 0,34

0,240 76,20 ± 0,08

0,270 80,40 ± 0,65

0,300 84,76 ± 0,05

O valor de ôVO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 38,1 ± 0,8 Hz (r=0,997).

O valor de constante de associação para osist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

dha-se na Tabela 5 (pig. 43) (r=0,999).



b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 25
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Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema octa

nonitrila-p-clorofenol-tetracloreto de carbono

Conc (M) &v(OH) ± s (Hz)

0,128 72,96 ± 0,06

0,141 79,50 ± 0,08

0,167 80,62 ± 0,25

0,192 91,26 ± 0,28

0,219 94,44 ± 0,15

0,231 97,06 ± 0,06

0,244 100,80 ± 0,14

o valor de 6V O (OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 47,7 ± 3,1 Hz (r=0,977).

o valor de constantes de associação para o sist~

ma em consideracão, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,990).
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Experiência n9 10

Deslocamento químico de próton hidroxí1ico e constante de

associação para o sistema isobutironitri1a(8)-doador de pró

ton-tetrac10reto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 26 e

27, para os doadores de protons feno1 e p-c10rofeno1, res-

pectivamente.

a) doador de protons feno1

TABELA 26

Deslocamentos químicos do próton hidroxr1ieo no sistema iso

butironitri1a-feno1-tetrac10reto de carbono

Conc (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,0900 41,70 ± 0,08

0,120 48,84 ± 0,06

0,150 53,80 ± 0,11

0,180 61,40 ± 0,16

0,210 66,00 ± 0,06

0,240 70,48 ± 0,06

0,270 73,23 ± 0,44

0,300 77,50 ± 0,05

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 38,2 ± 1,5 Hz (r=0,997).
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o valor de constante de associação para o sisteo _

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O, 998) .

b) doador de protons p-clorofeno1

TP-.BELA 27

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema iso

butironitri1a-p-clorofeno1-tetracloreto de carbono

Conc (M) t:,.v(OH) ± s (Hz)

0,102 64,54 ± 0,34

0,128 70,18 ± 0,84

0,141 71,38 ± 0,28

0,154 73,00 ± 0,08

0,167 75,26 ± 0,08

0,179 77,24 ± 0,07

0,192 78,10 ± 0,06

0,205 80,94 ± 0,46

0,231 84,94 ± 0,31

0,244 85,80 ± 0,11

o valor de t:,.v OCOH ) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 48,9 ± 0,5 Hz (r=O,999).

o valor de constantes de associação para o sis

tema em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1.,

acha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O,986).
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Experiência n9 11

Deslocamento guímico do próton hidroxílico e constante de as

sociação para o sistema 2-metilvaleronitrila(9)-doador de

próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 28 e

29, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, respe~

tivamente.

a) doador de protons feno 1

TABELA 28

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema 2-me

tilvaleronitri1a-feno1-tetracloreto de carbono

Conc (H) ~'J(OH) ± s (Hz)

0,150 54,00 ± 0,10

0,180 60,90 ± 0,08

0,210 64,35 ± 0,05

0,240 70,00 ± 0,15

0,270 72,25 ± 0,10

0,300 77,50 ± 0,07

o valor de ô'JO(OH) foi obtido conforme descrito

eM 3.3.2.1., sendo 37,1 ± 3,2 Hz (r=O,988).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a-
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cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O, 984) .

b) doador de protons p-clorofeno1

TABELA 29

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema 2-me

ti1va1eronitri1a-p-c1orofenol~tetrac1oretode carbono

Conc (M) !Jv(OH) ± s (Hz)

0,077 56,46 ± 0,12

0,102 78,46 ± 0,36

0,128 79,74 ± 0,11

0,179 83,70 ± 0,46

0,205 88,56 ± 0,11

0,231 93,40 ± 0,14

0,257 97,56 ± 0,06

o valor de 6 v O (010 foi obtido conforme descrito

em 3. 3 .2 .1 ., sendo 49,9 ± 2,8 Hz (r=O, 928) .

o valor de constantes de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a-

cha-se na Tabela 5 (pág.43) (r=0,986).
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Experiência n9 12

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de as

sociação para o sistema pivalonitrila(lO)-doador de próton

tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 30 e

31, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, respe~

tivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 30

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema piv~

lonitrila-fenol-tetracloreto de carbono

Conc (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,120 47,07 ± 0,14

0,150 52,00 ± 0,15

0,180 58,90 ± 0,03

0,210 56,90 ± 0,08

0,240 60,70 ± 0,40

0,270 64,00 ± 0,02

0,300 67,15 ± 0,15

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 39,4 ± 2,9 Hz (r=0,950).
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o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a-

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O ,975) .

b) doador de protons p-c1orofeno1

TABELA 31

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema piv~

lonitri1a-p-c1orofeno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) õV(OH) ± s (Hz)

0,102 65,40 ± 0,14

0,128 73,00 ± 0,11

0,154 79,40 ± 0,08

0,179 82,62 ± 0,05

0,205 88,20 ± 0,07

0,231 94,44 ± 0,25

0,257 93,46 ± 0,12

o valor de õVO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 52,6 ± 3,2 Hz (r=0,975).

o valor de constantes de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O ,995) .
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Experiência n9 13

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema2,2'-dimetilvaleronitrila(11)-dàa

dor de próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 32 e

33, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, res

pectivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 32

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema 2,

2'-dimetilvaleronitrila-feno1-tetracloreto de carbono

Conc (M) ~v (OH) ± s (Hz)

0,150 59,20 ± 0~05

0,180 64,85 ± 0,33

0,210 68,80 ± 0,02

0,240 73,5~ ± 0,50

0,270 77,25 ± 0,05

0,300 80,30 ± 0,02

o valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 39,1 ± 1,5 Hz (r=0,996).

O valor de constante de associação para o sist~

ma em consideração~ obtiõo confqrme de&crito em 3.3.3.1., a
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cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,998).

b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 33

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema 2,

2'-dimetilvaleronitrila-p-clorofenol-tetracloreto de carbono

Conc (M) !1v (OH) ± s (Hz)

0,077 55,20 ± 0,20

0,102 64,86 ± 0,05

0,154 70,96 ± 0,25

0,179 77,14 ± 0,05

0,205 86,48 ± 0,65

0,231 89,60 ± 0,08

0,257 91,54 ± 0,06

O valor de /).vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 51,8 ± 2-r-1 Hz (r=0,985).

O v~lor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,998).
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ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,99l).

