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1 .

INTRODUÇJl:O

o presente trabalho faz parte de uma das linhas de

pesquisa em desenvolvimento do grupo dirigido pela pro~ Wla

dislaw. As interações eletrBnicas nns compostos acfclicos con

tendo o sistema -S-CH 2-CO- tem sido objeto de investigações há

algum tempo.165,167,168 Mais recentemente, este estudo foi

extendido aos compostos contendo o sistema _S_CH 2_CN. 51 ,164

A p~sente tese traz uma contribuição para a referi

da 1i nha de pes·q ui s a comas i nve s t i gações dos i s t e'ma -S- CH2- CO- ,

em cetonas crclicas, al~m do estudo de cetonas c;clicas e ac!

clicas contendo o átomo de enxofre em posições mais afastadas.

Pela primeira vez são apresentadas medidas de constantes de bª

sicidades relativas para tais sistemas.

Esta tese compoe-se de três capitulos. O primeiro

traz uma revisão bibliográfica de interações intramoleculares,

o segundo contêm a apresentaçãõ e discussão de resultados e o

terceiro capitulo encerra a parte experimental.
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CAPfTULO 1

INTERAÇOES INTRAMOLECULARES

1. 1. IN TERAÇOES TRANSANU LAR ES E HOMOCONJ UGAT IV AS ENTRE O GRUPO

CARBONILA E OUTROS GRUPOS

Em 1950, Alpen e col. 3 notaram que compostos carbo

nil i cos ac í c1i cos sub s t i t uí dos em o: por gr upos f e ni 1a (I) apr~

sentavam intensificação da transição n+~* em ~elação aos ana

logos não substituídos, apesar da não ocorrência de conjuga

ção di reta entre os anêi s aromãt i coS e o grupo carboni 1a. O-s

autores sugeriram que esta intensificação seria devida ã res

sonância não ligante entre os grupos fenila e carbonila. O me~

mo efeito foi observado por Bennet e Burger,13 em 1953, na ci

clohexanona substituída em o: por grupos fenila (11).

R '0
<1>-C-C-R

Ct> .

( I ) ( I I )

Neste mesmo ano (1953), doi s grupos de pesqui sado

res liderados, respectivamente, porMarion 109 e por Robinson,S

relataram a existência de interação intramo1ecular entre o ãtQ

mo de ni t r ogêni o t e r ci ã r i o e og r upo ca r bonil a em mo 1êcu 1as de

alcalõides contendo a estrutura (IIIa). Para a explicação de~

ta interação, denominada por Robinson e co1. 5 "neutralização

transanu1ar do tipo amldico", foi sugerida a estrutura(I1Ib).



( a)

( I I I )
(b)

3.

Em continuação ao trabalho iniciado por Marion e

por Robinson, Leonard e col. 93 ,94,96-l02 efetuaram estudos em

sistemas anâlogos mais simples, verificando que nestes a int~

raçao transanular contribuia, não somente para o estado exci

tado, mas também para o fundamental.

Assim, em 1954, os referidos autores;3,94 estudando

aminoaci10inas ciclicas (IV), observaram que no anel de 9 meID

bros (IVb), a frequência de estiramento da carbonila era anor

malmente baixa, enquanto que nos outros anéis era normal. Leo

nard e co1. 93 ,94 explicaram tal fato como sendo devido a inte

r açã o t r ans anu1a r que ocor r i a a penas na ami noaCi 1oi na de 9 me ID

bros (IVb). Essa evi'dência experimental, apoiada pelas medi

das de pka em diferentes solventes e pela protonação no oxig~

nio quando se adicionava HC104 , levou os autores a sugerirem

que a interação se dava de acordo com a estrutura (V).

x=2(a); x=3(b); x=4(c); x=5(d);
,

x=6(e); x=7(f); x=8(g); x=10(h)

( I V) (V)
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Leonard e co1.,97,101 estudando a de~endincia de

efeitos estiricos em tais interações, verificaram, posterior

mente, que a introduçio de grupos volumosos no nitroginio da

aminoa.ci10ina (IVb), impedia a interação transanular. O fen5

meno foi atribufdo i interação estirica ("F strain") entre os

grupos volumosos a1qui1a e o grupo CHOH em a da carbonila.

Em 1955, Leonard e co1. 102 relataram a existência

de interação transanular ent.re nitrogênio e carbonila em ami

nocetonas cfc1icas (VIa,b), verificando que este efeito desa

parecia modificando-se as posições relativas do nitrogênio. e

da carbonila (VIc), atribuindo este fato ao impedimento esté

rico. Posteriormente, observaram99 ,100 que fatores e1etr5ni-

cos tambim impediam a interação transanular. Provas adicio-

nais para tal tipo de interaçio no estado fundamental, foram

'fornecidas pelos autores 96 atravis de medidas do momento dipQ

1a r.

x=3, y=3(a); x=4, y=4(b); x=3, y=5(c)

( VI )

Leonard e Oki ,98 em 1955, estudando os espectros no

ultravioleta de aminoaciloinas (IVb) e aminocetonas (VIa,b) ,

observaram uma nova banda de absorção de grande intensidade na

região de 220-230 nm , ausente na ami noaci 1oi na (IVf). O apar~

cimento desta banda foi atribufdo a uma interação entre o ni

trogênio e o grupo carboni1a no estado excitado .

. Em 1956, Cookson e Wariyar,39 em continuação ao
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trabalho iniciado por Alpen e col.,3 estudaram cetonas B,y-i~

saturadas e notaram que a intensificação da banda de absorção

da transição n-+TI* dependia da conformação da molécula. De duas

conformações da' ciclohexanona B,y-insaturada (Vlla,b), somen-

te na de barco distorcida (VlIb) é que ocorreria interação,

uma vez que nesta os orbitais "p" dos carbonos 1 e 3 aponta

vam um para o outro. Confirmação desta idéia foi fornecida p~

10 estudo de cetonas biciclicas de conformação barco fixa(VIII

e IX), nas quais verificou-se grande intensificação da transi

ção n-+TI*.

~ b ~~ A0:d
r--\ I \ ~o

( a) ( b)
( VI I ) (VIII) ( I X)

Labhart e Wagniere 89 verificaram, posteriormente,

que a intensificação da transição n-+TI* não era a unica carac-

teristica'de cetonas cíclicas 8,y-insaturadas (VIII"IX). Os e~

pectros no ultravioleta destes compostos mostravam também uma

ou t r a banda em apr oxi ma dame nt e 220 nm. Foi s uge r i do que es ta

banda correspondia a um estado de transferência de carga, que

seria também responsável pela intensificação da transição n-+TI*.

Em 1958, Leonard e Owens 103 relataram que acetona

cíclica (X)apresentava no ultravioleta uma banda de absorção

bas ta nt e i nte ns a a 26Onm, ause nt e em compos t o.s anã 1o9os nao

substituídos, atribuindo a nova banda a uma interação transa

nular entre as duplas olefínica e carbonílica, no estado exci

tado. Tal banda foi d~nominada por Kosower e col. 88 de "foto-
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desmõtica". Este composto (X) nao demonstrou no infravermelho

qualquer modificação da frequência de estiramento da carboni

la que indicasse a existência desta interação no estado fundª

me nta 1.

(X)

A dependência da banda de transferência de carga na

intensificação da transição n~TI* de cetonas ~,y-insaturadas,

sugerida por Labhart e Wagniere,89 foi ilustrada por Murrell!l1

em 1963, através do esquema 1.

ESQUEMA 1

-~.....- 't'"

--..-- '.t'o

Partindo do ponto de vista que dois estados intera

gem apenas quando há participação ou do mesmo orbital doador

ou do mesmo orbital aceptor, o autor examinou a possibilidade

de dois estados de transferência de carga interagirem com o
c - c-lestado n~TI* ("!'n)' No caso em questao, seriam "!'1 e "!'n' As

suas interações com o estado "!'~ dependeriam de dois fatores:
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1. Entrosamento ou dos orbi tais 'l'l e 'l'n ou dos or

bitais 'l'_l e 'I'c'

2. Intensidade das bandas correspondentes a estes

dois possíveis estados de transferência de carga.

Os cálculos mostraram que o entrosamento entre 'l'_l

e 'l'c era maior do que entre 'l'l e 'l'n' portanto, a banda cor

respondente ao estpdo 'l'f, deveria ser mais intensa do que a
-1correspondente ao estado 'l'n . Em consequência, o autor achou

mais provãvel ser o estado de transferência de carga 'l'~ o ca~

sador do aumento da intensidade da· transição n+TI* ('l'~). Este

mesmo estado de transferência de carga seria responsãvel pela

banda em 220 nm.

Em 1965, Ferguson e Nnadi 55 efetuaram uma revi são

de interações eletrônicas entre grupos não conjugados, divi-

dindo-os em dois tipos:

- A interação que ocorreria quando o entrosamento

entre os orbitais interagentes possuisse carãter TI. A esta de

nominaram"conjugação transanular ll e como exemplo citaram as ce

tonas (VIb) e (X).

2 - A interação que ocorreria quando o entrosamento

pos s ui s s e ca rã t e r (J e a es ta de nomi na r am11 ho-mo conj o:g aç ão". En

tre os exemplos fornecidos pelos autores, encontram-se os com

postos (VIII) e (IX). Como criterio para a homoco~jugação,Fer

guson e Nnadi 55 sugeriram a intensificação da transição n+TI*.

1.2. INTERAÇOES DE ORBITAIS

Serão relatados neste subcapitulo trabalhos moder

nos sobre interações de orbitais. Este assunto tem sido obje-



8.

to de grande interesse nos ultimos oito anos, sendo estimula

do, principalmente, pelos cálculos teêricos de Hoffmann e

col. 81 e pela introdução da espectroscopia fotoe1etrônica de

alta resolução por Turner e col.,151 constando na literatura'

várias monografias sobre o assunto. 16,21,22,57,73,79,104

Hof f mann e co1.,1 04 baseados emcá,1 culos EH e ST0- 3G,

distinguem três tipos de interações de orbitais em a-aminoce

tonas (XI), que serão definidos p'ara maior clareza de exposi-

çao.

1 - INTERAÇ~O DE ORBITAIS NO ESPAÇO - Ocorre quando há entro-

sarnento direto de dois orbitais, como por exemplo entre os

orbitais n do nitrogênio e n do oxigênio. Esta interª

çao, que desdobra os níveis de energia, sempre estabiliza

a combinação simétrica (S) e desestabi1iza a assimétrica

(A) (esquema 2).

ESQUEMA 2

~
/"'--H~-'""'\ (A)

I ,

I 'I \, ,
I ,

-~UF--~( '>)---:lJff-f--
, I
, I
, I
, I

\ I
, I

\ . H~-oJl (S)

~
2 - INTERAÇ~O DE ORBITAIS ATRAVrS DAS LIGAÇOES - Dá-se quando

o entrosamento entre os orbitais é atravês de uma ligação

de simetria apropriada, como por exemplo entre os 'orbi

tais n do oxigênio e n do nitrogênio através da liga-
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çao cr central. Esta interação estabiliza a combinação as

simêtrica (A) e desestabiliza a simêtri'ca (S) (esquema 3).

ESQUEMA 3

: ...,
: "
I ~,

í ": {1-----.......----, ,

! ~ i
(Al
~ / //,---...,t-t--(-s--)\ /

... " , ,
~ ~~ \1

~---1."'.---'/", t\
(5)~' "', : ..

", " ' ,. '----1.+-t__...J' ..

\ ~(A) \,

.. \ ~
.. ))----tl'l~--, ,, /

\ ,
.. '... //

1l

3 - HIPERCONJUGAÇAO - Ocorre quando um orbital TI interage com

um orbital cr apropriado. Após o entrosamento, o nível de

menor energia ê estabilizado e o de maior energia ê dese~

tabilizado. Como exemplo, tem-se a hiperconjugação no es-

* *'ta do exc i ta do ent r e os o' r bit a i s cr CN e TI CO (e sque ma 4).

ESQUEMA 4

•
~i-~ o

6"c\
N, '.
~

,
I ", ;

~"8-
, ,

1f-
, , -c, ,

!
,co , •,

'-. ,
I• ,

"
,. ,

o
N

~i-~
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O t 104 lt . -. d ..s au ores ressa aram a lmportancla as proxlml

dades e das diferenças de energia entre os orbitais interagen

tes, na predominância de um tipo de interação sobre outro, a

qual sera discutida.

Convem ressaltar que numerosos métodos tem sido usª

dos para a detecção de interações de orbitais, entre os quais

podem ser destacados: medidas de basicidade 57 e espectrosco

pias ultravioleta,57 fotoeletrônica 57 e ressonância magnetica

nuclear do carbono 13. 65

1.2.1. Interações de orbitais no espaço

Em 1968, Hoffmann e col. 81 efetuaram cál culos de or

bitais em diaminas biciclicas (XII, XIII) e constataram um
!

desdobramento de 2,87 eV entre os níveis de energia dos orbi

tais n do nitrogênio no composto (XII). Segundo os autores,

esta separação seria causada pela interação no espaço entre os

referidos orbitais. Os cálculos também mostraram que o,entro-
o

sarnento di reto seri a desprezivel para di stânci as acima de 2,5A,

portanto, no composto (XIII), cuja distância entre os orbi-
o

tais n era de 2,5A, a interação no espaço seria peque~a.

(X II) ( XI I I )

Foi sugerido o esquema 5 para explicar a interação

entre os Drbitais n do nitroginio. Este entrosamento levava

a uma estabilização da combinação simétrica (S) e desestabili

zaçao da assimétrica (A).
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ESQUEMA 5

",,',,,
/

-.....:l11t-~--<c,,,,,,,
\,

Em 1969, Stothers e Gurutada,65 usando a técnica da

ressonincia magnética nuclear do carbono 13, observaram blin

dagens dos carbonos carboníl i cos de cetonas (3 ,y-i nsaturadas ,quaD

do comparadas com as análogas não substituídas. Assim, nas c~

tonas (XIV) e (XV), as blindagens eram de 1,3 e 1,0 ppm,. en

quanto que nas cetonas bicic1icas (VIII) e (XVI), as .b1inda

gens eram de 1,4 e lO,6 ppm, respectivamente. Os autores sugê

riram interação no espaço entre os orbitais TI CC e TI CO para e~

plicar estas blindagens. Além disso, os resultados mostraram

que havia dependência conformaciona1 nestas interações.

~.
O

6 ~11

O ~~

(vnl ) (XV) ex IV ) (XVI)

- col.,17, 19 e~No período de 1969-1970, Hei1bronner e

tudando dienos bicíc1icos pelo metodo da espectroscopia foto

eletrônica, relataram desdobramentos dos níveis de energia dos

orbi tai s TI no estado fundamental das mo1ecu1 as (XVII) e (XVIII) .

Estes desdobramentos eram de 0,86 eV para o composto (XVII) e

de 0,58 eV para (XVIII).



(XV II ) (XVIII)

1t.

Hoffmann e col. 80 sugeriram o esquema 6 para expli

car estas separaçoes de nfveis de energia causadas pel"a inte

ração no espaço entre os orbitais TI t no estado fundamental.

ESQUEMA 6

/~~\
I \

I \
I \

I \
I \

I \

I "

~ >-tt-
" I\ I

\ I
, I
\ I
\ I

\ I
\ I\'--j.4f-t__---t'

~
Em 1971 t Wei ler e col}4 t35 com o emprego da espec

troscopia fotoeletr5nica em cetonas Bty-insaturadas t observa

ram estabiliz~çõe$ do orbital TI olefínico de Ot80 t Ot65 e 1 t13

eV para os compostos (XIV)t(XVI) e (VIII)t respectivamentet

em relaçio aos anilogos não substitufdos. Como o efeito indu

tivo causava um abaixame~to de energia no orbital TI CC nomixi

mo de 0,25 eV, os autores propuseram que tais estabilizações

seriam causadas t principalmente t por interações de. orbitais.

Nos compostos simétricos (XIV) e (XVI); foi sugerida apenas iQ
* .teraçio entre TI CC e TI COt que. estabilizava TI CC e desestabilizª

*va TI CO ' No composto assimetrico (VIII) t além dest.a t foi pro-
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posta interaçio entre o~ orbitais wcc e nO' que causava uma

estabilização extra em wcc e desestabi1izava nO' Esta intera

ção seria a responsável pela intensificação da transição n~w*,

neste ultimo composto.

Em 1972, Turn~r e Sweigart 146 relataram a existin

cia de interação no espaço entre os orbitais n dos hetero

átomos nos compostos (XIX) e (XX). Os desdobramentos dos ní

veis de energia de 0,25 eV para (XIX) e de 0,41 eV para (XX),

mostraram que o entrosamento no espaço era mais importante no

ditiaderivado (XX).

(XIX) (XX)

Neste mesmo ano, Bock ~ wagner23 notaram separaçoes

dos níveis de energia causadas por interações dos orbitais n

do enxofre, em dissulfetos (XXI). Os autores verificaram que a

interação no espaço, no composto (XXIa), dependia do ângulo e!}

tre os orbitais n do enxofre e era máxima para 00
, alem do

que a introdução de grupos meti1ênicos (XXIb,c) entre os áto-

mos de enxofre, diminuía o entrosamento no espaço e favorecia

interação atraves das ligações.

x=O(a); x=l(b); x=2(c)

(XX I)

C t H 'lb 1 27,71ontemporaneamen e, el ronner e co ., estu-

dando o isopropilidenonorbornadieno (XXII), observaram um de§
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dobramento de 1,08 eV entre os niveisde energia do orbital ~

do isoprop1lideno e da combinação assi~itrica dos orbitais ~

do norbornadieno. Esta separaçao era causada pela inter~ção

atraves do espaço entre os referi dos orbitais. Schweig e col.82

relataram o mesmo tipo de interação no meti1enonorbornadie-

no (XXIII).

(XXII) (XXIII)

Hei1bronner e col. 27 ,11 sugeriram o esquema 7 para

explicar tal interação.

!!.QUEMA 1

A
, JF ,

..--- ~.
JF

l' '\\, ,

.. lA : \~

~~:: A /, ,
\ .. ,

, ,I....__.. --tJf-f--
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A tentativa de se detectar este tipo de interação

no isopropilidenonorborneno (XXIVa) não teve êxito, devido a

uma distorção na molécula (XXIVb) que, segundo Hei1bronner e

colo ,71 causaria uma diminuição da interação atravês do espa

ço. Estes pesquisadores sugeriram que a mesma distorção esta

ria presente na cetona 8,y-insaturada (XVI) e, portanto, a e~

tabi1ização observada de TI CC nesta cetona, seria causada,prin

cipa1mente, por efeito indutivo do grupo carboni1a e não inte

*ração entre TI CC e TI CO ' driginalmente proposta por Wei1er e

co 1. 34 ,35

© ©QN
(a) (b)

(XXIV) (XXV) (XXVI)

He i 1bron ne r e col. 58 ,59 relataram, posteriormente,

interação de orbitais n do nitrogênio no espaço em diazabeQ

zenos (XXV, XXVI). Os desdobramentos dos niveis de energia cay

sados por este tipo de interação eram de 2.0 eV (XXV) e de

1,5 eV (XXVI). Heilbronner e co1. 58 ,59 sugeriram o esquema 8

para explicar estas separações. O mesmo tipo de interação foi

observado pelo mesmo grupo de peSqUi.sadores 26 em diazanaftale

nos.
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ESQUEMA 8

i 2
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Em 1973, Hoffmann e col. 104 estudaram -as interações

existentes na aminocetona (XI) em função de tris graus de li

berdade:

1 • Torção descrita pelo ângulo cP (XXVIIa), que corresponde -a
rotação em torno da ligação C(l)-C(2) e é igual a zero

quando a ligação C(2)-N eclipsa com C(l)-O.

2 • Rotação em torno da 1i gação C(2) -N, descri ta pelo ângulo

8 (XXVIIb), que é igual a zero quando o orbital n do ni-

trogênio eclipsa com a ·ligação C(1)-C(2).

3 • ~ngulo da ligação C-C-N.

o .•........... C.,c ........... N H2R í/''''CH
2

( il )

(XXVII)

e
( b )

Os cilculos mostraram uma interação no espaço entre

os orbitais n do oxigênio e n do nitrogênio, que era mixl
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ma para cP=O e 0=0 (XXVlIIa). Um razoável entrosamento entre

os mesmos orbitais foi observado, entretanto, para e = 1800

(XXVIIIb). Este fato foi atribuído a uma orientação mais favo

rável do que a de 0 = O para a interação entre os orbitais, se

bem que a pequena amplitude do orbital n do nitrogênio tor

nava a interação menor do que em (XXVIIIa).

( a ) (b)

(XXV II I)

Neste mesmo ano, Johnstone e col,42 detectaram int~

raçao dos orbitais n através do espaço, no 5-metilenonorborn~

no (XXIX). Assim, enquanto o orbi tal n do norborneno (XXX)

possula nível de energia de -8,97 eV e o 2-metilenonorbornano

(XXXI) de -9,02 eV, o referido composto (XXIX) po~suia os or-

bitais n em -8,93 eV e -9,31 eV. Houve, portanto, um desdobra

mento de 0,33 eV em relação ãs monoolefinas, causado pela in

teração dos orbitais n no espaço.

(XXIX) (XXX) (XXXI)

Ogata e col.,66 em continuação ao trabalho de Hoff

mann e col .,81 estudaram a diamina bicíc1ica (XXXII) e obser

varam um desdobramento de 0,71 eV entre os níveis de energia

dos orbitais n do nitrogênio, sugerindo que este desdobra-
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mento seria causado pela interação no espaço entre os referi

dos orb i ta i s .

(XX XII)

Radelilacker e col.126-12geNelsenecol.113,114 veri-

ficaram separações entre os níveis de energia dos orbitais n

do nitrogênio em hidrazinas (XXXIII). Estes desdobramentos,

causados pelas interações entre os referidos orbitais,eram de

pendentes do ângulo <p (XXXlllb). Os autores chegaram a esta

conclusão estudando hidrazinas de conformações conhecidas. O

emprego deste método possibilitou a obtenção de estruturas de

várias hidrazinas desconhecidas. Aos mesmos resultados chegª

ram Batich e Adam,ll em perõxidos, e Bock e Wagner155 e Gui

mon e co1.,64 em dissu1fetos.

( a)

\ <P :
~l

-*
(b)

(XXXIII)

Em 1973, Raba1ais e Katrib 85 relataram interação ~n

tre os orbitais n e TI de a1i1amina (XXXIVa) e de a1i1mer

captana (XXXIVb). Como TI possuia nível de energia menor doque

n em ambos os compostos, o desdobramento causa~o por esta in

teração estabilizava TI e desestabilizava n em relação aos
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ani10gos nao substitufdos.

CH2=C HC~R

R.. NH2<a); R.. SH (b)

(XXXIV)

Bock e co1.!4 em 1974, observaram estabilização do

orbital W oleffnico e desestabilizaçio do orbital n do enxº

fre no etileno mono, di e tetrasubstitufdo pelo grupo metil-.

tio, em relação aos nao substitufdos, sugerindo o esquema 9

para explicar o observado.