A Figura 15B (pág. 145) mostra o espectro de

r.m.n. do sistema meti1tioacetonitrila-fenol-tetrac1oreto de

carbono a conc. 0,15 M desta.

b) doador de protons p-clorofeno1

TABELA 35

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema me

ti1tioacetonitri1a-p-c1orofenol-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) {:,v(OH) ± s (Hz)

0,102 49,78 ± 0,16

0,154 57,30 ± 0,08

0,179 62,90 ± 0,06

0,205 71,50 ± 0,14

0,231 75,46 ± 0,05

0,257 79,80 ± 0,07

o valor de {:,vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 27,7 ± 2,6 Hz (r=0,991).

o valor de constante de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,967).
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Experiência n9 15
+

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e constante de

associação para o sistema a-metiltiopropionitrila(13)-doa 

dor de próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 36 e

37, para os doadores de protons fenol e p-clorofeno1, res 

pectivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 36

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema a

metiltiopropionitri1a-fenol-tetrac10reto de carbono

Conc (H) ~v(OH) ± s (Hz)

0,150 42,50 ± 0,07

0,180 47,00 ± 0,07

0,210 51,70 ± 0,08

0,240 54,90 ± 0,08

0,270 61,60 ± 0,07

0,300 62,63 ± 0,22

o valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 23,0 ± 1,0 Hz (r=0,998).

o valor de constante de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1.~ a
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cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O ,998) •

b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 37

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema a-m~

tiltiopropionitrila-p-clorofeno1-tetracloreto de carbono

Conc (1'-1) f.\)(OH) ± s (Hz)

0,102 53,00 ± 0,07

0,128 54,14 ± 0,30

0,154 56,00 ± 0,08

0,179 64,90 ± 0,08

0,205 64,52 ± 0,30

0,231 69,94 ± 0,02

0,257 72,40 ± 0,15

o valor de f.\)O(QH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 31,0 ± 2,2 Hz (r=0,995).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=Oi997).



104

Experiência n9 16

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema etiltioacetonitrila(14)-doqdor de

próton-tetrac10reto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 38 e

40, para os doadores de protons feno1 e p-c1orofenol, respe~

tivamente.

a) doador de protons feno 1

TABELA 38

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1icos no sistema e-

ti1tioacetonitri1a-feno1-tetrac10reto de carbono

Conc (M) ~v(OH) ± s (H~)

0,150 41,50 ± 0,07

0,180 47,43 ± 0,06

0,210 48,20 ± 0,08

0,240 54,27 ± 0,15

0,270 56,10 ± 0,98

0,300 60,60 ± 0,26

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 24,0 ± 2,3 Hz (r=0,986).

O valor de constante de associação para o sis:!7::~~



105

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=0,995).

o valor de constante de associação para o siste

ma etiltioacetonitrila-fenol-tetracloreto de carbono, foi

calculado pelos métodos descritos em 3.3.3.2. e 3.3.3.3 (pág

70 e 71), cujos resultados encontram-se na Tabela 4

42) •

(pág.

No cálculo da constante de associação para o sis

terna em consideração, pelo método·de Rose e Drago (3.3.3.4),

a intersecção média foi determinada a partir das retas calcu

ladas segundo a equação descrita na pág. 73 e cujos parâme-

tros encontram-se na Tabela 39 em função da concentração de

nitrila.

TABELA 39

Parâmetros da reta (K- l = b + 10-3bl~ (OH) utilizados noo . o

cálculo de K pelo método de Rose e Drago (3.3.3.4.)

(Cone) M b b lo

0,150 -0,1554 3,496

0,180 -0,1819 3,660

0,210 -0,2114 4,219

0,240 -0,2378 4,267

0,270 -0,2669 4,654

0,300 -0,2940 4,777

A intersecção média das seis retas foi deterrnin&

da conforme descrito em 3.3.3.4., sendo 0,2610. O valor da

constante de associação, obtido a partir da intersecção mé

dia foi de 3,8 ± 0,18.



b) doador de protons p-clorofenol

TAB~ 40
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Deslocamentos químicos de próton hidroxílico no sistema e

ti1tioacetonitri1a-p-c1orofeno1-tetracloreto de carbono

Conc (M) óV(OH) ± s (Hz)

0,128 54,66 ± 0,34

0,141 59, ,60 ± 0,08

0,154 61,70 ± 0,07

0,179 68,16 ± 0,25

0,205 72,58 ± 0,05

0,219 74,40 ± 0,07

0,231 76,74 ± 0,20

0,244 80,70 ± 0,10

o valor de óVO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 31,7 ± 1,5 Hz (r=0,996).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., ~

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O ,996) •

o valor de constante de associação para o sist~

ma eti1tioacetonitrila-p-clorofenol-tetracloreto de carbo 

no, foi calculado pelos métodos descritos em 3.3.3.2. e

3.3.3.3. (pág. 70 e 7]), cujos resultados encontram-se na

Tabela 4 (pág. 42 ) .

No cálculo de constante de associação para ,o
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sistema em consideração, pelo método de Rose e Drago

(3.3.3.4.), a intersecção média foi determinada a partir das

retas calculadas segundo a equação descrita na páq. 73 e

cujos parâmetros se encontram na Tabela 41 em função da con

centração de nitri1a.

TABELA 41

-1 -3
Parâmetros da reta (K = bo + 10 b1~o(OH» utilizados no

cálculo de K.pe10 método de Rose e Drago (3.3.3.4.)

(Cone) M b b 1o

0,244 -0,2356 2,886

0,231 -0,2242 2,878

0,219 -0,2134 2,818

0,205 -0,2000 2,701

0,179 -0,1761 2,512

0,154 -0,1563 2,391

0,141 -0,1386 2,237

0,128 .""-0,1302 2,246

A intersecção média das oito retas foi determina-
da conforme descrito em 3.3.3.4., sendo 0,2083. O valor 4a

constante de associação obtido a partir da intersecção média

foi de 4,80 ± 0,60.
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Experiência n9 17

Deslocamento químico do próton hidroxí1ico e constante de

associação para o sistema a-eti1tiopropionitri1a(15)-doador

de próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 42 e

43, para os doadores de protons feno1 e p-c10rofenol, res

pectivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 42

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema a

eti1tiopropionitri1a-fenol-tetrac10reto de carbono

Conc (M) ~'V(OH) ± s (Hz)

0,120 42,00 ± 0,20

0,150 47,50 ± 0,25

0,lS0 49,20 ± 0,40

0,210 53,40 ± 0,12

0,240 57,15 ± 0,16

0,270 60,30 ± O,OS

0,300 61,70 ± 0,03

o valor de ~'VO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 27,2 ± 1,3 Hz (r=0,99S).

O valor de constante de associação para o siste
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ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O, 923) .

b) doador de protons E-c1orofeno1

TABELA 43

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema a-

eti1tiopropionitri1a-p-c1orofeno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) t.v(OH} ± s (Hz)

0,141 60,84 ± 0,10

0,154 60,10 ± 0,05

0,179 65,02 ± 0,23

0,183 66,40 ± 0,05

0,192 67,70 ± 0,08

0,219 73,20 ± 0,08

0,231 79,50 ± 0,17

0,244 84,74 ± 0,35

o valor de t.vO(OH} foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 35,2 ± 3,2 Hz (r=0,975).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O, 938) •
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Experiência n9 18

Deslocamento químico do próton hidroxí1icoe constante de

associação para o sistema a-eti1tioisobutironitri1a(16)-doa

dor de próton-tetrac1oreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 44 e

45, para os doadores de protons feno1 e p-c1orofeno1, res

pectivamente.

a) doador de protons feno1

TABELA 44

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ieo no sistema a

eti1tioisobutironitri1a-feno1-tetrac1oreto de carbono

Conc(M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,150 41,15 ± 0,15

0,180 46,87 ± 0,05

0,210 51,05 ± 0,28

0,240 55,40 ± 0,07

0,270 57,42 ± 0,07

0,300 62,86 ± 0,07

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 29,3 ± 2,6 Hz (r=0,988).