ESQUEMA 9

~~~1~
, n ,,, ,, ,, ,,

'~/
I ,

I
, , ••, •I I

{1~
I

,
I,

I

tt
, ,
, I, ,,, I,, I, ,,,

4t
I,

~li~

Schweig e co1.}10,138 ainda em 1974, relataram int~

ração no espaço entre o orbital n do nitrogênio e a combinª

ção assimétrica dos orbitais w(4wa) da parte diolefinica do

composto (XXXVa). No derivado sulfurado ani10go (XXXVb), en

tretanto, a interação entre nS e 4wa não foi detectada. Os

autores atribuíram este fato ã menor diferença de energia en-

. tre os referidos orbitais no composto nitrogenado (XXXVa) do

que no sulfurado (XXXVb) .110
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x-NH (a); x.S(b): XaCO (c)

(XXXV)

Ao estudarem o anãlogo carbonflico (XXXVc), Schweig

e col. 134 notaram interação entre o orbital n do oxigênio

carbonílico e a combinação assimétrica dos orbitais ~ da par

te dioleftnica, sugerindo o esquema 10 para explicar esta in

te ração.

ESQUEMA 10

Klessinger e col. 74 estudaram um grande número de c~

tonas 0.,8- e 8,y-insaturadas e verificaram que os nfveis de
,

energia dos orbitais TI CC eram estabilizados de 1,0 e 0,75 eV,

respectivamente. Os autores confirmaram aquela sugestão feita

por Weiler e col. 34 ,35 de que tais estabilizações seriam cau-

*s adas por i nt e r ações ent r e TI CC e TI CO.
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Klessinger e Asmus 7 relataram interações de orbi

tais no espaço entre as duplas exo e endocíclicas nos compos

tos (XXXVI) e (XXXVII), confirmando, portanto, os resultados

obtidos por Johnstone e col. 42 no composto (XXIX) (pag. 17).

~
~~

(XXXVI) (XXXVII)

Ramsay e co1., 130 em estudos no acilsilano (XXXVIlIa)

e no acilger'mânio (X'XXVIIIb) , pelo método de espectroscopia fQ

toeletrônica, notaram que os níveis de energia do orbital n

do oxigênio eram desestabi 1izados de 1,1 eV (XXXVIlIa) e 1,2

eV (XXXVIllb), quando comparados com o do composto carboníli

co anâlogo não substituído. Este fato foi explicado como sen-

do devido a uma interação entre os orbitais nO

que estabilizava 0C-X e desestabilizava nO .

e °c-X '

X. S~(.): X·Ge(b)

(XXXVIII) (XXXIX)

Em 1975, Guimon e co1. 63 observaram um desdobramen

to de 1,07 eV entre os orbitais n do enxofre no ditiaderiv2

do (XXXIX), propondo uma interação através do espaço entre os

referidos orbitais para explicar tal separação.

Finalmente, neste mesmo ano, Neijzen e col. 1l2 relª

taram uma interação no espaço entre os orbitai~ n' do oxigê-
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nio e TI olefínico em éteres metilalílicos. Este tipo de in-

teração causava uma pequena desestabiliza~ão em TI CC
pequena estabilização em nO .

e uma

1.2.2. Interações de orbitais através das ligações

Em 1966, Cookson e co1. 38 estudaram cetonas y,ô-in

saturadas e B-aminocetonas, nas quais havia dois orbitais "p"

separados por três 1igações (J (XLa), verificando que estas

substâncias apresentavam uma banda de transferência de carga

na região do ultravioleta. A transição responsãvel por esta

banda foi denominada "sigma acoplada". A razão desta nomencla

tura prendia-se ao fato de que a interação entre os dois orbi

tais "pU, que tornava permissível tal transiçio, era através

da ligação (J central (XLb).

la)

(XL)

( b )

Em 1968, Hoffmann e col. 81 efetuaram cálculos de or

bitais no diazabiciclooctano (XIII), constatando' um desdobra

mento dos níveis de energia dos orbitais n do nitrogé'nio(nN)

de 1,57 eV. Neste composto (XIII), a distância entre os orbi-
o

tais nN era de 2,5 A. Os câlculos mostraram que, nesta distâQ

cia, a interação direta no espaço era desprezível. Baseados

neste fato, Hoffmann e seu grupo sugeriram que a interação en

tre os referidos orbitais se efetuava atravês de uma ligação

(J apropriada, de acordo com o esquema 3 (pag. 9). Verifi

cou- se, ne s te caso, que a combi nação simê t r i ca (S) f oi de se s -,
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tabilizada e a combinação assimétrica (A), estabilizada.

No periodo de 1969-1970, Heilbronner e co1. 18,72 efe

-tuaram medidas dos potenciais de ionização do diazabicic100ç

tano (XIII) pelo metodo da espectroscopia fotoe1etrônica, ob

servando um desdobramento de 2,13 eV entre os níveis de ener

gia dos orbitais n do nitrogenio. A ani1ise detalhada do e§

pectro fotoe1etrônico desta diamina (XIII), mostrou que o seu

nive1 de menor energia era o de uma combinação assimétrica(A)

e o de maior energia, o de uma combinação simétrica (5) dos r~

feridos orbitais. Estes resultados confirmavam aquelas previ

sões fei tas por Hoffmann e co1. 81

Hudec,83 em 1970, em continuação ao trabalho iniciª

do por Cookson e col., 38 observou no ultravioleta que 8-aminQ

cetonas de conformações fixas possuiam a banda de absorção da

transição sigma acoplada apenas quando as orientações de 7T CO
e nN permitiam um entrosamento através da ligação cr central.

As sim , na ami noceto na ( XLI ), a banda e s t ava pr ese nte ( 221 nm) ,

ao passo que na aminocetona (XLII), estava ausente. N'a am;no

cetona (XLI) a conformação transdiaxia1 favorecia o entrosa

mento atraves das ligações.

o

(X LI )

o

(XLII)
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. Hoffmann e swenson,147 ainda em 1970, em cã1c.ulos de

orbitais de compostos a-dicarboni1icos (XLIII), constataram um

desdobramento de 1,46 eV entre os n;veis de energia dos orbi

tais n do oxigênio. Este desdobramento foi interpretado co

mo sendo devido ã interação destes orbitais através da 1i92

ção a central, de acordo com o esquema 3 (pag. 9).

(XLIII)

Em 1971, He i 1br onne r e co1 . 41 ef etua r am me di das dos

potenciais de ionização dos compostos a-dicarbon;licos trans

(XLIV), pelo mêtodo da espectroscopia fotoeletrônica, obser

vando separações dos n;veis de energia dos orbitais n do ox!

gênio, de 1,6 e 1,9 eV, para (XLIVa) e (XLfVb), respectivamente.

Tais desdobramentos, segundo os autores, seriam causados pe

las interações entre os referidos orbitais através da ligação

a central, confirmando as previsões de Hoffmann e Swenson. 147

<) R" /C-C
/ \R <)

R.. H (a); R-CH3 (bl

(XLIV)

Cerfontain e co1. 86 notaram, posteriormente, que o

espectro na região do ultravioleta da dicetona (XLIVb), apre

se nt ava duas bandas de abs or ção, a 42 5 e 282 nm, de me sma i n

tensidade, atribuindo-as às transições eletrônicas das combi-

*nações simétrica (5) e assimétrica (A) do orbital T'lO paralT CO '
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Em 1972, Turner e Sweigart 146 relataram a existên

cia de interações através das ligações entre os orbitais n

dos ãtomos de oxigênio e enxofre, nos compostos cíclicos (XLV)

e (XLVI). Os desdobramentos dos níveis de-energia de 1,22 eV

para (XLV), e de 0,45 eV para (XLVI), mostraram que o entro

samento através das ligações era mais importante no dioxaderi

vado (XLV). O mesmo tipo de interação foi sugerido, contempo

raneamente, por Bock e wagner,23 para os dissulfetos (XLVII) e

(XL VI lI) .

(XLV)

()
(XLVI) (XLVII) (XLVIII)

Gui mo n e co1. ,63 em est udos mai s de tal hados do me r

captal (XLVII), verificaram, posteriormente, que o desdobra

mento observado de 0,25 eV entre os níveis de energia dos orbi

tais n do enxofre, em (XLVII), era causado pela interaçãoen

tre os referidos orbitais, através da ligação a do grupo meti

1ena cent r a1, con f i rm ando, Por t anto, as s uges t õe s de Bock e

Wagne r. 23

Heilbronner e col. 58 ,59 observaram uma separação de
•

1,72 eV entre os níveis de energia dos orbitais n do nitro

gênio no diazabenzeno (XLIX). Os autores propuseram como cau

sa deste desdobramento, a interação entre os referidos orbi

tais, através da ligação a central, de acordo com o esquema

11 e semelhante ao esquema 3 (pag. 9).,

\.

~N

(XLIX) (L) ,
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ESQUEMA 11
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Ao estudarem o diazanafta1eno anã10go (L), Hei1broQ

ner e co1. 26 verificaram um desdobramento de 1,5 eV entre os

ntveis de energia dos orbitais n do nitrog~nio, causado pe

lo mesmo tipo de interação.

No perl.odo de 1972-1973, Heilbronner e co1. 61 ,70 r~

lataram separações de 0,18 eV e 0,35 eV entre os niveis de

energia dos orbitais TI, nos dienos bictclicos (LI) e (LII),

respectivamente, utilizando o método da espectroscopia foto

eletrônica. Os cãlcu10s e as anãlises dos espectros destes co'.!)

postos (LI, LII), mostraram que a combinação assimétrica (A)

era mais estabilizada do que a sim~trica (S). Estes fatos evi

denciaram que nestes dienos (LI, LII), as interações entre os

orbitais TI atrav~s das ligações, eram m~is importantes do que

atrav~s do espaço. Conv~m ressaltar que estes resultados con

firmavam sugestões feitas por Heilbronner,70 de que o aumento

de "n" (LIII) tornava o anel ~exadiinico mais planar, o que

diminuia a interação no espaço e favorecia a interação atra

v~s das ligações.



(LI) (L II) (LIII)

27.

Em 1973, Hoffmann e col. 104 estudaram as interações

existentes na aminocetona (XI) em função do ângulo $ (XXVlla,

pago 16) e do ângulo 8 (XXVIIb, pago 16). Os cálculos mostra

ram que havia uma interação entre os orbitais n do nitrogã

nio e n do oxigãnio atraves da ligação (J central, sendo ain

da que o entrosamento era independente do ângulo $, variando,

ent r et anto, com o ângu1o 8, que e r a máxi mo par a 8 = 180 o e mi 

nimo para 8=90 0 •

Nes t e me smo ano (1 9 73), He i 1br onne r e c01 . 6O efet u~

ram um estudo empregando a espectroscopia fotoeletranica, com

a finalidade de obter alguma informação acerca das .. ."pOSSlvelS

interações entre os orbitais TI nos dienos (LIV) e (LV), obser

vando separações dos níveis de energia dos referidos orbitais

de 0,97 eV para (LIV) e de 0,36 eV para (LV). Em ambos os cª

sos predominava a interação atraves das ligações. O menor de~

dobramento verificado no dieno (LV), devia-se ao fato de, tal]

bem neste, haver interação no espaço.

(LIV) (LV)
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Com o objetivo de obter maiores esclarecimentos acer

ca da transição sigma acop1ada,noperiodode1973-1974, VerhQ

even e co1. 47 ,157 verificaram que os espectros da aminoo1efi

na (LVIa) e da aminocetona (LVIb) de conformações fixas, apr~

sentavam bandas de absorção em 220 nm e 243 nm, respectivame~

te, inexistentes nos análogos não substituídos. Estas bandas

foram atribuídas as transições sigma acopladas. A1émdisso,uti

1izando o mitododa ressonincia magnética nuclear do carbono

13, observaram que os carbonos carbo~ílico· e olefínico apre

sentavam blindagens em relação aos não substituídos. Estes re

sultados eram indicativos de um aumento da densidade eletrôni

ca da dupla. Co m base neste s f atos, Ver hoeven e c01 . 157 Pr opy

seram que a transição sigma acoplada possuia natureza de tran§.

ferência de carga e que esta transição envolvia a passagem de

um elétron do orbital n do nitrogênio para o orbital TI CX vª

z i o.

o

xJU
x= CH2 (01); X =O (b)

(LVI) (LVII)

Finalmente, em 1974, Sasaki e colo 133 relataram in

teração através da ligação cr central entre os orbitais TI car

bonilico e n do nitrogênio, na qminocetona (LVII). Este ti

po de interação causava uma estabilização de 0,18 eV no nível

de energia do orbital n do nitrogênio.
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•x

axi.al (a)

(LVIII)

ESqUEMA 12
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Em 1972, Schweig e Weidner,158,159 estudando etile

no e derivados e utilizando-se do método da espectroscopia fQ
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gia do orbital 7T do propeno (E = -9,9 eV), quando comparado com

o do eti leno (E =-10,5 eV). Os autores atribui ram esta deses

tabilização ã interação hiperconjugati~a entre os orbitais 7T

e o metTlico, que desestabilizava o primeiro. Alim disso, no

taram que os orbitais 7T de derivados vini1ico (LIX).e a1i1ico

(LXb) do si1icio, também eram desestabi1izados em relação aos

do etil eno. O orb i tal 7T de (L Xb) (E = - 9 , Oe V), ent re ta nto, e r a

mais desestabilizado do que o de (UX)· (E= -9 ,8eV). Schweig e

Weidner propuseram a existincia de interaç~es hiperconj.ugati

vas entre 7T e o em ambos os compostos (LIX, LXb), que desest2

bi1izavam o nTve1 de energia do orbital 7T.No derivado vini1ico,

alem desta interação, havia tambem um forte entrosamento en-'

tre os orbitais TI e dSi que estabilizava 7T (esquema 13) dimi

nuindo, portanto, o efeito da interação hiperconjugativa.

( LI X)

CH2a CHCH2S~R3

R=H (~); R= CH3 (bl

( LX)

ESQUEMA 13

(L XI )

'..... dSi
/)----~

, /
/ /

/ ;,------_..._---...... ,
", ", /

"", .......""--'---+1t-~--,'
,

1l
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Paralelamente~ Bock e col. 10a relataram interação hi

perconjugativa entre ,Os orbitais 'Ir e O'C-Si no ali1silano (LXa) ~

semelhante àquela descrita por Schweig e Weidner15a~159 no

aliltrimeti1si1ano (LXb). Bock e co1. 10a sugeriram que·a con

figuração (LXI) seria a responsãvel pela interação.

Neste mesmo ano (1972)~ Schweig e Schafer~135~136em

estudos de conformações~ através da espectroscopia fotoeletrQ

nica~ observaram que no sulfeto a1i1metilico (LXlIb) e na alil

mercaptana (LXIIa)~ havia interações hiperconjugativas entre

os orbitais 'Ir e O'C-S~ que seriam responsáveis pelas conforma

ç~es gauche em ambOs os compostos (LXIIa,b).

R-H (a); R=CH3 (b)

(LXII)

Em 1973, utilizando-se do mesmo método~ Scnweig e

Schmidt 137 relataram a existência de interação hiperconjuga

t i va ent re os orb i t ai s 'Ir e O' C- X em ha1etos de, a1il a (LXII I ) .

Os autores propuseram que~ tambem nestes compostos (LXIII),e~

te tipo de interação era importante na determinação da confor

maçao, nos quais a gauche era a mais estável.

(LXIII)

Schweig e colo ~139 paralelamente~ notaram um grande

desdobramento entre os níveis de nergia dos orbitais 'Ir e O'C_Hg