O valor de constante de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1.,.a.-
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cha-se na Tabela 5 (pág.43} (r=0,995).

b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 45

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema a-

etiltioisobutironitrila-p-clorofeno1-tetracloreto de carbo-

no

Conc (M)

0,102

0,128

0,154

0,179

0,192

0,205

0,219

0,257

!J.V(OH) ± s (Hz)

55,86 ± 0,25

58,44 ± 0,20

63,60 ± 0,05

68,56 ± 0,14

75,50 ± 0,20

73,00 ± 0,23

78,36 ± 0,12

79,50 ± 0,11

o valor de !J.vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 39,3 ± 3,0 Hz (r=0,950).

o valor de constante de associação para o sist~

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O ,979) .
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Experiência n9 19

Deslocamento guímico do próton hidroxí1icoe constante qé

associação para o sistema terc-butilt~oacetonitrila(17)~qa:

dor de próton-tetracloreto de carbonp

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 46 e

47, para os doadores de protons feno1 e p-clorofenol, respeC

tivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 46

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema ter~

butiltioacetonitrila-feno1-tetracloreto de carbono

Conc (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,0900 31,35 ± 0,06

0,120 36,50 ± 0,16

0,150 42,02 ± 0,15

0,180 46,93 ± 0,28

0,210 51,43 ± 0,57

O 240 54,60 ± 0,34

0,270 57,40 ± 0,88

0,300 60,70 ± 0,07

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 24,7 ± 1,6 Hz (r~0,993).



113

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a-

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O ,999) •

A Figura 15C (pág. 145) mostra o espectro de

r.m.n. do sistema terc-buti1tioacetonitri1a-fenol-tetrac1or~

to de carbono a conc. 0,15 M.

b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 47

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema ter2

butiltioacetonitrila-p-clorofenol-tetracloreto de carbono

Conc (M) l!.v(OH) ± s (Hz)

0,102 58,82 ± 0,15

0,128 65,60 ± 0,08

0,154 62,00 ± 0,07

0,179 66,62 ± 0,22

0,~05 71,80 ± 0,20

0,231 76,76, ± 0,23

0,257 80,50 ± 0,14

o valor de AVO(OH) foi obtido conforme deSQ.~it6.

em 3.3.2.1., sendo 32,3 ± 0,4 Hz (r=0,999).

o valor de constante de associação para osiste-

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 5 (pág. 43) (r=O, 997) .
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Experiência n9 20

Deslocamento químico do próton hidroxílico para o sistemª di

-n-butilsulfeto(18)-fenol-tetracloreto de c~rbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se na Tabela 48.

TABELA 48

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema di-n

buti1sulfeto-fenol~tetrac1oretode carbono

Conc (M) ~v (OH) ± s (Hz)

0,150 25,00 ± 0,50

0,180 27,20 ± 0,06

0,210 29,42 ± 0,08

0,240 36,81 ± 0,08

0,270 35,42 ± 0,12

0,3:00 43,64 ± 0,08

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 5,8 ± 1,0 Hz (r=O,990).
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Experiência n92l

Deslocamen~o químico do p~õton hidroxílico para o si$t~mª di

-n-butilsulfeto(lB)-hexanonitrila(5)-fenol~tetracloreto gé

carbOno

Os valores de ~v(OB) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se na Tabela 49.

TABELA 49

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema di-n

-butilsulfeto(lB)+hexanonttrila(5)-fenol-tetracloreto de car

bono

Conc (M) de aceptor

0,150

O,lBO

0,210

0,240

0,270

0,300.

/},v (OH) ± s (Hz)

57,80 ± 0,16

63,60 ± 0,07

68,~0 ± 0,06

72,95 ± o,oe
77,20 ± 0,12

BO,SO ± 0,09

O valor de J'>. vO(OI!) foi obtido conforme desc:r1to

em 3.3.2.1., sendo 37,S ± 2,5 Hz (r=O,9B6).
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Experiência n9 22

Deslocamento químico do próton htdroxílico e constante de

associação para o sistema etilselenoac~tonitri~a(19)-doador

de próton-tetrac10reto de carbono

Os valores de 6V(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 50 e

51, para os doadores de protons feno1 e p-c10rofeno1, respec

tivamente.

a) doador de protons feno1

TABELA 50

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema eti1

se1enoacetonitri1a-feno1-tetracloreto de carbono
•

Conc (M) 6V(OH) ± s (Hz)

0,0900 41,22 ± 0,05

0,120 46,54 ± 0,09

0,150 50,70 ± 0,34

0,180 51,80 ± 0,07

0,210 58,45 ± 0,16

0,240 59,75 ± 0,07

0,270 65,45 ± 0,41

0,300 69,40 ± 0,02

O valor de 6VO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 30,2 ± 1,3 Hz (r=0,993).
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o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 6 (pág. 46) (r=O ,965) •

b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 51

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema etil

se1enoacetonitri1a-p-clorofenol-tetracloreto de carbono

Cone (!vI) t.v(OH) ± s (Hz)

0,077 41,60 ± 0,60

0,102 51,80 ± 0,28

0,128 60,64 ± 0,25

0,154 64,20 ± 0,30

0,179 70,10 ± 0,21

0,205 73,46 ± 0,21

0,257 81,02 ± 0,48

o valor de t.vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 40,1 ± 1,8 Hz (r=0,994).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforMe descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 6 (pág. 46) (r=0,998).
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Experiência n9 23

Des1ocarn~nto químico do próton hidroxí1ico do feno1 para o

sistema di-eti1se1eneto(20}-feno1-tetrac1oreto de carbono

Os valores de 6V(OH} foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se na Tabela 52.

TABELA 52

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema di

eti1seleneto-feno1-tetracloreto de carbono

Conc (M) 6V(OH) ± s (Hz)

0,150 9,2 ± 0,6

0,180 11,8 ± 0,6

0,210 10,4 ± 0,8

0,240 13,4 ± 0,6

0,270 13,0 ± 0,6

o valor de 6VO (OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 3,4 ± 1,0 (r=0,978).

o valor da constante de associação para o siste

ma em consideração, obtidos conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 6 (pág. 46) (r=O ,968) .
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Experiência nQ 24

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema S-etiltiopropionitrila(2l}- doaõor

de próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH} foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 53 e

54, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol, respe~

tivamente.

ai doador de protons fenol

TABELA 53

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no siste~a B-e

tiltiopropionitrila-feno1-tetracloreto de carbono

Conc (M)
f). v (OH) ± s (Hz)

0,150 52,93 ± 0,23

0,180 57,80 ± 0,08

0,210 63,00 ± 0,08

0,240 67,20 ± 0,44

0,270 71,47 ± 0,27

0,300 74,70 ± 0,07

O valor de f).VO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 29,6 ± 0,9 Hz (r=O,999).

o valor de constante de associação para o sisté-
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ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 7 (pig. 50) (r=0,997).

b) doador de protons p-clorofenol

TABELA 54

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema -8-e

tiltiopropionitrila-p-clorofenol-tetracloreto de carbono

Conc (M) 6V(OH) ± s (Hz)

0,128 61,96 ± 0,28

0,154 65,98 ± 0,09

0,179 71,40 ± 0,13

0,205 75,74 ± 0,07

0,231 80,70 ± 0,40

0,257 84,94 ± 0,30

o valor de 6V O (OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 38,6 ± 0,7 Hz (r=0,999).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 7 (pig. 50) (r=O, 993) .
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Experiência n9 25

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema a-eti1tiobutironitri1a(22)- doador

de próton-tetrac10reto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 55 e

56, para os doadores de protons fenol e p-c10rofeno1, respec

tivamente.

a} doador de protons feno1

TABELA 55

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema a-e

ti1tiobutironitri1a-feno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,150 53,50 ± 0,10

0,180 58,97 ± 0,06

0,210 62,75 ± 0,35

0,240 67,60 ± 0,26

0,270 68,97 ± 0,20

0,300 73,15 ± 0,07

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 30,7 ± 1,4 Hz (r=0,998).