no cloreto de alilmercürio (LXIV) ~ quando comparado com os anª
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logos nao substituídos, atribuindo este desdobramento ã inte

raçao hiperconjugativa entre os referidos orbitais (esquema 14).

ESQUEMA 14

, 1l ,
I \

I \
I \

\

1re-c
I \

6C-HgCH2-CHCH2HgCl 1l I \ n, l
\ ,,,

I\

1L
,

(LXIV)
,

Neste mesmo ano (1973), Schweig e col. 141 estudaram

alilgerminio (LXVa) e a1ilestanho (LXVb) pelo mitododa espeç

troscopia foteeletrônica e, an.-alis'an·do os espectros destes

compostos (LXVa,b), concluiram que as conformações mais estã-

veis dos mesmos (LXVI)

( LXV)

eram determinadas por hiperconjugação.

(LXVI)

o mesmo tipo de interação foi proposto, posterior

mente, por Schweig e co1. 140 para derivados a1í1ico (LXVII)

e vinílico (LXVIII) do fósf(tN). A interação entre os orbi

tais TI e 0C_P seria, tambim neste caso, responsãvel pela con

formação gauche destes compostos.

(LXVII) (LXVIII)

Em 1973, Hoffmann e col. 104 efetuaram cãlculosdeor

bitais em aminocetonas (XI),que indicaram a existência de in-



33.

*teração hiperconjugativa entre os orbitais TI* e 0C-N' que in-

dependia do ângulo e (XXVIIb, pago 16), mas variava com cp

(XXVlla, pago 16), sendo o entrosamento máximo para cp =90 0 •

Em 1974, Bock e col. 50 examinaramos níveis de ener

gia dos orbitais o e TI no estado fundamental do a ce til e no

(LXIXa) e seus derivados (LXIXb-e), obti dos de seus espectros

fotoletr6nicos. Em todos os derivados, observaram-se desesta

b i1 i z açõ'e s dos orb i ta i s TI quan do compa rados com os do acet i 1~

no. Os refe·ridos autores sugeriram que estas desestabiliza-

ções seriam causadas por interações hiperconjugativas entre os

orbitais o e TI (esquema 15).

ReleR'

(LXIX)

ESQUEMA 15

i 1L U ~~ ~,/'$
o ....• 1l ,. ;-

~~ 1t 1l Ir.,.

"'~~ 11 ~~" 1l

Este mesmo tipo de interação foi observado, parale

lamente, na acetonitri1a, por Bock e Stafast. 144

Finalmente, em 1975, Nesmeyanov e co1. 115 relataram
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a existência de interação hiperconjugativa entre os orbitais

TI CO e 0C-Hg no composto (LXX), usando o método da ressonância

magnética nuclear do carbono 13. Entretanto, tal tipo de int~

raçao nao foi detectado no composto (LXXI) sendo o fato atri

buido ã conformação fixa, desfavorãve1 ao entrosamento hiper

conjugativo.

(LXX)

1.3. INTERAÇUES ENTRE ENXOFRE E CARBONILA

(LXXI)

Em 1949, Fehnel e Carmack54 observaram que cetonas

contendo um grupo a1qui1tio ligado ao carbono a, apresentavam

espectros no u1 travioleta diferentes de compostos análogos não

substituídos. Assim, enquanto os sulfetos absorviam em 210 nm

(10gE-3,00-3,25) e cetonas na região de 275-295nm

(log E = 1,7), estes a-cetosu1fetos absorviam nas regiões de

295-300nm(log'E = 2,50) e 240-245nm (log E: = 2,60). Para

a explicação dos espectros an6malos destes a-cetosulfetos, fQ

ram sugeridas as existências de interações entre carbonila, en

xofre e hidrogênio em a, propondo-se as estruturas (LXXIIa-d)

como responsáveis por estes espectros característicos .

.)\..
'U'
I

H+ C-R
I

C

H/\§-R

la)

:0
11

H+ C-R
(
/\..

H ~-R

( b) ld)

(LXXII)
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No período de 1959-1960, Leonard e colo 91,95 estudª

ram compostos cíclicos contendo enxofre e carbonila, com a fi

nalidade de obter informações sobre uma possível interação

transanular entre estes dois grupos. Os autores verificaram

que a tiacetona (LXXIII) apresentava, no espectro de infraver

me-lho, além da banda normal da carbonila (1703 cm- l ), uma in

flexão em frequência menor (1684 cm- l ). Esta evidência experi

mental, apoiada pela medida do momento dipolar, levou os autQ

res a sugerirem que esta cetona (LXXIII) existe como uma mistu

ra de duas conformações: de não i nteração e de interação (LXXIIIa,

b ) .

( a)

(LXXIII)

(b)

Leonard e col. 95 também observaram que o espectro no

ultravioleta desta tiacetona (LXXIII) apresentava uma banda de

absorção em 237 nm, ausente nos análogos não substituídos. O

estudo da influência de solvente nesta banda, mostro~ um des

locamento para o visível ao se passar de solventes não pola

res para polares. Baseando-se neste fato e levando-se em con

sideração a alta intensidade desta absorção (log E = 3,5) ,LeQ

nard e col. concluiram ser o estado excitado mais polarizado

que o fundamental.

Em 1962, Bergson e Delin 15 efetuaram um estudo das

interações nos estados fundamental e excitado da etiltioacetQ

na (LXXIV). A diminuição da frequência de estiramento da car-

bonila neste composto (LXXIV) em comparação com o nao substi
J
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tufdo correspondente, foi por eles atribufda, na base do esty

do da influência de solventes, a uma diminuição da constante

de força da carbonila. Um estudo semelhante em relação ã tra~

si ção n-+rr*, em aproximadamente 300 nm, levou-os a sugeri rem que

o estado fundamental desta molécula (LXXIV) era mais polar do

que o estado excitado. Esta conclusão era contrãria ã de Leo

nard e co1. 95 com respeito ã tiacetona (LXXIII), na qual o es

tado excitado mostrou-se mais polar do que o fundamental.

(LXXIV)

Paquette e Wise,124 em 1967, sugeriram que a tiace

tona (LXXIII) estudada por Leonard e co1.,9l,95 devido a sua mo

bi lidade conformacional, não permitia estabelecer uma relação

entre a interação enxofre-carbonila e a distância interatômi-

ca entre os dois centros envolvidos e, dessa forma, obter uma

compreensao melhor de tal interação eletrônica.

Com o objetivo de obter maiores informações das exi

gências estruturais para tais interações transanulares S-C co '

Paquette e Wise 124 sintetizaram duas tetrahidro-l,4-tiapiro

nas (LXXVa,b) ,de tal maneira que a tiacetona de seis membros

possuia conformação barco rfgida. Se bem que os momentos dipQ

lares observados para estes compostos mostraram-se mais elevª

dos do que os de moléculas semelhantes, as medidas no infra

vermelho não eram conclusivas quanto ã existência de intera

ção transanular no estado fundamental. A analise do espectro

no ultravioleta destas cetonas (LXXVa,b) mostrou, entretanto,

a existência de banda de transferência de carga em aproximadª

mente 240 nm. Com base no estudo do deslocamento do maximo de
j
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absorção desta banda com a polaridade do solvente, os autores

atribuiram esta banda de absorção a uma transferência de car-

ga do enxofre divalente para o grupo carbonila. Posteriormen

te, Paquette e col. 123 mostraram que a interação era mai s ef~

tiva em (LXXVb) do que em (LX-XVa), devido ã menordistânciaen

tre os centros envolvidos no primeiro composto, propondo a es

trutura (LXXVI) para explicar tal tipo de interação.

CH2)n

n=1 (a); n:2 (b)

(LXXV) (LXXVI)

Herzschuh e Borsdorf,75 em 1969, efetuaram um estu-

do polarogrãfico em 3,4 e 5-tiaciclanonas (LXXVII-LXXXI,LXXIII) e

observaram que suas reduções eram consideravelmente mais fá

ceis do que as de cetonas análogas não substituldas. Além dis

so, notaram que- as 3-tiaciclanonas (LXXVII-LXXIX) eram reduzi

das mais facilmente do que as 4-tiaciclanonas (LXXX,LXXXI) e

estas mais facilmente do que a 5-tiaciclanona (LXXIII). A co~

paraçao de seus potenciais de meia-onda com os respectivos es

pe ct r os no u1t r avi o1e ta, 1evou os aut or e s a s u9e r i re mque a f ª
cilidade da redução polarográfica destas tiaciclanonas (LXXVII

LXXXI,LXXIII) devia-se ã interação entre enxofre e carbonila.

o

A
(CH2)x (CH2)y

,,~

x=l, y=2 (LXXVII); x=l, y=3 (LXXVIII); x=l, y=4 (LXXIX);
J

x=2, y=2 (LXXX); x=2, y=3 (LXXXI); x=3, y=3 (LXXIII)
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76Herzschuh e co1. observaram, posteriormente, que

a 4-oxacic1ohexanona (LXXXII) também era reduzida mais faci1

me nt e do qLi e a anã 1oganã o sub s t i t uí da, at r i bui ndo es t e f at o

ã interação entre oxigênio e carboni1a.

(LXXXII)

No periodo de 1970-1971, W1adis1aw e col. 165 ,168 r~

lataram que cetonas substituídas em a por um grupo alqui1tio,

apresentavam diminuições de basicidade quando comparadas com

as anãlogas não substituídas. Estas diminuições de basicidade·

eram ainda acompanhadas por diminuições das frequências de e~

tiramento da carboni1a. Para explicar estes fatos experimen

tais, os autores propuseram a existincia de transferincia de

carga do grupo carboni la para um orbital vazio do enxofre. Não

foi eliminada, entretanto, a possibilidade de estarem operan-.

do efeitos não eletrônicos, tais como impedimento estérico do

grupo alquiltto e perturbações mecânicas originárias da subs

tituição do hidrogênio em a por um átomo de enxofre. O impedi

mento esterico dificultaria a formação da ponte de hidrogênio,

causando, consequentemente, a diminuição da basicidade. As per

tubações mecânicas causariam a diminuição da frequência de e~

tiramento da carbonila.

W1adi s 1aw e co1. 51 , 164 obsé r var am, pos t e r i or me nte,

diminuições de basicidade acompanhadas das diminuições das

frequências de estiramento do grupo ciano, em nitri1as substi

tuídas em a pelo grupo a1quiltio, nas quais o impedimento es

têrico estava ausente. Com base nestes resultados, os autores
J
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propuseram que os efeitos eletr~nicos seriam os responsãveis

por estas diminuições da basicidade.

Convém ressaltar que a mesma diminuição de basicidª

de, seguida por diminuição da frequência de estiramento da car

bonila, foi observada pelos mesmo autores em (a-alquiltio)-€~

teres,165 _tio€steres 165 ,167 e -amidas. 165

. 161,166,167,168. _
Wladls1awe col. anal1saramtambemos

espectros no ultravioleta dos mesmos compostos e verificaram

que e r am di f e re nte s dos anã 1o9os não sub s t i tu; dos, s u9e r i ndo

interação entre enxofre e carbonila no estado excitado.
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CAPrTULO 2

APRESENTAÇAO E DISCUSS~O DE RESULTADOS 29 ,30,162,163

o pre se nt e capi t u1o compõe - se de t rê s pa r t es. Na pr i

meira e na segunda, apresentam-se e discutem-se os resultados

das medidas relativas de basicidade pelo mitodo de ressonan

cia magnitica nuclear de ciclopentanona (LXXXIII), 3-tiaciclQ

pentanona (LXXVII), ciclohexanona (LXXXIV), 3-tiaciclohexano

na (LXXVIII), cicloheptanona (LXXXV), 3-tiacicloheptanona(LXXIX),

4-tiaciclohexanona (LXXX), 4-tiacicloheptanona (LXXXI), ciclo

octanona (LXXXVI), 5-tiaciclooctanona (LXXIII), 2-pentanona

(LXXXVII), 2-heptanona (LXXXVIII), 2-octanona (LXXXIX), 2-un

decanona (XC), metiltioacetona (XCI), etiltioacetona (LXXIV),

4-etiltio-2-butanona (XCII), 5-etiltio-2-pentanona (XCIII),

6-etiltio-2-hexanona (XCIV), tetrahidrotiofeno (XCV), 3-oxacl

clopentanona (XCVI), metoxiacetona (XCVII) e 3-ciclohexenona

(XV). Na terceira parte, relatam-se as sinteses de alguns de~

te s compostos por nos efetuadas.

o

Ó
o o o

II 11 11 11

O O O O
(LXXXIII) (LXXVII) (LXXXIV) ( LXXVIII) ( LXXXV)

(LXXIX)

o

M
(LXXXVII)

6
(LXXX)

o
fN\

(LXXXVIII)

o

O
( LXXXI)

(LXXXIX)

(LXXXVI)

o
11

!VV'M
(XC)

(LXXIII)

(XCI)
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Jv\/
(LXXIV) (XCII)

o

6
(XCVI)

(XCI" )

o
11 o
N\

(XCVII)

o

N0sl\
(XCIV)

o

O
(XV)

(XCV)
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2.1. MEDIDAS COMPARATIVAS DE BASICIDADE PELO EMPREGO DO r~ETODO

DE RESSONÃNCIA MAGNETICA NUCLEAR

Conforme exposto no capítulo anterior, Wladislaw e

colo 165,168 observaram que as a-alquiltiocetonas alifãticas

acíclicas possuiam uma diminuição da habilidade para a forma

ção de pontes de hidrogênio, quando comparadas com as cetonas

análogas não substituídas. Era de interesse verificar se a

mesma diminuição ocorria em tiaciclanonas contendo o átomo de

enxofre ligado ao carbono a, já que a inspeção de modelos mo

leculares mostrava que nestes compostos, devido ã rotação res

trita, ficava eliminada a possibilidade de impedimento estéri

co. Convém frisar que Herzschuh e Borsdorf 75 já haviam sugeri

do interação entre enxofre e carbonila nestas tiaciclanonas,

na base de absorção anormal no ultravioleta e ao verificarem

que sua s r e duç Ões po1a r o9r áf i cas e r am bem mai s f áce i s do que

as de cetonas análogas não substituídas.

As medidas comparativas de basicidade pelo método de
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-. - . 1 46 , 125 .. - l' dressonanCla magnetlca nuc ear. ate entao rea lza as em

nossos laboratõrios,132,165,168 foram efetuadas com a utilizª

ção do sistema binário doador-aceptor de prõton. Achou-se de

interesse passar-se para o estudo em sistema ternário doador

-aceptor de próton-solvente inerte. Este sistema apresentava

diversas vantagens em relação ao anterior, pois, além de di-

.minuir a autoassociação do doador de próton e possibilitar uma

melhor comparação com as medidas pelo método no infravermelho,

desenvolvido paralelamente em nossos laboratórios, fornecia dª

dos para o cálculo da constante de equilíbrio do complexo doa

dor-aceptor de próton.

O problema inicial a ser solucionado foi a escolha

deu m doador de pr õt on apr opr i ado. Es t udos ant e r i ore s de s te 1ª
boratõrio 132 ,165,168 utilizaram o fenilacetileno e o fenol co

mo doadores de prótons. O fenilacetileno seria o indicado, não

so pela sua pouca tendência ã autoassociação, como também pe

la linearidade de sua molécula e pela racilidade de manipula-

R· tt 132 b . f . t t d t 1 - .çao. 1 ner ven lcara, en retan o, que usan o-se a aCl

do, as diferenças de basicidades não eram significativas na

presença de solvente. Em vista disso, foram escolhidos dois

doadores de prõtons poderosos: o feno1 44 ,62 e o p-clorofenol,

empregando-se como solvente o tetracloreto de carbono.

Foram primeiramente efetuadas as medidas dos deslo

camentos quimicos dos prótons hidroxílicos do fenol (exp. n9 1,

pago 93) e do p-clorofenol (exp. n9 2, pago 95 ), a diferentes