O valor de constante de associação para o siste-
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ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 7 (pig. 50) (r=0,974).

b) doador de protons p-c1orofeno1

TABELA 56

Deslocamentos químícos do próton hidroxí1ico no sistema 8-e

ti1tiobutironitri1a-p-c1orofeno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) 6.'J(OH) ± s (Hz)

0,128 61,08 ± 0,09

0,154 66,90 ± 0,30

0,179 71,46 ± 0,21

0,205 76,46 ± 0,48

0,231 80,94 ± 0,07

0,257 84,60 ± 0,42

o valor de 6.'JO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 38,5 ± 1,2 Hz (r=0,997).

o valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 7 (pig. 50) (r=0,998).
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Experiência nQ 26

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema y-etiltiobutironitrila(23)- doa

dor de próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 57

e 58, para os doadores de protons fenol e p-clorofenol

respectivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA. 57

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema y

eti1tiobutironitrila-feno1-tetracloreto de carbono

Cone (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,150 57,77 ± 0,08

0,180 63,85 ± 0,10

0,210 67,07 ± 0,37

0,240 72,64 ± 0,05

0,270 77,00 ± 0,45

0,300 82,05 ± 0,12

o valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descri

to em 3.3.2.1., sendo 36,4 ± 2,3 Hz (r=0,995).

o valor de constante de associação para o sis-
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tema em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., a

cha-se na Tabela 7 (pág. 5m (r=0,995).

b) doador de protons p-c1orofeno1

TABELA 58

Deslocamentos químicos do próton hidroxí1ico no sistema y-~

ti1tiobutironitri1a-p-c1orofeno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) !J.\) (OH) ± s (Hz)

0,128 68,88 ± 0,08

0,141 78,60 ± 0,03

0,167 84,60 ± 0,11

0,179 88,94 ± 0,35

0,192 86,66 ± 0,08

0,205 85,80 ± 0,08

0,219 93,46 ± 0,35

0,231 89,58 ± 0,15

0,244 100,56 ± 0,11

0,257 100,96 ± 0,37

O valor de !J.\)O(OH) foi obtido conforme

em 3.3.2.1., sendo 47,5 ± 2,9 Hz (r=0,908).

descrito

o valor de constante de associação para o sistema

em consideração, obtido conforme descrito em 3.3.3.1., acna

-se na Tabela 7 (pág. 50) (r=O, 921) •
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Experiência nQ 27

Deslocamento químico do próton hidroxílico e constante de

associação para o sistema ô-etiltiovaleronitrila(24)- doa

dor de próton-tetracloreto de carbono

Os valores de ~v(OH) foram obtidos pelo método

descrito em 3.3.2.1. Os dados encontram-se nas Tabelas 59 e

60, para os doadores de protons fenol e p-clor6fenol, res

pectivamente.

a) doador de protons fenol

TABELA 59

Deslocamentos químicos do próton hidroxílico no sistema ô

etiltiovaleronitrila-feno1-tetrac1oreto de carbono

Conc (M) ~v(OH) ± s (Hz)

0,150 61,54 ± 0,07

0,180 67,60 ± 0,26

0,210 72,83 ± ú,15

0,240 77,35 ± 0,30

0,270 83,07 ± 0,05

0,300 86,27 ± 0,28

O valor de ~vO(OH) foi obtido conforme descrito

em 3.3.2.1., sendo 37,4 ± 1,5 Hz (r=0,997).

O valor de constante de associação para o siste

ma em consideração, obtido conforme descrito em3.3.3.1.,·~
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3.4.2. Medidas com o doador de protons fenilacetileno

Experiência n9 28

Determinação do deslocamento químico do próton etinílico do

fenilacetileno a diluição infinita em n-hexano (vo(CH»

As soluções de fenilacetileno em n-hexano foram

preparadas por pesagem, na faixa de frações molares de

-3 -1
4,9 x 10 a 5,1 x 10 em relação ao fenilacetileno. Os es

pectros foram registrados nas condições especificadas em

3.3.1. Os valores de deslocamento químico do próton etiníli

co (VI (CH»' correspondentes às diversas frações molares de

fenilacetileno, foram extrapolados, graficamente, à concen-

tração zero do fenilacetileno, obtendo-se o deslocamento

químico à diluição infinita do próton etin!lico do fenilace

tileno.

Os valores de v· (CH) medidos diretamente dos

correspondentes espectros, para diversas soluções de fenila

cetileno em n-hexano, encontram-se na Tabela 61.
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TABELA. 61

Deslocamentos químicos. do próton etinílico do fenilacetileno

em função das frações molares de fenilacetileno em n-hexano

X(CH)
I (Hz)" (CH)

0,0001 79,8

0,0049 79,8

0,0099 80,3

0,0196 80,3

0,0346 80,4

0,0485 80,9

0,0645 81,2

0,0910 81,5

0,167 83,0

0,336 86,3

0,500 89,1

o valor de "O(CH) obtido foi de 79,8 Hz.

A Figura 13 ilustra a ·extrapolação gráfica dos

+esu1tados da Tabela 61.
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Figura 13 - Deslocamentos químicos do próton etiní1ico do

fenilacetileno vs. fração molar, para soluções de fenila

cetileno em n-hexano (r=O,99~)
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Experiência n9 29

Deslocamento químico do próton etiní1ico para o sistema bi

nário feni1aceti1eno-y-eti1tiobutironitri1a(23)

A preparação das amostras, o registro dos espe~

tros e a determinação dos valores de âV(CH) foram executa

dos conforme descrito em 3.3.2.2. Os resultados obt±dos en

contram-se na Tabela 62.

TABELA 62

Deslocamentos químicos para0 sistema feni1aceti1eno-y-eti1

tiobutironitri1a, a diferentes relações molares

nCN/nCH âV(CH) ± s (Hz)

0,0.04 21,6 ± 0,1

0,01 21,6 ± 0,2

0,05 23,6 ± 0,5

0,102 25,0 ± 0,1

0,321 29,3 ± 0,1

0,485 30,2 ± 0,2

0,990 32,5. ± 0,2

1,45 35·,0 ± 0,2

3,06 36,4 ± 0,2

4,06 36,4 ± 0,1

8,65 36,4 ± 0,2

12,6 36,4 ± 0,1

O valor de âVO(CH) obtido conforme ilustra

na Figura 7 (pág.69) mostrou-se ser de 36,4 ± 0,2 Hz.

na
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Experiência :09 30

Deslocamento químico do próton etinílico no sistema binár~Q

fenilacetileno-B-etiltiopropionitrila(2l)

o deslocamento químico do próton etinilicomedi

do para a relação molar B-etiltiopropionitri1a--feni...lacetile

no 3,95, conforme descrito em 3.3.2.2., foi de 35,7 Hz.•

Experiência n9 31

Deslocamento químico do próton etinílico no sistema binár1~

fenilacetileno-ô-etiltiovaleronitrila(24)

o deslocamento químico do próton etinílicomedi

do para a relação molar ô-etiltiovaleronitrila-feni1aceti1e

no 3,96, conforme descrito em 3.3.2.2., foi de 36,7 Hz.

Experiência n9 32

Deslocamento químico do próton etinílicQ no sistema binárto

fenilacetileno-hexanonitrila(5) ,

o deslocamento químico'do próton etinílico medi

do para a relação molar hexanonitrila-fenilacetileno 3,76 ,

conforme descrito em 3.3.2.2., foi de 29,5 Hz.
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Experiência n9 33

Deslocamento químico do próton etinílico no sistemabtná~9

fenilacetileno-heptanonitrila(6)

o deslocamento.~ímico do próton etiní1ico med1.do

para a relação molar heptanonitrila-fenilacetileno 4,12,

forme descrito em 3.3.2 ..2~, foi de 28,3 Hz.

Experiência n9 34

con

Oesloc~~nto químico do próton etinílicono sistema binário

fenilaceti1eno-oCtanonitrila(7)

o deslocamento químico do próton etinílico medido

para a relação molar ·octanonit~la-fenilacet11eh04,07, con

forme descrito em 3.3.2.2., foi de 26,6 Hz.
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3.5. COMPOSTOS

3.5.1. Reagentes não purificados

Tetracloreto de carbono (Merck, uvasol)

Ciclohexano (Merck, uvasol)

3.5.2. Reagentes comerciais por nós purificados

Fenol' (Merck) - Secou-se em dessecador a vácuo, sobre pentQ

xido de fósforo, protegido da luz, durante três dias. Des

tilou-se, recolhendo-se a fração de PE 90,0 - 9l,OoC/25mrnHg

(lit. 125 PE 9l,4oC/25 mmHq).

p-Clorofenol (Carlo Erba) - Secou-se em dessecador a vácuo

sobre pentóxido de fósforo, protegido da luz. Destilou-se,

recolhendo-se a fração média de PE 2l6oC (lit. 126 • PE 216

7°C) •

Acetonitrila(l) (Merck) - Secou-se com drierite e submeteu-

-se à destilação fracionada, recolhendo-se a fração de PE

81,0 - 820 C (lit. 128 8l,6oC).

Propionitrila(2) (Carlo Erba) ~ Secou-se com pentóxido de

fósforo e destilou-se sobre drierite, recolhendo-se a fra

ção de PE 96oC-98oC (lit. 128 97,3SoC).

Pivalonitrila(lO) (Aldrich) - Secou-se· sobre pentóxido de

fósforo e destilou-se sobre drierite, recolhendo-se a fra

ção de PE 105-l06oC (lit. 128 10S-106oC).

Cloroacetonitrila (Ald~ich) - Secou-se sobre pentóxido de

fqsforo e destilou-se sobre drierite, recolhendo-se a fra-
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çao de PE 124-1260 C (lit. 128 l26-l270C)

Di-n-butilsulfeto(18) - Secou-se com sulfato de sódio anidro

e destilou-se, PE l84-l860C (lit. 128 l85-l86oC).

3.5.3. Compostos disponíveis em nosso laboratório e por nós

purificados

Hexanonitrila(S) - PE 80,0 - 82,OoC/48 mmHg.

° . 129 °80,0 C/48 mmHg rl~t. 80,0 C/48 mmHg) •

Redestilação

- (lit .134

Heptanonitr~la - PE 74,00C/14 mmHg (lit. 130 72,OoC/14 rnmHg).

2-Metilvaleronitrila(9) - PE 146,0° (lit. 13l l46,6o C).

R.M.N. (T): 7,4 (m,lH) i 8,4 - 8.,6 (m,4H) i 8',7 (d,.3H); 9,0

(t,3H).

93 -1
I •V .: " CN (CC1 4 ) : 224° em

2,2'-Dimetilvaleronitrila(10) - PE 140°C (lit. 132 148-9,50 C)

R.M.N. (T): 8,·4 (m,4H); 8,6 (s ,6H); 9,'0 (t ,3H) •

93 -1
I.V.: "CN (CC14 ) :. 2236 em

Etiltioacetonitrila(14) - PE 64,OoC/9,5 mmHg (lit.133 72-

30 C/13 mmHg).

R.M.N. (T): 6,85 (s,2H); 7,20 Cq,2H) i 8,65 (t,3H).

93 -1
I •V .:< vCN (CC1 4 ) : 224 5 cm ...

-~.

CI-Etiltioisobutironitrila (16)' -PE- 53,5 - S6oC/6 mmHg •.

R.M.N. (T): 7,20 (q,2H); 8,40' (s,61th- 8.,75 (t,3H).

93 -1
I.V.: "CN (CC1 4 ) : 223-0 em

y-Etiltiobutironitrila(23) -PE 68 - 690C/2 mmHg

69 0 C/2 mmHg).

R.M.N. (T): 7,4 -.7.,65 (m,6H); S',.05 (m,2H); 8,75. (t,3H).
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I.V.: "'CN (CC14) : 2248 em

a-Meti ltiopropionitri la (13) - PE 93 - 4oC/75 mmHg

99,5 - 100,5/88mmHg).

R.M.N. (1'): 6,9 (q,lH); 8,0 (s,3H); 8,2 (d,3H).

93 -1
I •V .: '"CN (CC14 ) : 22 39 cm •

Terc-butiltioacetonitrila(17) - PE 6SoC/9,5 rnmHg.

R.M.N. (1'): 6,80 (s,2H); 8,60 (s,9B).

93 -1I •V.: '" CN (CC14) : 2245 cm

3.5.4. sínteses

3.5.4.1. Butironitrila (3)108

135

(lit 135.

A uma solução de 26,9 g (0,549 moles) de cianeto

de sódio em 150 ml de etilenoglicol foram adicionados, sob

agitação, 61,5 g (0,500 moles) de brometo de n-propila. A

mistura de reação foi aquecida durante três horas a 75°C e

destilada recolhendo-se a fração de PE 110-1130 C que foi re

destilada sobre dri:erite através de coluna de Vigreux, ob

tendo-se 22,0 g (63,6%) de composto cromatograficamente puro

de PE 110-111oC (lit. l08 1180 C/760 mmHg).