concentrações, em tetracloreto de carbono, com a finalidadede

se determinar os valores de seus deslocamentos ã diluição in-

finita (tiV o)'

A seguir passou-se as medidas em sistemas ternários

doador-aceptor'de prõton-tetracloreto de carbono. Os acepto-
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res de prótons inicialmente estudados foram as cetonas cicli

cas nao substituídas (LXXXIII-LXXXV) e as tiaciclanonas con

tendo o itomo de enxofre ligado ao carbono· a (LXXVII-LXXIX).

Em todas as medidas, a concentração molar do doador de próton
~

f oi mant i da cons t ant e e tão ba i xa quant o pos s í ve 1, Pa r a pre v~

nir autoassociações, dentro do limite de detectabilidade do

aparelho de ressonância magnética nuclear. As concentrações

dos aceptores de prótons eram variiveis dentro de tal faixa,

que um excesso destes era sempre presente com a finalidade de

se garantir a associação 1:1.

Os valores de deslocamentos do sinal do prõton devi

dos ã associaçã'o (fi\> I o) obti dos experimentalmente (exps. nQ 3-8,

pags. 96-106) e correlacionados com os valores corresponden

tes de quocientes molares nOH/n CO ' pelo emprego de fenol e

p-clorofenol, acham-se nas figuras 1 e 2, respectivamente.

150
N
:r:

::!:
o

-o 100
~

50

o 0,200

Figura 1 - Deslocamentos da ponte de hidroginio vs. quocien

tes molares; sistema: fenol-aceptor de prõton,em CC1 4 .
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Figura 2 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocien

tes molares; sistema: p-clorofenol-aceptor de próton, emCCl 4.

Observa-se nas figuras 1 e 2 que, para cada sistema

doador-aceptor~ os valores de ~VIO aumentam à medida que au

menta a concentração de cetona (com a diminuição de nOH/n CO )'

Esta dependência entre valores de ~VIO e concentração de cetQ

na e indicativa da existência de um equilibrio em solução (equi

librio l) que com aumento da concentração de cetona ê deslocª

do para a direita.

doador + aceptor ==== complexo ( 1 )

(H - X) ( y) (y········H -X)

Assim, os valores limites de deslocamentos são ob

'viamente alcançados em concentrações mais altas ã medida que

se aproxima da solução de doador de próton em cetona liquida.

Com os pontos em que as relações entre ~VIO e

nOH/n CO pareciam ser lineares, foram calculadas as retas que

melhor se ajustaram aos conjuntos de pontos apresentados. As
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extrapol ações das retas obti das para nOH/n CO = O forneceram os

valores de 6V agrupados na tabela 1.

TABELA 1

Valores de 6V para fenol e p-clorofenol

associados com 3-tiaciclanonas e cetonas

não substituídas correspondentes, em CC1 4

6V (Hz)
N9 COMPOSTO

fe no 1 p-clorofenol

LXXXIII 0=0 171 190

LX XV I I Q~o 107 126

LXXXIV 0 0 179 199

LXXVIII (}o 142 167

LXXXV 0=0 185 203

LXXIX 0:0 141 166

A inspeção dos resultados da tabela 1 sugere que as

tiaciclanonas contendo o âtomo de enxofre ligado ao carbono a,

são menos bâsicas do que as anãlogas não substituidas.Pode-se

observar na figura 3 que hâ concordância entre os resultados

obtidos usando-se como doadores de pr6tons o fenol e o p-clo-

rofenol.
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Figura 3 - ~'J do p-clorofenol vs. ~'J do fenol; sis

tema: doador-aceptor de próton ~ em CC1 4 (r=O ~995).

Considerou-se de interesse passar-se ao cálculo da

constante de associação do sistema doador-aceptor de próton

em tetracloreto de carbono, por dois mitodos descritos na li-

33 106 .- 1 d k - - dteratura, ~ Ja que os va ores e ass tambem sao usa os p§

ra se estimar basicidade. 105 Utilizando-se o primeiro método,

desenvolvido por Mathur e col. ~l06 correlacionaram-se os valo

res de l/~'J'o com os de 1/ rCO). Foram calculadas as retas que

melhor se ajustaram aos conjuntos de P0~tos detectados e os

valores de k s' obtidos p~las relações entre seus coeficien-as

tes lineares e angulares (v. pago 93)~ acham-se na tabela 2.

Empregando-se o segl:!ndo.método~ desenvolvido por Carper e

colo ,33 foram correlacionados" o's valores de ~'JIÓ/ (CO) com os
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de 6v
1 o. Calcularam-se as retas que se ajustaram aos conjun

tos de pontos apresentados e os valores de kass ' extraídos di

retamente de seus coeficientes angulares (v.pag. 93), encon

tram -se na tabela 2.

TABELA 2

Valores de kass para fenol e p-clorofenol associados com 3-tiª

ciclanonas e cetonas nao substituídas correspondentes, em CC1 4

k (- 1as s M )

N9 Composto Metodo de Mathur

fenol p-clorofenol

Método de Carper

fenol p-clorofenol

LXXXIII

LXXVII

LXXXIV

LXXVIII

LXXXV

LXXIX

0-0 8,6

3,2

la ,6

4,6

la ,7

5 ,5

14 ,4

4,6

17 ,3

7 ,3

17 ,4

8,7

3 , 1

la ,6

4,7

11 , 1

5 ,6

14,3

5 , O

17 ,3

7,3

17 , 7

Deixou-se de calcular a constante de associação do

sistema p-clorofenol-3-tiacicloheptanona devido aos poucos po~

tos disponíveis.

Pode-se observar na figura 4 que há concordância e~

tre os valores de k s usando-se fenol e p-clorofenol como doªas

dores de prótons.
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Figura 4 - kass de p-clorofenol-ciclanonas vs.

kass de fenol-ciclanonas (método de Mathur) ;

solvente: CC1 4 (r=O,999).

Os valores de kass (tabela 2) confirmam os de ~v

(tabela l),indicando que as ciclanonas tiasubstituidas sao m~

nos bisicas do que as nio substituídas.

Os estudos de espectros no ultravio1eta 54 e de redy

çoes polarogrâficas 75 sugeriram a possibilidade de tiacic1anQ

nas contendo o ãtomo de enxofre ligado ao carbono S, apresen-

tarem também interações entre enxofre e carboni1a. Em vi s ta

disso, julgou-se interessante efetuarem-se as medidas de basi

cidade de tais cetonas. Escolheram-se para este fim dois com

postos: 4-tiacic10hexanona (LXXX) (exp. n9 9, pag.108) e 4-tiª

cicloheptanona (LXXXI) (exp. n9 10, pag.109) já que estes po-

deriam ser ~omparados com as c~tonas nio substituidas já estu
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dadas: ciclohexanona (LXXXIV) e cicloheptanona (LXXXV). As cor

relações entre 6v'o e nOH/n CO pelo emprego de fenol e p-clo

rofenol podem ser apreciadas nas figuras 5 e 6. Os valores de

lv, obtidos pelas extrapolações

nOH/nCO = 0, acham-se na tabela 3.

N
I

I
o
-o
~ 100 f-

SO f-

das retas ca 1cul adas pa ra

N
I

I
o-
-o
?
<]

I I

O 0,100 0,200
"OH / nco

Figura 5 - Deslocamentos da pon te de hidrogênio vs . quocie~

tes molares; sistema: fenol-aceptor de próton, em CC1 4 .

o
I . I

0,200

Figura 6 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocie~

tes molares; sistema: p-clorofenol-aceptor de próton, em CC'4'
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TABELA 3

Valores de /),'0 para fenol e p-clorofenol

associados com 4-tiaciclanonas e cetonas

não substituídas correspondentes, em CC1 4

/),'0 (Hz)

N9 Composto
fen o1 p-clorofenol

LXXXIV 0:0 179 199

LXXX sJo 143 172

LXXXV 0° 185 203

LXXXI 0° 153 179

Procedeu-se também neste caso ao cãlculo das cons-

tantes de associação do sistema doador-aceptor de próton, em

tetracloreto de carbono, pelos métodos de Mathur e col. 106 e

de Carper e col. 33 Os valores obtidos de kass encontram-se

na tabela 4.
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TABELA 4

Va lo re s de k para fenol e p-clorofenol associados com4-tiaas s
ciclanonas e cetonas não substituídas correspondentes, emCC1 4

k ( M- l )
ass

N9 Composto Metodo de Mathur Metodo de Carper

fe no 1 p-clorofenol fen 01 p-clorofenol

LXXXIV 0° la ,6 17 ,3 la ,6 17 ,3

LXXX sJ=o 5 ,6 ' 8,5 5 ,7 8,4

LXXXV 0=0 la ,7 17 ,4 11 , 1 17 ,7

LXXXI 0=0 5 ,2 8,8 5 ,3 8,3

Os resultados de óv (tabela 3) e de kass (tabela 4)

demonstram que as tiaciclanonas contendo o átomo de enxofre

ligado ao carboho 8 (LXXX, LXXXI) possuem as basicidades do

grupo carbonila diminuídas quando comparadas com as de ceto

nas correspondentes não substituídas (LXXXIV, LXXXV). Surpree~

aentemente, estas diminuições de basicidade são quase da mes-

ma ordem daquelas observadas em tiaciclanonas contendo o enxo

fre ligado ao carbono a (tabelas 1 e 2).

Em vista disso, nos pareceu importante verificar se

ainda haveria alguma alteração da basicidade do grupo carbo-

nila numa tiaciclanona em que o átomo de enxofre e o 9rup o

carbonila fossem separados portr~s grupos metilênicos. A

5-tiacicloóctanona (LXXIII) seria um composto mais apropriado
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para este estudo, pois, conforme já mencionado no capitulo an

terior (pag. 35), Leonard e colo 91,95 sugeriram nesta tiaci

clanona (LXXIII) uma interação do tipo transanular, com tran~

ferência de carga do enxofre para o grupo carbonila. Tal int~

ração deveria causar um aumento de sua basicidade em relação

ã análoga não substituida, o que seria contrârio aos resulta

dos verificados em tiaciclanonas contendo o átomo de enxofre

ligado ao carbono a ou ao B, por nós estudadas. Se realmente

fossem confirmadas tais espectativas, não somente seria dada

mais uma evid~ncia para tal transfer~ncia de carga, como tam

bém teriamos uma indicação da ocorr~ncia de uma interação di

ferente nas tiaciclanonas (LXXVII-LXXXI) por nós estudadas.

Passou-se então, ao estudo das basicidades compara-

tivas da ciclooctanona (LXXXVI) (exp. n9 11, pag.lll) e da

5-tiacic1ooctanona (LXXIII) (exp. n9 12, pag.112). As curvas

de 6v'0 em função de nOH/n CO usando-se feno1 e p-clorofenol,

acham-se nas figuras 7 e 8 e os valores de 6v, na tabela 5.

I

150 I-

,,,
200 ~ ",

" ~,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

""':\

"-

~~
.~

~0
.~
\. 0

LXXIII \. ~LXXXVI
.'

I
o
-o
">
<3

0.050
I'l.oH / n co

Figura 7 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vS. quo-

cientes molares~ sistema: fenol-aceptor de próton, em CC1 4 .
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N
:x:::

I
O

o
I I

0,200

Figura 8 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocien

tes molares; sistema: p-clorofenol-aceptor de próton, emCC1 4 .

TABELA 5

Valores de óv para fenol e p-c1orofeno1 associados

com ciclooctanona e 5-tiacic1ooctanona, em CC1 4

óv ( Hz )

N9 Composto
fen 01 p-c1orofenol

o
LXXXVI <:> 198 215

LXX I I I <:> 207 231

Os resultados realmente indicam um aumento de óv da

5- t i ac i c1ooc t ano na (L XXI I I ) em re 1ação ao da c i c1ooc t ano na

(LXXXVI).



54.

Para se poder avaliar as grandezas das diminuições

de basicidade nos sistemas ciclicos e comparã-las com as dos

aciclicos, tornou-se necessario repetir as medidas em a-al-

"lt" t 165,168 d" - "t . -qUl loce onas nas con lçoes experlmen alS por nos em-

pregadas e efetuar as medidas com cetonas contendo o grupo al

quiltio em posições mais afastadas do grupo carbonilao Proce

deu-se então às medidas de basicidades comparativas de 2-pen-

t anona (L XXXVI I) (e xp o n9 13, pagol 13) , 2- he pt a nona (L XXXVI I I )

( e xp o nQ 14, Pagol 14), 2- oct anona (L XXXI X) (e xp o nQ 15 , pa 9 . 11 6) ,

2-undecanona (XC) (expo n9 16, pagoll?), metiltioacetona (XCI)

(exp. nQ 17, pagol19), etiltioacetona (LXXIV) (expo nQ 18,

pag o120), 4-eti1tio-2-butanona (XCII) (expo n9 19, pag.122),

5-eti1tio-2-pentanona (XCIII) (exp. nQ 20, pag.123) e 6-etil

tio-2-hexanona (XCIV) (expo nQ 21, pago 125) o Pode-se observar

as curvas de 6v'o em função de.. nOH/n CO nas figuras 9 elO .

.....
N
:r:

:r:
o

o 100 ....
~
<]

e_ XCI

50 I I I

O 0,100
"ow/ nco

0,200

Figura 9 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vSo quocien-

tes molares; sistema: fenol-aceptor de próton, em CC1 4 0
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100 -

o
I

0,100

I

0,200

Figura la - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocien

tes molares; sistema: p-clorofenol-aceptor de próton, em CC1 4 .

As extrapolações para nOH/n CO = O das retas calcula

das, forneceram os valores de 6V agrupados na tabela 6. A fi

gura 11 indica que existe uma boa correlação entre os valores

de 6V, pelo emprego de fenol e p-clorofenol.



TABELA 6

Valores de 6v para fenol e p-clorofenol

associados com alquiltio-cetonas e

cetonas não substituidas, em CC1 4

6v(Hz)

56.

N9 Composto
fenol p- c1oro f e no1

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

XC

XC I

LXXIV

xCI I

XC II I

XCIV

M
IM
Nw
ÀJVVV\
N\
NSV
MsA
Jvv\j
o

IVV\I\

171

173

175

176

141

139

151

163

164

188

192

194

197

162

161

170

181

184
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Figura 11 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio ã dilui

ção infinita do p-clorofenol vs. deslocamentos da ponte de

hidrogênio ã diluição infinita do fenol; sistema: doa

dor-aceptor de próton, em CC1 4 (r=0.993).

As constantes de associaçio(Kass ) dos sistemas fe

nol- e p-clorofenol-cetonas alifãticas aciclicas, em tetraclo

reto de carbono, obtidas pelos m~todos de Mathur e ~ol .106 e

de Carper e colo ,33 acham-se na tabela 7 e a correlação entre

os valores de kass na figura 12.-
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TABELA 7

Valores de kass para fenol e p-clorofenol associados com

alquiltio-cetonas e cetonas nao substituídas, em CC1 4

NQ Composto Método de Mathur

fenol p-clorofenol

Método de Carper

fenol p-clorofenol

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

7 ,4 _

7,4

7,3

11 ,2

11 ,4

11 ,6

7 ,3

7,4

7,3

11 ., 1

11 ,4

11 ,7

XC

XCI

LXXIV

XCII

XC I II

XCIV

~ s

N\

JvsV
MsA
Jvvv
N0.A

7,4

5 ,3 -

5,7

5,8

6 ,5

7 , 1

11 ,4

7,3

8,3

8,8

9 ,5

10,8

7,3

5,3

5 ,9

5 ,7

6,5

7 , 1

11,4

7 ,4 .

8, 1

8,8

9 ,4

10,9
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LXXXIX. /
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s,s 6,5

k as!> (fenoll (M-l)

7,5

Figura 12 - kass de p-c10rofeno1-cetonas a1ifâticas

vs. kass de feno1-cetonas a1ifâticas (método de

Mathur); solvente: CC1 4 (r=O,990).

A inspeção dos resultados das tabelas 6 e 7 sugere

que as cetonas a1ifâticas ac;c1icas contendo os grupos a1

quiltio ligados aos carbonos a, 8 e y sao menos bâsicas do

que as anã10gas nao substitu;das.

A comparação entre os valores de ~v e de k dosass
sistemas doador de prôton-cic1anonas (tabelas 1-4) com os das

cetonas ac;c1icas (tabelas 6 e 7) indica que as tiacic1anonas

contendo os átomos de enxofre 1i gados aos carbonos a e 8 de

monstram maior diminuição de basicidade em.re1ação as não sub~
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tituidas do que as alifaticas acíclicas.

Outro ponto importante a destacar e que enquanto a

5-tiaciclooctanona (LXXIII) que contém o atomo de enxofre li-'

gado ao carbono y possui o valor de ~v maior do que o da ci

clooctanona (LXXXVI)(tabela 5), a anãloga acíclica (XCIII) aprê

senta diminuição do valor de ~v em relação ã não substituida

(LXXXIX)(tabela 6).

2.2. DISCUSSAO DOS RESULTADOS DE MEDIDAS DE BASICIDADE

Os resultados obtidos pelo emprego de dois doadores

de prótons (fenol e p-clorofenol), indicaram que as cetonas

contendo o atomo de enxofre ligado ao carbono a ou 8, possuem

menor habilidade para a formação de ponte de hidrogênio do que

as correspondentes não substituídas, tanto na série cíclica

(tabelas 1, pago 45,2, pago 47,3, pag.50 e 4, pag.Sl ), co

mo na série acíclica (tabelas 6, pag.56 e 7, pago 58). Assim,

os nossos resultados confirmam os anteriormente obtidos por

Wladislawe col.,165,168 em a-alquiltiocetonas, em sistemas

binarios (fenol-cetona).

Os resultados experimentais nao eliminavam, entre

tanto, a possibilidade de uma competição na complexação com o

doador de próton, entre o atomo de enxofre e o grupo carboni

la. Esta hipótese ê, porém, por nos agora rejeitada, devido

aos seguintes fatos experimentais:

1 - A basicidade do tetrahidrotiofeno (XCV)(exp. n9 22, pago

126) nas condições por nós empregadas, mostrou-se baixa e,

alias, bem menor do que a da ciclopentanona (LXXXIII)(fi

gura 13 e tabela 8). Convem ressaltar que numa tiacetona,

a basicidade do enxofre deve ser ainda mais diminuida de-
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vido ao efeito indutivo da carboni1a.

2 - A basicidade de uma mistura equimo1ar de tetrahidrotiofe-

no (XCV) e de cic10pentanona (LXXXIII)(exp. nQ 23, pag.127)

mostrou-se semelhante ã da ciclopentanona (LXXXIII)(figu

ra 13 e tabela 8).

Pode-se, portanto, concluir que as basicidades ob

servadas nas tiacetonas relacionam-se com o grupo carboni1a,

ou, mais precisamente, com os elétrons n dooxigênio,122 não

havendo competição na complexação.

N
I

200r=t-~------------------------

"-"''',':"-~,::, '--:_--::---::--
.._~~:-.

~~ .

•~::::::::::.~ XCV + LX XXI"

~~
LXXXfl'l~

I

I

o 100 I-

...........--- ..._-- ----- ......
... - ............ ----G

-0__
0 _____

0
0
__

XCV

I

---0_

o 0,100
no wj n aceptor

Figura 13 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocien

tes molares; sistema: p-clorofeno1-aceptor de próton, em CC1 4 .
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TABELA 8

Valores de 6V e de kass para p-c1orofeno1 associado com

tetrahidrotiofenQ , cic1opentanona e

mistura de ambos, em CC1 4

N9

XCV

LXXXIII

LXXXIII + XCV

Composto L:lv(Hz)

62

190

192

Met.Mathur

0,7

14,4

14 , 1

Met.Carper

o ,9

14,3

14 , 1

Os nossos resultados de pasieidade na série de ci

clanonas nao substituída~ (tabelas 1, pag.45 e 2, pag.47 ) iO

dicam uma ordem de basicidade análoga ã descrita na literatu

ra 6 ,32 (ciclopentanona < ciclohexanona -cicloheptanona). A di

minuição de basicidade da ciclopentanona (LXXXIII) em relação

i ciclohexanona (LXXXIV) e i cicloheptanona (LXXXV) foi atri-
... 6-bUlda por Arnett e col. a tensao existente no anel pentago-

nal. Embora a substituição de um grupo metilena por um átomo

de enxofre deva diminuir a tensão eclípsica entre hidrogênios

adjacentes,43,49 pensamos que a diminuição de basicidade das

tiaciclanonas em relação is cic1anonas, talvez fosse devida i

tensão no anel, resultante da modificação dos ângulos entre as

ligações. A confirmação ou exclusão de tal possibilidade podê

ria ser fornecida pelas medidas das frequências de estiramen

to da carbonila destes compostos. Caso a introdução do átomo
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de enxofre causasse um aumento da tensão do anel, dever-se-ia

esperar, nas tiaciclanonas, um aumento considerãvel da fre-

quência de estiramento da carbonila. 12 As medidas efetuadas

B .28,30. d' - -por UZZ1 11) 1cáram, entretanto, que enquanto as frequeo

cias da 3-tiaciclohexanona (LXXVIII) e a da 3-tiacicloheptano

na (LXXIX) não mostraram alterações significativas em relação

as ciclanonas correspondentes não substituídas, a frequência

de estiramento da carbonila da 3-tiaciclopentanona (LXXVII)

mostrou-se menor do que a da ciclopentanona (LXXXIII). Estes

resultados parecem indicar que, embora a existência da ten

são não possa ser completamente eliminada, ela não pode ser o

unico fator responsãvel pela diminuição de basicidade em tia-

ciclanonas.

Comparando-se as propriedades doadoras de tiaceto

nas cíclicas (tabelas l,pag.45 e 2, pag.47 ) com as acíclicas

(tabelas 6, pag.56 e 7, pago 58 ), observa-se que as diminui

ções de basicidade sofridas pelas tiacetonas clclicas,ondehã

restrição da liberdade rotacional, são bem maiores do que nas

acíclicas. Alem disso, dentro da série cíclica, constatam-se

diferenças de diminuição de basicidade, sendo a mais signifi

cativa a do anel pentagonal, onde a lnspeção de modelos mole

culares demonstra a menor liberdade rotacional. Estes resultª

dos parecem indicar que tais diminuições de basicidade pos

suem dependência conformacional. Em vista disso, houve a ne

cessidade do estudo em sistema de conformação rígida. Assim,

nossa atenção recaiu sobre a 9-tiabiciclo(3,3,1)~2-nonanona(C).

A impossibilidade de hidrogenação da dupla olefinica de sua

precursora, a 9-tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ona (XCIX)(v.pag.

85), eliminou, entretanto, a viabilidade de tal estudo.
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Conforme já foi mencionado (pag. 38), Wladislaw e

1 165,168 t h' -t d d" 0- d b o •co . aven aram a lpO ese a lmlnulçao a aSlcldade

em a-alquil tiocetona ser devi da ao impedimento estéri co a aprQ

ximação do doador de próton. Entretanto, os mesmos auto-

S 51,164 t' t f o t' .re , pos erlormen e, orneceram provas experlmen alS lD

dicativas da ausência de tal impedimento, ao verificarem que

a introdução de um ãtomo de enxofre no carbono a, emnitrilas,

também provocou a diminuição de basicidade. As diminuições

das propriedades doadoras por nós encontradas em compostos cf

clicos, onde há ausência de tal impedimento estérico,78 elimi

nam definitivamente essa hipótese.

Outra causa da diminuição de basicidade poderia ser

o efeito indutivo proveniente da substituição de um grupo me

tilênico por um ãtomo de enxofre. Pareceu-nos que um argumen

to contra ou a favor desta suposi ção seri a forneci do com o es

tudo de cetonas contendo o ãtomo de oxigênio ligado ao carbo-

no a. A comparação dos potenciais de ionização de um ditio-

- d'- d o - - .. lO 146eter e um leter com .os e um tloeter e um eter C1C lCOS,

(esquema 16) permite avaliar os efeitos indutivos de oxigênio

e de enxofre. Pode-se ver que, enquanto o efeito indutivo do

enxofre causa uma estabilização do nfvel de energia médio dos

orbitais ns interagentes (v. pago 13) de apenas 0,30 eV, o

efeito indutivo do oxigênio causa uma estabilização de 0,73eV

no nível de energia médio dos orbitais no' A substituição de

um grupo metilênico por um átomo de oxigênio na posição 3 de

uma cetona deveria, portanto, diminuir a basicidade do grupo

carbonila em maior grau do que a substituição por enxofre. Os

resultados de medida de basicidade da 3-oxaciclopentanona(XCVI)

(exp. n9 24, pag.128) e da metoxiacetona (XCVII) (exp. n9 25,
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pag.130) (figura 14 e tabelas 9 elO),' comparadas com as de

3-tiaciclopentanona (LXXVII) e metiltioacetona (XCI) (tabelas

9 elO), respectivamente, demonstram, entretanto, que os tia

derivados são menos bãsicos do que os oxa-anãlogos. Esta ordem

é contrãria a do efeito indutivo.

-8,0 ~

o
ESQUEMA 16

o o

-10,0 I-

-..............

150 ~

N
I

I

°1001-
-o
4 (B)

SO I I

O 0,100 0,200

nOH/n CO '

Figura 14 - Deslocamento da ponte de hidrogênio vs. quocieQ

te molar; sistema: doador-aceptor de próton, em CC'4; A = fe

nol; B = p-clorofenol.



66.

TABELA 9

Valores de b,\) e de kass para fen o1 associado com

oxa- e tiacetonas, em CC1 4

-1
kass(M )

N9 Composto b,\)(Hz)
Met. Mathur Met. Carper

XCVI t)o 123 4,5 4,4

LXXVII 0 0 107 3,2 3 , 1

TABELA 10

Valores de b,\) e de kas s para p-clorofenol associado com

oxa- e tiacetonas, em CC1 4

-1
kass(M )

N9 Composto b,\)(Hz)
Met. Mathur Met. Ca rpe r

XCVI 0 20 135 6 ,7 6,6

LXXVII .0:0 126 4,6 5,0

XCVII N\ 170 9 ,5 9,6

o

XCI /vs\ 162 7 ,3 7,4

Para explicar esta discrepância, e necessãrio exami

nar os níveis energeticos dos orbitais n do heteroãtomo (n x)

e n do oxigênio carbonilico (nO(CO) )em tia e oxacetonas,
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em comparação com os dos compostos análogos não suDstittifdos.

Os dados de potenciais de ionização indicam que. enquanto o

nfvel de energia do· orbital ns de um tioiter146 ª mais eleva

do. o do orbital no de um iter146 ê mais baixo do que o do or

bital nO(CO) de uma cetona não substitu;da. 74 Em vista disso.

sugerem-se três possibilidades para explicar o fato de oxace

tonas serem mais bãsicas do que as tia-anãlogas.

1. nO(CO) de tiacetona seria estabilizado em relaçio ã cetona

não substituída por uma quantidade devida ao efeito induti

vo do enxofre, acrescida de uma quantidade devida i interª

çao no espaço entre nO(CO) e ns (v. pag. la ). Em oxacetona.

nO(CO) seria estabilizado somente pelo efeito in'dutivo do

oxigênio (esquema 17).

ESQUEMA 17
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2. nO(CO) de oxacetona seria desestabilizado devido ã intera

çao no espaço entre os orbitais nO e nO(CO) e, porisso.

a· estabilização de nO(CO) seria menor do que aquela devida

apenas ao efeito indutivo do oxigênio. 'Em tiacetona,nO(CO)
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seria estabilizado apenas pelo efeito indutivo do enxofre

(esquema 18).

ESQUEMA 18
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3. Ocorreria interação entre os orbitais ns e nO(CO) em tiacê

tonas e entre no e nO(CO) em oxacetonas. No primeiro ca

so, a interação agiria no mesmo sentido do efeito indutivo

do enxofre, estabilizando ainda mais nO(CO)' No segundo cª

50, a interação desestabilizaria nO(CO)' cancelando, empar

te, o efeito indutivo do oxigênio e, portanto, resultando

uma estabilização menor de nO(CO) (esquema 19).

ESQUEMA 19
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Embora a decisão final entre estas três hipóteses d~

penda de maiores estudos, principalmente através das medidas

*dos potenci ai s de i oni zação de oxa- e ti acetonas, exi stem evi

dências experimentais que nos fazem optar pela terceira hipó

tese. Os estudos de correlação entre valores debasic'idade de

cetonas acíclicas, corrigidos para o impedimento estérico, e

os valores correspondentes de 0* de Taft dos grupos substi-
- "" **tuintes, efetuados em nossos laboratorios, demonstraram que,

enquanto todas as cetonas não substituídas encontravam-se nu

ma linha reta, as oxa- e as tiacetonas apresentavam-se fora da

mesma. Estes resultados demnnstram que as diminuições de basi

cidade nas oxa- e tiacetonas não são determinadas somente pe

los efeitos indutivos, sugerindo também a ocorrincia de inte

ração no orbital em que estã se dando a protonação (nO(CO))'

t digno de nota que estes resultados confirmam a previsão de

Cocksey e col: ,37 de acordo com a qual a existência de uma in

teração direta entre um heteroãtomo do grupo substituinte e

oxigênio carbonílico implicaria em ~alta de correlação entre

potenciais de ionização deste ijltimo e os valores de 0* deTaft

dos respectivos grupos.

A comparação entre basicidades de êteres, tioêteres"

e cetonas não substituídas e os respectivos potenciais de j"O

nização permite ver que a ordem de basicidade nestes compos

tos nao concorda com" a de potenciais de ionização. Observa-se

que as basicidades de tioêteres são bem menores do que as de

* Em estudo

** Comunicação pessoal da profa. B.Wladislaw
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cetonas e éteres. Se a ordem de potenciais de ionização con

cordasse com a de basicidades~ os potenciais de ionização de

cetonas e éteres deveriam ser menores do que o do tioéter. 1s

so porém não ocorre~ pois o enxofre do tioéter possui poten

cial de ionização menor do que o do oxigênio de éter e de ce

tona. A explicação que pode ser fornecida para esta discordân

cia é que basicidade mede associação do próton e potencial de

ionização mede nucleofilicidade, o que,especialmente no caso

de enxofre,faz muita diferença. 84 As basicidades e potenciais

de ionização sao comparãveis, porém, numa mesma classe de c0!!l

postos, como por exemplo, em cetonas.

Conforme jã relatado (pag.59 ), a substituição de um

grupo metilena pelo ãtomo de enxofre~ na série acíclica (tab~

•
las 6, pag.56 e 7, pago 58), tanto na posição 4, como na 5,

em relação ao grupo carbonila de cetonas não substituídas ,ca~

sa uma diminuição de basicidade, sendo a verificada na posi

ção 4 a mais significativa. r difícil dizer se tais diminui

çoes de basicidade devem-se apenas ao efeito indutivo do enxo

fre~ uma vez que o aumento da cadeia ligada ao grupo carboni

la conduz a uma diminuição do potencial de ionização do orbi

tal nO(CO) 37 e, portanto, a um aumento de basicidade. O enxo

fre poderia estar destruindo este efeito de cadeia, causando