3.5.4.2. Octanonitrila (7)

a) Brometo de n-heptilal09 - A 37,6 g (0,138 moles) de tri

brometo de fósforo foram adicionados, sob agitação e resfriª

mento, 32,5 g (0,279 moles) de álcool n-heptílico. A mistura

de reação foi aquecida durante oito horas a 80°C e ° óleo

formado foi separado da fase aq60sa e lavado com ácido sul

fúrico concentrado, água e hidróxido de amônio e tratado com
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pequenas porçoes de metanol aq~oso (50%) para desfazer a e-

mulsão formada. O óleo foi secado com cloreto de cálcio ani

dro. O metanol foi removido e o produto bruto destilado, ob-

tendo-se 33,7 g (67,4%) de brometo de n-heptila de PE 173

174 0C (lit. 110 176,0 - l78,00C).

b) octanonitrilallO - A uma solução de 11,4 g (0,232 moles)

de cianeto de sódio em 15 ml de água foram adicionados 33,7

g (0,188 moles) de brometo de n-heptila, dissolvidos em 100

ml de metanol. Após refluxo de 30 horas, a fase líquida foi

separada do sólido formado, removendo-se o metanol por dest~

lação através de coluna de Vigreux. Adicionou-se, então, 300

ml de água e destilou-se o produto com vapor. Separou-se o

produto bruto da camada aqHosa e secou-se com sulfato de ma~

nésio anidro. Destilou-se a pressão reduzida, sobre drieri

te, obtendo-se 17,2 g (72,8%) de composto de PE 90,00C/ll

mmHg (lit. lll 87 0C/lO mmHg ou 1110C/37 mmHg).

3.5.4.3. Metiltioacetonitrila (12)112

A uma solução de metóxido de sódio em metanol ,

preparada pela adição de 6,45 g (0,280 moles) de sódio em 84

ml de metanol, foram adicionados, sob resfriamento e agita -

ção, 16 g (0,333 moles) de metanotiol. Â solução formada, f~

ram gotejados, sob agitação, 21,2'g (0,280 moles) de cloroa-

cetonitrila. A mistura de reação foi aquecida sob refluxo

por 3 horas até a neutralidade do meio. O sal formado foi se

parado por filtração e lavado com metanol gelado. Removeu-se

O metanol do filtrado por destilação através de coluna de Vi

greux. O produto foi extraído com éter etílico, sendo o ex

trato lavado com água e secado com sulfato de magnésio ani-
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dro. O éter foi removido e o produto destilado apressa0 re

duzida, obtendo-se 16,8 g (68,9%) de composto cromatografi

camente puro de PE 70oC/28 mmHg (lit. 112 PE 72 oC/30 mmHg).

R.M.N. (,): 6,70 (s,2H)i

93I.V.: vCN (CC1 4 ) : 2244

7,60 (s,3H).

-1 w (f'l )127cm ; CH S ~ me :
2

1270 em-I

3.5.4.4. ô-Etiltiovaleronitrila (24)

a) Clorobrometo de tetrametilenal13 - A 67,Sg (0,249 mo-

les) de tribrometo de fósforo, foram adicionados 54,03 g

(0,498 moles) de tetrametileno cloridrina. A mistura de rea

ção foi aquecida por dez horas, após o que, foi jogada em

água e extraída com éter etílico. O extrato etéreo foi lava

do com uma solução aq60sa de carbonato de sódio (10%) e, f~

nalmente com água. O extrato foi secado com cloreto de cál-

cio anidro. O éter foi removido eo produto bruto, destila-

- o /do, recolhendo-se a fraçao de PE 61,5 - 65,5 C 13 mmHg. Es-

ta fração foi redestilada, obtendo-se 64,2 g (63,4%) de com

o . 114 oposto de PE 63,0 - 64,0 C/13 mmHg (l~t. 58 C/lO mmHg).

b) ô-Clorovaleronitrilal15 - A uma solução de 29,1 g (0,446

moles) de cianeto de potássio em 36 ml de água foram adicio

nados 64,1 g (0,373 moles) de ~lorobrometo de tetrametilená

dissolvidos em 120 ml de etanol. A mistura de reação foi a-
"f.

quecida em banho de vapor por 15 horas. Após adicionar 2QO

ml de água, o óleo foi extraído em clorofórmio. O extrato

foi lavado com 40 ml de solução aqüosa de cloreto de cálcio

(50%), e posteriormente, com água. O extrato foi secado com

cloreto de cálcio anidro. O clorofórmio foi removido por

destilação em coluna de Vigreux e o produto destilado a

pressão reduzida em coluna de Vigreux sendo obtidos 25,1 g
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(57,3%) de composto de PE 96 - 8oC/12 mmHg (lit. 109 110-

110oC/16 mmHg).

c) ô-Etiltiovaleronitrila (24)112 - A uma solução de 4,96 g

(0,214 moles) de sódio em 106 m1 de etanol, contendo 14,1 g

(0,233 moles) de etanotiol, foram adicionados 25,1 g (0,2l4

moles) de ô-clorova1eronitri1a. Empregando-se o procedimen

to descrito para a preparação da meti1tioacetonitri1a (exp.

3.5.4.3., pág. 136), foram obtidos 15,3 g (50,6%) de produ-

to cromatograficamente puro de PE 102,5 - 4,50 C/l,5 rnrnHg.

R.M.N. (T): 7,4 - 7,8 (m,6H); 8,2 (m,4H); 8,8 (t,3H).

93 -1 . 127 .-1I.V.: v
CN

(CC14 ) : 2248 em ; lI.1CH s(fl.lme) : 1270 em •
2

Análise elementar

Calculado para C7H
13

NS: C: 58,71% H: 9,14%

Encontrado C: 58,91% H: 9,12%

3.5.4.5. S-Eti1tiopropionitrila (21)116

A urna mistura de 61,5 g (1,02 moles) de etano

tiol e 53,0 g (0,999 moles) de acri1onitri1a foram adicion~

dos 1,2 m1 de piperidina. A mistura foi aquecida a 400 C por

-1
em1270

duas horas e meia. Removeu-se a piperidina à pressão reduzi

da e o produto foi fracionado, sendo obtidos 77,2 g (69,9%)

de composto cromatograficamente puro de PE 94,5 - 95 0 C / 11

. 117 o /mmHg (ll.t. 94 C 11 rnrnHg) .

R.M.N. (T): 7,0 - 7,3 (m,6H); 8,7 (t,3H).

. 93. -1. lI.1 127.I.V •. v
CN

(CC1 4 ) .2250 cm i CH s(fi1me) .
2
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3.5.4.6. e-Etiltiobutironitri1a (22)116

A uma mistura de 23,7 g (0,395 moles) de etano-

tio1 e 25,1 g (0,374 moles) de crotononitrila foi adiciona-

do 1 ml de piperidina. Utilizando-se o mesmo procedimento

descrito para a obtenção da e-etiltiopropionitrila (exp.

3.5.4.5., pág. 138), obteve-se 15,0 g (31,1%) de composto

cromatograficamente puro de PE 98,OoC/ll mmHg.

R.M.N. (T): 7,2 (m,lH); 7,4 (m,4H); 8,6 (d,3H); 8,7 (t,3H).