assim~ uma diminuição adicional de basicidade. A substituição

de um grupo metilena pelo ãtomo de enxofre na posição 4 de ci

clanonas (LXXX e LXXXI) (pag. 51) conduz~ surpreendentemente ~

a uma diminuição de basicidade do grupo carbonila quase da me~

ma ordem daquela observada em 3-tiaciclanonas correspondentes.

Esta diminuição de basicidade, em 4-tiaciclanonas, é conside

ravel e parece pouco provavel que seja proveniente apenas do
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efeito indutivo do enxofre.

Era de interesse verificar se a introdução de enxo

fre na posição 5 de uma cetona ciclica provocaria ainda a di

minuição de basicidade. Escolheu-se para este estudo a 5-tia

ciclooctanona (LXXIII), procedendo-se assim, às medidas compª

rativas de basicidade desta (LXXIII) e da ciclooctanona

(LXXXVI). Pode-se observar nas figuras 7 e 8 (pags. 52 e 53 )

que, para os dois doadores de prótons (fenol e p-clorofenol),

a linha correspondente ã 5-tiaciclooctanona (LXXIII) sofre uma

maior ascensão com o aumento da concentração da cetona do que

a correspondente nao substituída (LXXXVI). A explicação que se

poderia fornecer para esta diferença de comportamento entre a

tiaciclooctanona (LXXIII) e a cetona não substituída (LXXXVI)

e que na primeira, ã medida que se aumenta a polaridad€ do

meio, deve se formar alguma estrutura mais polarizada. Esses

fatos estão de acordo com a existência, proposta por Leonard

e colo ,91 ,95 de um equi librio entre duas conformações, a de

não interação (menos polar) e a de interação (mais polar). As

sim, a nossa experiência comprova a sugestão dos mesmos auto-

res da ocorrência em 5-tiaciclooctanona (LXXIII) de transfe

rência de carga do enxofre p·ara o grupo carbonila. O aumento

de 6v na 5-tiaciclooctanona (LXXIII) em relação ã ciclooctanQ

na (LXXXVI) (tabela 5, pago 53) indica, não um aumento da ba-

sicidade da cetona, mas sim, um aumento da concentração da CO!}

formação mais polar. No esquema 20, indicam-se as conforma-

ções extremas de não interação (a) e de interação (b) da S-tia

ciclooctanona (LXXIII).
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ESQUEMA 20

( a )

{)
O

<tJ
( b )

o nosso método de medida de basicidade pareceu ser

de valor para a identificação de uma estrutura com transferêQ

cia de carga num equilibrio conformacional. Achamos, porém,n§

ces s ãr i o te s t ã- 1o em ou t r o s i s tem a a f i m de compro va r a sua vª
lidade. Para esta finalidade, escolhemos um sistema cetônico

cíclico contendo uma dupla ligação situada em 8,y em relação

ao grupo carbonila. Conforme já mencionado (pag. 20), Klessin

ger e col .7( mediram os potenciais de ionização de tais siste

mas, escolhendo vários representantes entre os quais 3-ciclo-

hexenona (XV) e 5-norbornen-2-ona (VIII) (esquema 21). Na 3-ci

clohexenona (XV) (esquema 21), os autores verificaram que os

níveis de energia dos orbitais nO(CO) e TIC=C eram estabiliza

dos em relação aos da ciclohexanona (LXXXIV) e ciclohexeno

(XCVIII), respectivamente. Enquanto que a estabilização do or

bital nO(CO) correspondia ao valor esperado do efeito induti

vo da dupla olefínica, a estabilização do orbital TIC=C era

maior do que se esperaria do efeito indutivo do grupo carboni

la. Esta estabilização de TIC=C foi considerada como provenieQ

te do efeito indutivo acrescida de uma quantidade devida ã in

teração entre os orbitais TIC=C e TI~=o (esquema 21) (v. pago

20 ). Na 5-norbornen-2-ona (VIII) (esquema 21), onde o anel

1exagonal acha-se na conformação barco fixa, os autores obser

varam uma grande estabilização do orbital TIC=C' nao somente
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maior do que se esperaria do efeito indutivo do grupo carbon!

1a , mas ainda maior do que a do orb i tal 7T C=C em 3-cic1ohexenQ

na ( XV) . O n;ve 1 de energia do orbital nO(CO) mostrou-se po-

- neste composto (VIII) , desestabi1izado relaçãorem, em ao da

2-norbornanona (CI). Para explicar estes fatos, Klessinger e

co1. 74 confirmaram sugestões anteriores de Wei1er e co1. 35 de

que há ocorrência de duas interações 7T C=C com 7T~=O e 7T C=C com

nO(CO)' Enquanto ambas interações, reforçando o efeito induti

vo da carboni1a, seriam responsãveis pela estabilização de

'ITc=c' a segunda delas desestabilizaria nO(CO) (v. pago 12),

agindo no sentido contrário do efeito indutivo da dupla olef;

n i ca, portanto, cancelando-o.

ESQUEMA 21
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Pareceu-nos que na 5-norbonen-2-ona (VII I), em que

a ponte metilênica fixa a conformação barco, aproximando os

orbitais 7T olefinico e carboni1ico, deveria ocorrer uma forte

*transferência de carga do orbital 7T C=C para o 7T C=O e, ao nosso

ver, a desestabilização de nO(CO) seria causada, emgrandepar

te, por tal tipo de interação. A inspeção do modelo molecular

da 3-ciclohexenona (XV) permitiu ver que neste composto, seme
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lhantemente ã 5-tiaciclooctanona (LXXIII), havia a possibili

dade da existência de um equilíbrio entre dois isômeros con

formqcionais, de cadeira (a) e de barco (b) (esquema 22), am

bos distorcidos. Na conformação barco, os orbitais IT olefini

co e carbonílico pareciam estar suficientemente próximos para

*a ocorrência de uma transferência de carga de ITC=C para ITC=O .

Achamos provável que, com o aumento da polaridade do meio, hª

veria um aumento da população da conformação mais polarizada.

ESQUEMA 22

( a )

b
(b)

Para comprovar essa hipótese, efetuamos as medidas

de basicidade da 3-ciclohexenona (XV) (exp. n9 26, pag.13l )em

comparação com as da ciclohexanona (LXXXIV). As figuras 15 e

16 demonstram claramente que as retas correspondentes ã 3-ci-

clohexenona (XV) sofrem maior "ascensio ã medida que se au

menta a concentração de cetona, confirmando nossas previsões.

Constata-se ainda, que a baixas concentrações de cetona os vª

lores de b.VIO da 3-ciclohexenona (XV) são menores do que os da

ciclohexanona (LXXXIV). Tal fato deve-se ã predominância da

conformação de não interação (esquema 22a) onde o nível de

energia de nO(CO) e estabilizado devido ao efeito indutivo da

dupla olefínica. E digno de nota que as medidas de potenciais

de ionização deste composto (XV) na fase gasosa (esquema 21),

concordam com este fato. Confirma-se assim, a importância do

nosso metodo de medida de basicidade na identificação de es

truturas com transferência de carga num equilíbrio conforma-
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cional.

150 -
N
:r

I
O

-o
~

100 -

I I

0_ LXXX IV

O~100o
"OH / nco

Figura 15 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocien-

tes molares; sistema: feno1-cetona cíclica, em CC1 4 ·
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Figura 16 - Deslocamentos da ponte de hidrogênio vs. quocien-

tes molares; sistema: p-clorofenol-cetona cíclica, em CC1 4 ·
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TABELA 11

Valores de 6v para fenol e p-clorofenol associados

com ciclohexanona e 3-ciclohexenona, em CC1 4

NQ

LXXXIV

XV

Composto
fenol

179

181

6v (Hz)

p-clorofenol

199

200

As tiacetonas contendo o átomo de enxofre ligado ao

carbono a ou 8, não demonstraram qualquer dependência confor

macional com a variação da polaridade do meio, tendo portanto,

comportamentos diferentes daqueles observados na 5-tiaciclo-

octanona (LXXIII) e na 3-cic1ohexenona (XV). Nas ti acetonas

assimétricas, alem do efeito indutivo do enxofre, há a possi-

bilidade da interação no espaço entre os orbitais ns e nO(CO)

que estabilizam o nivel de energia do nO(CO) (v.pag. 67) di

minuindo, consequentemente, suas basicidades. Na 4-tiacicloh~

xanona (LXXX), esta interação é proibida por simetria. Não se

pode excluir, entretanto, a possibilidade que, juntamente com

a interação no espaço entre os orbitais ns e nO(CO)' existam

outras interações (v.pag. 7 ) e que haja inclusive alguma par

ticipação de orbitais IId" do enxofre. Maiores esclarecimentos

poderão ser obtidos com medidas de potenciais de ionização,es

tudo de sistemas de conformações mais rigidas e cálculos de

orbitais.
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2.3. APRESENTAÇ~O DE STNTESES

Para as nossas medidas foram necessárias as sínte-

ses dos seguintes' compostos: cic10heptanona (LXXXV), cic10

octanona (LXXXVI), 4-tiacic1oheptinona (LXXXI), 3-tiacic1ohe

xanona (LXXVIII), 3-tiacicloheptanona (LXXIX), 5-tiaciclooctª

nona (LXXIII), 3-oxaciclopentanona (XCVI), 4-eti1tio-2-butanQ

na (XCII), 5-etiltio-2-pentanona (XCIII), 6-eti1tio-2-hexano

na (XCIV), 3-ciclohexenona (XV) e 9-tiabiciclo(3,3,1)-2-nona

nona (C). Os demais compostos necessários achavam-se disponí

veis em nossos laboratórios.

Nestas sínteses, empregaram-se diversos metodos ge

rais. Assim, nas preparações de cic10heptanona (LXXXV) ,87 ci

clooctanona (LXXXVI)87 e 4-tiacicloheptanona (LXXXI) ,120 homQ

logaram-se as cadeias de cic1ohexanona (LXXXIV) (3.3.4.1. ,pago

134), c i c1ohept anona (L XXXV) (3. 3 . 4. 5 ., pag . 139) e 4- t i ac i c 1o

hexanona (LXXX) (3.3.4.4., pag.139), respectivamente. Em to-

dos estes casos fez-se reagir a cic1anona com diazometano, oQ

tido no próprio meio da reação pela decomposição da N-nitrosQ

metiluretana (CIIl), a qual foi facilmente preparada a partir

de cloroformiato de etila e meti1amina (esquema 23).

ESQUEMA 23

o

O
(LXXXV)

CH3NlNQ)C02Et I
6

(LXXXVI)

NaOH -

6-

CH 3NHC02Et

(C \I)INaNo?/'HN03

CH3Nl NO)C 02Et

(CIII) g

IQ
O
d

O
( LXXXI)
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A 3-tiaciclohexanona (LXXVIII)92 (3.3.4.2., pag.135)

a 3-tiacicloheptanona (LXXIX)92 (3.3.4.3., pag.137) e a 5-tia

ciclooctanona (LXXIII)95 (3.3.4.6., pag.140) foram preparadas

pelas condensações de Dieckmann dos diêsteres correspondentes

(CVI, CXII e eXV), seguidas por hidrõlises e descarboxilações

dos S-cetoésteres formados (CVII, eXIII e CXVI) (esquema 24).

ESQUEMA 24

Et0 2CCH2(C H2)XS(CH2>yCH2C02Et

x:O,y:2 (CVIl; x.O,y.3 (CXII); xa2,ya'2 (CXV)

base

~
ríC02Et

(C~)x (C H2)y
'5/

(b)

x=O, y:.3 (CXIIIl; x=2, y=2 (CXVI>

~
Et02C~

I I e/ou
(CH2)x (CH2)Y

"'5""
(~)

x:O, y:.2 (CV 11);

ácido

x=o, yz 2 (LXXYIIIl; x:O, y:3 (LXX IX li Xz2, y=2 (LXX IIIl

Nas obtenções dos diesteres (CVI, CXII, CXV), os prQ

cedimentos variaram. Assim, o correspondente (CVI) ã 3-tiaci

clohexanona (LXXVIII) foi preparado a partir de y-butiro1actQ

na e acido tioglicõlico, de acordo com a sequência de rea

ções 10 ,92,117 (esquema 25).

1. Esterificação do acido tioglicõlico.
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2. Reação de y-butirolactona com cloreto de hidrogênio e eta

nol conduzindo ao y-clorobutirato de etila (CV).

3. Reação deste ultimo (CV) com o sal sôdico do tioglicolato

de etila, formando o sulfeto de carbetoximetil-y-carbetoxi

propila (CVI).

ESQUEMA 25

- HSCH2C02Et

(CIV~

Ç?

O HCl
EtOH - Cl (CH2~C02Et

(CV)

N.aSCH CO Et
__2_2_ Et02CCH2SCCHi3C02Et

(CVII

o diester correspondente (CXII) ã 3-tiacicloheptanQ

na (LXXIX), foi preparado a partir de tetrahidrofurano e tio-

glicolato de etila (CIV), de acordo com os seguintes

consecutivos 92 ,145 (esquema 26).

passos

1. Reação de tetrahidrofurano com cloreto de hidrogênio, for-

ne cendo o 4-'c 1or o- 1- but ano1 (CVI I I ) .

2. Reação do 4-cloro-l-butanol (CVIII) com tribrometo de fôs

foro, conduzindo ao clorobrometo de tetrametilena (CIX).

3. Cianetação do clorobrometo de tetrametilena (CIX).

4. Alcoôlise da õ-clorovaleronitrila (CX).

5. Reação do õ-clorovalerato de etila (CX1) com o sal sôdico

do tioglicolato de etila, fornecendo o sulfeto de carbeto

ximeti l-õ-carbetoxibutila (eXII).
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ESQUEMA 26

6 HCl PBr)
---- Cl(CH2)40H ---- CltCH2),8r

(CVIII) (CIX)
t

KCN
- ......- Cl(CH2)4CN

(ex)

NllseH2C02Et
Et02CH2S(CH2)4co2Et -------- Cl<CH2)4C02Ef --~

(eXII) (CXJ\

o diêster de partida (CXV) para a preparaçao da

5-tiaciclooctanona (LXXIII) foi por nos obtido a partir de

y-butirolactona e sulfeto de hidrogênio, por um processo que

envolveu dois passos consecutivos 90,119 (esquema 27).

1. Obtenção do y-bromobutirato de etila (CXIV) a partir de y-b~

tirolactona e brometo de hidrogênio.

2. Reação do y-bromobutirato de etila (CXIV) com sulfet,o de s§

dio, preparado a partir de sulfeto de hidrogênio e etõxido

de sadio, conduzindo ao sulfeto de y,y'-bis-butirato de eti

la (CXV).

ESQUEMA 27

t digno de nota que as condensações dos diesteres

(CXII, CXV) conduziram a produtos brutos escuros e viscosos,

provavelmente provenientes de suas polimerizações lineares. A

tentativa de destilação ã pressão reduzida « 0,5 mmHg) do
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8-cetoester (CXIII), resultou em sua decomposição. Em vista

disso, efetuaram-se as hidró1ises e descarboxi1ações dos 8-c~

toêsteres formados (CXIII, CXV), sem prévia purificação. Os

rendimentos baixos obtidos sao justificados pela dificuldade

de ciclização de anéis de mais de seis membros.

A 3-oxaciclopentanona (XCVI) (3.3.4.11., pago 147 )

foi obtida·pela hidrô1ise e descarboxilaçâo da 2-carbometo

xi-4-oxaciclopentanona (CXXVI).56 Este 8-cetoéster (CXXVI) foi

preparado pela reação de Michael entre acrilato de metila e

sal sódico do glicolato de metila, seguida pela condensação do

enolato do diéster formado intermediariamente. O esquema 28

indica a sequência de reações envolvidas.

ESQUEMA 28

(XCVI)

HCl - HOCH2C02CH3

(CXXV)

I Na. I CHiCHC02CH3

O

(yC02CH3

(CXXVI)

A 4-etiltio-2-butanona (XCII) foi preparada em ape

nas uma fase (3.3.4.7., pag.14l) pela reação de ~1ichael entre

metilvinilcetona e etanotiol. Seguindo-se, inicialmente, o prº

cedimento de Fehnel e Carmack,54 fez~se reagir tais compostos

na presença de sódio metãlico como catalizador. Este conduziu,

entretanto, a um produto de aspecto resinoso que, por desti