93 -1 . 127 -1I.V.: \lCN (CC1 4 ) : 2249 cm ; wCH s(f.l.lme) : 1270 em •
2

Análise elementar

Calculado para C6H11NS: C: 55,75%

Encontrado C: 55,49%

3.5.4.7. Isobutironitri1a (8)

H: 8,58%

H: 8,51%

a) Cloreto de isobutirilal18 - Uma mistura de 176,0 g (1,99

moles) de ácido isobutírico e 270,0 g (2,20 moles) de clore

to de tionila foi aquecida, em banho de vapor, em sistema

protegido contra a umidade, sob ~gitação, até cessar a evo-

1ução de gás clorídrico. O excesso de cloreto de tioni1a

foi removido por destilação através de coluna de Vigreux e
."".

o produto destilado, recolhendo.....se.201,5 g (95,0%) de clore

to de isobutirila de PE 88,0 - 9,OoC (lit. 1l8 90,0 - 2,Ooe)

b) IsobutiraIDida1l8 - A 880 ml de hidróxido de amônio (25%)

foram adicionados 1entamente'2bl,0 g (1,89 moles) de c1ore-

to de isobutirila, sob agitação e resfriamento, mantendo-se
,

ab o . -a temperatura aixo de 15 C. Continuou-se a ag.l.taçao por

uma hora após terminar a adição do cloreto de isobutirí.1a.
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A água foi removida a pressão reduzida e a amida, recrista-

lizada de acetato de etila, obtendo-se 80,3 g (48,8%) de

composto de PF 127,0 - 8,00e (lit. 118 127,0 - 9,00C).

c) Isobutironitrila (8)118 - Misturaram-se 80,3 g (0,921 mQ

1es) de isobutiramida seca e finalmente pulverizada com

141,8 g (0,985 moles) de pentóxido de fósforo. Esta mistura

sólida foi aquecida lentamente até 2200C com a utilização

de um banho metálico, recolhendo-se o destilado. Redestilou

-se o produto, obtendo-se 45,4 g (71,0%) de composto croma

toqraficamente puro de PE 98,0 - 9,50C (lit. 118 101-106oC).

3.5.4.8. a-Etiltiopropionitrila (15)

) ~ 'd t'lt' ,-. 119 A l-a ~C1 o a-e 1 10prop1on1co - uma so uçao de 32,5 g

(0,524 moles) de etanotiol em 435 ml de hidróxido de sódio

(18%), foram adicionados 72,0 g (0,471 moles) de ácido a

bromopropiônico dissolvidos em 210 ml de hidróxido de sódio

(18%). A mistura de reação foi aquecida em banho de vapor

por duas horas e após resfriamento,foi acidulada com ácido

sulfúrico aqfioso (10%). O óleo formado foi extraído em éter

etílico e o extrato foi lavado com água e secado com sulfa-

to de sódio anidro. O éter foi -removido e o produto bruto

destilado a pressão reduzida, obtendo-se 43,6 g (69,0%) de

o . 119 ocomposto de PE 115 - 7 C/9 rnmHg (11.t. 111 - 3 e/8 mmHg).

b) Cloreto do ácido a-etiltioproPiônicol19 - Uma mistura de

38,3 g (0,285 moles) de ácido a-etiltiopropiônico e 84,0 g

(0,687 moles) de cloreto de tionila foi tratada conforme o

procedimento descrito para a preparação de cloreto de isobu

tirila (exp. 3.5.4.7. a, pág. 139), introduzindo-se a modi-

ficação que consistiu em adicionar benzeno para facilitar a
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remoça0 do excesso de cloreto de tionila. O produto foi

destilado a pressão reduzida obtendo-se 32,1 g (73,8%) de

composto de PE 62,5 - 64,50C/9 mmHg (lit. 119 56 - 7oC/8

mmHq) o

c) a-Etiltiopropionamidal18 - A 87,5 ml de hidróxido de amo

nio (25%) foram adicionados lentamente 32,1 g (0,210 moles)

de cloreto de ácido ~-etiltiopropiônico, sob agitação e re~

friamento, mantendo-se a temperatura abaixo de lSoCo Conti-

nuou-se a agitação por duas horas após terminar a adição do

cloreto do ácido a-etiltiopropiônicoo Extraíu-se a fase or-

gânica em éter etílico e secou-se com sulfato de magnésio a

nidro. O éter foi removido e o produto foi recristalizado

de benzeno e éter de petróleo, obtendo-se 19,2 g (68,7%) de

o . 120 ocomposto de PF 65,0 - 66,8 C (11t. 65-65,5 C) o

d) a-Etiltiopropionitrila (15)121 - Uma mistura de 14,7 g

(0,110 moles) de a-etiltiopropionarnida seca e finarnente pu!

verizada e 10 g de oxicloreto de fósforo (0,0652 moles) foi

aquecida a 750C até cessar o despreendimento de gás clorí 

drico. A mistura de reação foi jogada em água e extraída em

éter etílico. Secou-se ° extrato etéreo com sulfato de mag

nésio anidro. O éter foi removido e o produto, destilado a

pressão reduzida. Na redestilação do produto, obtiveram-se

9,3 g (73,4%) de composto cromatograficamente puro de PE

73,5 - 4oC/13 mmHg (PE idêntico ao anteriormente obtido,

em nosso laboratório, por C. C. Sancho) 98.

R.MoN o (t): 6,40 (q,lH); 7,20 (q,2H); 8,50 (d,3H);

(t,3H) .

8,75

93I.V.: \l CN (CC1 4 ) : 2237 cm- l W
CH

s(filme)127: 1270 em-I
2
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sio. Em seguida, foram adicionados, lentamente, sob atmosf~

ra de nitrogênio, 27,6 "g (0,129 moles) de disse1eneto de e

ti1a. À solução resultante, foram gotejados 9,81 g (0,129

moles) de cloroacetonitri1a, ref1uxando-se por duas horas.

A mistura de reação foi jogada em água gelada e o sal forma

do, dissolvido após a adição de cloreto de amônio cristali

zado. A camada etérea foi separada e secada com sulfato de

sódio anidro. O éter foi removido e o produto bruto foi sub

metido a destilação a pressão reduzida, recolhendo-se 10,5

g de uma fração de PE 76 - 84 0 C/11 mmHg.

R.M.N. (,): 6,4 (q); 6,85 (s); 7,1 (q); 8,3 (t); (8,7 (m).

. -1I.V.: vCN (f11me) 2250 cm .

Cromatografia gasosa: 73% de produto principal

A purificação da fração obtida foi executada

por separaçao cromatográfica em coluna de sí1ica-ge1, uti

lizando-se como solventes, o benzeno e o éter de petróleo.

De cada fração recolhida, foi obtido o espectro de infraveE

me1ho e efetuada a aplicação em cromatografia de placa. Da

fração de maior proporção de produto, removeu-se o solven 

te após secagem com sulfato de sódio e destilou-se o produ

to, obtendo-se 2,3 g (12%) de composto cromatograficamente

puro de PE 84 0 C/11 mmHg.

R.M.N. (,): 6,85 (s,2H); 7,05 (qp;2H); 8,45 (t,3H).

93 -1
I •V.: v CN (CC1 4 ) : 225 O cm

Análise elementar

Calculado para C4H7Nse:

Encontrado

C: 32,46%

C: 32,61%

H: 4,77%

H: 4,80%
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RESUMO

Neste trabalho, é investigado o efeito exercido

por grupos alquiltio, sobre a basicidade de nitrilas alifáti

caso Com esta finalidade, foi estudada uma extensa série de

nitrilas alquiltio-substituídas em posição a, 8, y e ã, jun

tamente com nitrilas não substituídas, escolhidas para efei

to de comparação. O conjunto de compostos investigados foi o

seguinte: acetonitrila, propionitrila, butironitrila, valer~

nitrila, hexanonitrila, heptanonitrila, octanonitrila, Lsob~

tironitrila, 2-metilvaleronitrila, pivalonitrila, 2,2'-dim.e

tilvaleronitrila, metiltioacetonitrila, a-metiltiopropioni - .

trila, etiltioacetonitrila,a-etiltiopropionitrila, a-etil~

tioisobutironitrila, terc-butiltioacetonitrila, a-etiltioprQ

pionitrila, 8-etiltiobutironitrila, y-etiltiobutironitrila ,

~-etiltiovaleronitrila e etilselenoacetonitrila.

~ apresentada inicialmente, uma revisão biblio

gráfica sobre vários aspectos eletrônicos e estruturais do

ciano grupo, incluindo potenciais de ionização e participa

ção de orbitais moleculares na formação de pontes de hiqrogê

nio. são também apresentados··-métodos utilizados para a deter

rninação de constantes de assoc~ação aceptor-doador pela res

sonância magnética nuclear.

são fornecidos os resultados de basicidade rela

tiva das nitrilas não substituídas e a-alquiltio-nitri,las

Tais dados foram obtidos através de medidas dos deslocamen

tos químicos, na r.m.n., dos protons de doadores, fenolep

clorofenol, em sistemas ternários nitri~a-doador fenólico-te

tracloreto de carbono. são apresentados também, valores ·de

constantes de associação para os mesmos sistemas, dete~na
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dos pelo emprego do método de Benesi e Hildebrand.

são apresentados os dados de deslocamentos quími

cos e de constante de associação para as B-, y- e ô-etiltio

nitrilas e nitrilas não substituídas correspondentes pelo e~

tudo de sistemas ternários nitrila-doador fenólico-tetraclo

reto de carbono. são fornecidos os deslocamentos químicos do

próton etinílico do fenilacetileno associado às nitrilas B-,

y- e ô-etiltio-substituídas e nitrilas não substituídas cor

respondentes, em sistema binário.

são descritas as preparações de nove nitrilas a

saber: butironitrila, octanonitrila, i.sobutironitrila, meti!

tioacetonitrila, a-etiltiopropionitrila, B-etiltiopropioni 

trila, 8-etiltiobutironitrila, ô-eti.ltiovaleronitrila e etil

selenoacetonitrila, das quais, três são compostos novos.

Os resultados obtidos permitem concluir que:

a) a associação com doador de protons, em a-alquiltionitri 

las, ocorre no ciano grupo e não no enxofre;

b) as nitrilas a-alquiltio-substituídas apresentam uma dimi

nuição de basicidade com relação aos análogos não substituí

dos;

c) as nitrilas B-etiltio-substifuídas, estudadas nos siste 

mas ternários, apresentam basiciQàde ligeiramente menor do

que as correspondentes não substituídas;

d) a substituição de um grupo metilena em posições afastadas

(y e ô), em relação ao ciano grupo, por enxofre, não conduz

a alteração de basicidade quando as medidas são efetuadas em

sistemas ternários e provoca um aumento da basicidade quando

se trabalha em sistemas binários.
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são discutidas as causas da diminuição de basic~

dade em a-alquiltio-nitrilas. A influência dos efeitos esté

rico e indutivo, como únicos determinantes desta diminui

çao, é excluída devido à diminuição de freqffência de estira

mento do ciano grupo nestes compostos e ao resultado de basi

cidade e freqffência da etilselenoacetonitrila.

Discute~se a diverqência de resultados na série

de nitrilas 8-, y- e ô-eti1tio-substituídas, nos sistemas

ternários e binários. ~ sugerida a hipótese da transferência

de carga intra ou intermolecular, envolvendo o enxofre e o

ciano grupo, em tais compostos.

Finalmente, é proposta a interação entre enxofre

e ciano grupo, como causa preponderante para a diminuição de

basicidade em a-alquiltio-nitrilas. ~ também ?ugerido, que a

pequena diminuição de basicidade, observada para as 8-etil 

tio-nitrilas, em sistema ternário, seja devida ao efeito in

dutivo do enxofre.



149

ABSTRACT

The effects of alkylthio groups on the basicities

of aliphatic nitriles have been investigated.·A large number

of unsubstituted and alkylthio-nitriles have been studied

including the following compounds: acetonitrile, propionitri

le, butyronitrile, valeronitrile, hexanenitrile, heptanenitr~

le, octanenitrile, isobutyronitrile, 2-methylvaleronitrile

trimethylacetonitrile, 2,2'-dirnethylvaleronitrile, methyl

thioacetonitrile, a-methylthiopropionitrile, ethylthioaceton~

trile, a-ethylthiopropionitrile, a-ethylthioisobutyronitrile,

tert-butylthioacetonitrile, a-ethylthiopropionitrile, B-ethyl

thiobutyronitrile, ô-ethylthiovaleronitrile and ethylselenoa

cetonitrile.

A literature review on several electronic and

structural aspects of the cyano-group, in aliphatic nitriles,

like its ionization potentials and its hydrogen bonding abi

lity as measured by n.m.r. spectroscopy, is presented, as

well as the methods of determination of association constants

by n.m.r. spectroscopy.

The relative basicities data measured from hydro

gen chernical shifts of phenol ând p-chlorofenol associated to

the above nitriles, in ternary s~stems, using carbon tetra

chloride as solvent, are reported.·The association constants

for the saroe systems, determined by Benesi-Hildebrand method

are given.

The relative basicities data of B-, y- and ô-alkyl
, -

thio-nitriles measured from chemical shifts of phenylacetyle-

ne, in binary systems, are presented.
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The syntheses of the following nitriles: butyro

nitrile, octanenitrile, isobutyronitrile, methylthioacetoni

trile, a-ethylthiopropionitrile, S-ethylthiopropionitrile ,

B-ethylthiobutyronitrile, ô-ethylthiovaleronitrile and e

thylselenoacetonitrile, are described.

The following conclusions and suggestions are

presented:

1) in a-alkylthio-nitriles, the association with proton

donors, takes place on the cyano group instead of on the

sulphur; 2)· the a-alkylthio-nitriles are weaker bases than

the corresponding unsubstituted nitriles; 3) in ternary sy~

tems, B-alkylthio-nitriles are slightly less basic than the

corresponding unsubstituted compounds; 4) in binary systems

B-alkylthio-nitriles are stronger bases than the correspon

ding unsubstituted compound; 4) in ternary systems, y- and

ô-alkylthio-nitriles do not show any change in basicity in

confront with unsubstituted compounds, but an increase in

basicity is observed in binary systems.

The. hypothesis of the steric hindrance to pro

ton donor association and the one of the inductive effect

of the sulfur atom, as the only factors responsibles for

the decrease of cyano-group basicity in a-alkylthio-nitri

les, have been excluded.

The divergency of the relative basicities of

B-, y- and ô-alkylthio-nitriles, obtained by measurements

in ternary and binary systems is attributed to an intra- or

intermolecular charge transfer involving the sulphur atom

and the cyano-group.

Lastly, an interaction between the cyano-group



151

and the su1phur atom is suggested as responsib1e for the

decrease of the basicity observed for the a-a1ky1thio-nitri

les. The slight decrease of basicity observed for the 8-de

rivatives in ternary systems, is attributed to the inducti

ve effect of the su1phur atom.
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