1ação' forneceu quantidade insuficiente da tiacetona (XCII),



82.

cromatograficamente impura. Em vista disso, seguiu-se o proc~

d ' t d C' C· 31 ' 'do t l'lmen o e aln e unneen, que emprega plrl lna como ca a 1

zador, obtendo-se 4-eti1tio-2-butanona (XCII), cromatograficª

mente pura Jesquema 29).

ESQUEMA 29

o
----- CH3CCH2CH2S~H2CH3

(XCII J

A 5-eti1tio-2-pentanona (XCIII) (3.3.4.8., pag.142)

e a 6-etiltio-2-hexanona (XCIV) (3.3.4.9., pag.143) foram pr~

paradas pelas reações de bromocetonas correspondentes (CXVII,

CXIX) com eti1mercapteto de sõdio 31 (esquema 30).

ESQUEMA 30

o O
" «CH3C(CH2)xBr + CH3CH2SNa ---- CH3CCCH2)xSCH2CH3

x=3 (CXVll) x=3lXClIl)

x.4 (CXIXJ x.4 (XCIV)

As bromocetonas (CXVII, CXIX) foram obtidas a par

tir de 2-acetil-4-butiro1actona 8 (esquema 31) e a partir de

acetilacetato de etila e brometo de trimeti1ena 1 ,4 (esquema

32 ), r es pe ct i vame nte,

ESQUEMA 31

o O

~o __H_B_r---l_ ~U - CH3CCHZCH2CH2Br

(CXVII)
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ESQUEMA 32

)vl) o~

(CXVIII)

o
11

CH3CCH2CH2CH2CH 2Br

( CXIX)

A 6-etiltio-2-hexanona (XCIV) t ainda não descrita na

literatura t foi por nós identificada pela anãlise elementar e

pelas análises de seus espectros de infravermelho e de resso

nância magnetica nuclear.

A 3-ciclohexenona (XV) (3.3.4.12., pag.148) foi pr~

parada a parti r de anisol, seguindo-se o procedimento descri

to por Noyce e Evett 118 (esquema 33).

ESQUEMA 33

9CH 3 OCH3 °© _N_a_/_Et_o_H/_N_H_:_ 6 _H_Cl_04_(7_0_%_)- 6
(CXXVII) ( XV)

A síntese da 9-tiabiciclo (3t3,1) -2-nonanona (C)

(3.3.4.10. t pag.144) foi por nós planejada através da sequên

c i a de re a çõe s aba i xo i ndi ca da25 , 4Ot 121 , 16O e f or mu1a da no

esquema 34.

1. Dicloreto de enxofre (CXX) a partir de dicloreto de dienxo

f re e c 1oro.
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2. Adição transanular do dicloreto de enxofre (CXX) ao 1,5-ci

clooctadieno,conduzindo ao 2 ,6-dicloro-9-tiabiciclo(3,3, 1)-

-nonano (CXXI).

3. Eliminação de cloreto de hidrogênio do 2,6-dicloro-9-tiabi

4. 9-tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ol (CXXIII) a partir da rea

ção de 6-cloro-9-tiabiciclo(3,3,1)-2-noneno (CXXII) com hi

drôxido de sódio.

5. Oxidação do álcool (CXXIII) com trióxido de crômio, condu

zindo ã 9-tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ona (XCIX).

6. Hidrogenação da dupla olefinica da 9-tiabiciclo(3,3,1)-6

-nonen-2-ona (XCIX).

ESQUEMA 34

o O OH Cl
11 11 I I

c9 H2 cD Cr03 cD NaOH cDPd/C pyr

(C 1 ( XCIX) (CXXIIJ) (CXXIIl

k 20 I
OAc

cO
(CXXIV)

Cl

cQXII
Cl

SCl2

(CXXl

-Fe



Os passos 1, 2 e 3 nao apresentaram
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dificuldades,

permitindo oóter 6-cloro-9-tiaóiciclo(3,3,1)-2-noneno (CXXII)

em bom r endi me nto. A hi dr ó1i s e de s te (C XXI I) conduz i u ao ã1

cool correspondente (CXXIII), cujo intervalo de fusão, apesar

de duas recristalizações de água, era de SoCo Emboraoseu crQ

matograma apresentasse apenas cerca de O,S% de impurezas,acha

mos conveniente identificar o composto (CXXIII) pela transfor

mação em acetato de 9-tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ila (CXXIV).

Verificamos que o ponto de fusão deste Gltimo mBstrou-se idin

tico ao descrito na literatura. O passo seguinte, oxidação do

álcool (CXXIII) a cetona (XCIX), também ocorreu normalmente.A

reaçao final de hidrogenação da dupla olefinica da 9-tiabici

c10-(3,3,1)-6-nonen-2-ona (XCIX) apresentou, entretanto, difi

culdades. Por três vezes consecutivas seguimos as especifica

ções de Pawda e Battisti 121 recuperando, todavia, o composto

d t . d U . - d -t d .. 1121 f' t t de par 1 a. ma var1açao o me o o ong1na 01 es a a.

Assim, em vez de paládio, resolvemos utilizar cloreto de pa

1âdio suportado em carvão. Tal variação também conduziu, infe

lizmente, a resultados insatisfatórios.
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CAPrTULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

3.1. INSTRUMENTOS

ESPECTROMETRO DE RESSONANCIA MAGNtTICA NUCLEAR - Foi emprega

dou m espe ct r Ômet r o li Var i an II mo de 1o li T- 6O11, que ope r a com uma

fonte de radiofrequênçia de 60 MHz.

ESPECTROFOTOMETRO NO INFRAVERMELHO - Foi utilizado um espec

trofotômetro "Perkin Elmer ll
, modelo "457-A II

•

CROMATOGRAFO DE G~S - Com a finalidade de se testar a pureza

dos compostos, empregou-se um cromatõgrafo "Varian ll
, equipado

com um detector de ionização de chama, série 111.800". As co1u

nas empregadas foram: FFAP, Carbowax 20M e SE-30.

CALCULADORA ELETRONICA - Foi usada uma calculadora "Hew1ett

Packard", modelo "9.810A-10 1I
•

3.2. MEDIDAS COMPARATIVAS DE BASICIDADE DE TIACICLANONAS, AL:

QUILTIOCETONAS E COMPOSTOS RELACIONADOS, POR RESSON~~CIA

MAGNETICA NUCLEAR

NOTAÇDES

No presente trabalho foram empregadas as seguintes

notações:

61 - Deslocamento químico total do hidrogênio ácido do doador

de próton (em mm), em relação ã referência interna, ci-·

clohexano.
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ÂV' - Deslocamento químico total do hidrogênio ácido do doa

dor de próton (em Hz), em relação ã referência interna,

ciclohexano.

6v - Deslocamento químico do hidrogênio ãcido do doador (emo \
Hz) em um solvente inerte ã diluição infinita, em relª

I

çao ã referência interna, ciclohexano.

6v'0 - Deslocamento da ponte de hidrogênio (em Hz).

6v - Deslocamento da ponte de hidrogênio (em Hz) ã diluição

infinita do doador de próton.

6
0

- Deslocamento da ponte de hidrogênio (em Hz) do doador

de prõton totalmente cDmplexado com a base.

f - Fator de conversão (Hz/mm).

k ass Constante de associação do sistema doador-aceptor de

/

prõton, em um solvente inerte, no caso, tetracloreto de

ca rb on o.

r - Coeficiente de correlação da reta.

No que se refere aõs índices, "CO" significa uma bª

secarbonilica e "OH", um doador de prõton (fenol ou p-cloro-

fenol) .

Preparação de amostras do sistema ternârio: doador-aceptor de

prõton-tetracloreto de carbono

Para o estudo deste sistema, eram preparadas solu

ções-mãe do doador (O,040M para o fenol e O,060M para o p-clQ
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rofenol) e do aceptor de prõton (O ,60M), ambos em tetraclore

to de carbono. Antes de se completar o volume para 10 ml da sQ

lução-mãe do doador de próton, adicionava-se cerca de 0,2 ml

de cic10hexano (referência interna). Destas soluções-mãe eram

feitas as diluições necessãrias para a medida (tabela 12).

TABELA 12

Diluições necessãri as para as preparações de amostras para medidas de basicidade,

e respectivas con ce nt rações

Volume do Volume do Vol ume de ' p-clorofenol fenol
(CO)

(OH) (OH)doador, ml aceptor, ml CCl4 , ml nOH/n CO "OH/nCO

0,50 0,50 O 0,30 0,030 0,100 0,020 0,067

0,50 0,45 0,05 0,27 0,030 0,111 0,020 O,O 74

0,50 0,40 0,10 0,24 0,030 0,125 0,020 0,083

0,50 0,35 0,15 0,21 0,030 0,143 0,020 0,095

0,50 O,3D 0,20 0,18 0,030 0,167 0,020 0,111

0,50 00'25 0,25 0,15 0,030 0,200 0,020 0,133

0,50 0,20 0,30 0,12 0,030 0,250 O,{)20 0,167

0,50 0,15 0,35 0',09, 0,030 O,3~3 0,020 0,222

3.2.1. Descrição geral do metodoempregado nas identificações

e medidas dos deslocamentos químicos dos prótons hidrQ

xílicos do feno1 e do p-c1orofenol

A identificação do sinal do prõton hidroxílico, era

'feita por comparação com os sinais das substâncias puras. O

unico sinal que sofria uma mudança acentuada na sua posição,
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era o do hidrogênio ácido do doador (figura 17). Emalguns sis

temas doador-aceptor de próton esta identificação era, entre

tanto, dificultada devido ã superposição do sinal do hidrog~

nio ácido com os sinais dos prótons do anel aromático do doa

dor. Superava-se esta dificuldade variando-se a concentração

do aceptor, o que provocava um deslocamento do ~inal do hidrQ

gênio ácido. Outras vezes, este sinal era totalmente obscure

cido na presença da base. Após a verificação de que este fato

devia-se principalmente ã presença de traços de umidade, sana

va-se o problema efetuando-se um tratamento prévio com penei

ras moleculares 4A. Após a localização inequ;voca do sinal do

pró to n hi dr oxí 1i co do ác i do as s oc i ado no e s pec t r o, e f e tua va - s e

a leitura de sua posição em r~lação ao dos hidrogênios do ci

clohexano (referência interna). Assim, traçavam-se duas para

lelas: uma na posição do máximo do sinal do hidrogênio ácido

do doador e a outra na dos hidrogênios de referência (figura

17D). Para se reduzir o erro de paralelismo das retas, procu

rava-se obter sinais de mesma intensidade (variando-se a sen

sibilidade do detector), medindo-se a distância entre elas, no

máximo a 2 cm acima dos sinais. Lia-se, com a ajuda de um pa

químetro, a distância entre estes dois sinais, em mm (61). Pª

ra cada amostra obtinha-se um valor médio de 61, pelos regis

tros e medidas de cerca de 6 espectros.

Empregava-se uma 1argura de varredura de SOO Hz, ef~

tuando-se todas as medidas ã temperatura constante de 35 0 C.
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OH

B o
\---- Llt -----1

I
OH

Figura 17 - Tecnica de detecção e medida de deslocamento quí

mico; A = cetona; B =ciclohexano (referência); C = p-clorofenol ;

o =sistema: p-clorofenol-cetona-ciclohexano; solvente: CC'4.

3.2.2. Análise estatística dos dados experimentais

Rejeição dos valores discrepantes e avaliação do erro de medi

da

Os dados experimentais sofriam um tratamento esta-

tístico, cuja finalidade era a rejeição de valores discrepan

tes e a avaliação do erro de medida. Como critério de erro,

empregava-se a estimativa do desvio padrão (s) e, para a re

jeição das medidas discrepantes, o teste "t" de Student. 156
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Assim, analisavam-se as medidas de 61 e, pela aplicação do

teste "t", desprezavam-se as que ficavam fora da faixa

1':::.1 ± ts. Jn, para um grau de confiança de 99%.45

Verificou-se que a estimativa do desvio padrão (s)

para t:1 foi, em media, da ordem de O,4mm.

Co~ficiente de correlação e desvio padrão da reta

Em todos os gráficos, nos quais a relação entre as

variãveis II X " e uy " parecia ser linear, era calculada a reta

que melhor se ajustava ao conjunto de pontos apresentados. Pª
ra esta finalidade, empregava-se o programa da calculadora

Hew1ett Packard. 77 A equação da reta era expressa na forma

y =mx + b, s endQ oS va 1or es dos par âme t ros" m" e 11 b", bem co-

mo o do coeficiente de correlação II r ", fornecidos pelo progrª

ma.

o desvio padrão da reta era calculado utilizando-se

o programa Stat-Pac IV-lO.

3.2.3. Determinação do deslocamento químico do próton hidrox!

1ico do doador em sistema ternãrio: doador-aceptor de

prõton-tetrac10reto de carbono.

Determinação de 6v o

Mediam-se, diretamente nos espectros, os valores de

1':::.1 (v. 3.2.1.). Transformava-se o valor midio de 61 para

6v' (em Hz), utilizando-se de um fator Uf", de acordo com a

expressão (1). Correlacionavam-se o~ valores de 6v' com os de

(doador) obtendo-se, por extrapolação, para (doador) = O (di

luição infinita), o valor de 6v o '
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(1)

o valor de "f" utilizado era de 2,00 Hz/mm para a

largura de varredura empregada de 500 Hz.

Determinação de ~VIO

Mediam-se os valores de 61 (em mm), como em 3.2.1.

O valor médio de 61 era transformado para 6v I através da ex

pressa0 (1). O valor de 6v'0 era obtido através da expressão

(2) .

(2 )

O esquema 35 ilustra as relações existentes entre os

deslocamentos químicos acima descritos.

ESQUEMA 35

..-------f:j._--+.------....
I
I
I

t-----~----.--tll----,Qa..,"1.---1. -1
I
I
I

x-~

Determinação de ~v

)Hi

diL inf.
C~'2
ref.

Construi a-se o gráfico de 6\)'0 em função do quocieO

te molar ndoador/naceptor' Por extrapolação para ndoador/naceE

tor = O (diluição infinita do doador de próton), obtinha-se o

valor de ~v.

Verificou-se que o desvio padrão para ~v foi, em me

dia, da ordem de 2 Hz.
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3.2.4. Determinação de constante de associação (k ass )

Método de Mathur e col. 10G

Utilizando-se a expressão (3), efetuava-se o gráfi-

co de l/~\)'o em função de 1/ (a-ceptor) . A divisão do coefi-

ciente linear pelo coeficiente angular da reta obtida, forne

cia o valor de kass '

1
=

~\)IO

1 1

(aceptor)
+ 1

~o

(3 )

Método de Carper' e col. 33

,

Utilizando-se a expressão (4), efetuav~-se o gráfi-

co de ~\)IO /~ceptor) em função de ~\)IO. Obtinha-se o valor

de k diretamente do coeficiente angular da reta obtida.ass'

~\)IO

(aceptor)
= - kass ~\)10 + ( 4)

Verificou-se que o desvio padrão para kass ' em am

bos os métodos foi, em m~dia, da ordem de 0,3 M- l .

3.2.5. Experiências realizadas

Experiência nQ 1

Determinação do deslocamento qu'mico do pr5ton hidroxflico do

fenol, i diluição i.nfinita, em tetracloreto de carbono

Prepararam-se 10 ml de uma solução de fenol em te

tra~loreto de carbono, de concentração O,OGOM, contendo cerca

de 0,2 rol de ci cl ohexano (referênci a interna). Desta sol ução

efetuaram-se as diluições necessárias obtendo-se as concentra

ções reunidas na tabela 13.
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As medidas dos deslocamentos químicos foram efetua

das segundo o procedimento descrito em 3.2.1. Os valores de

6v l (v. 3.2.3.), acham-se na tabela 13.

TABELA 13

Deslocamento químico do próton hidroxi1ico do feno1,

em CC1 4 , a diferentes concentrações molares

(fe no 1) fiv'(Hz)

0,00060 168,4

0,015 172,0

0,030 175,4

0,045 178',4

0,0)60 181 ,6
,

Correlacionaram-se os valores de fiv' com os de ~e

no 1) (f i gur a 18). Ca1cu1ou - s e a re ta que me 1hor se ajus t ou ao

conjunto de pontos apresentados (v. 3.2.2.). Aextrapo1ação pª

ra concentração zero do feno1~ forneceu o valor:

= 168,5 Hz

N
::I: 180 -

I

o 0,050
(fenot)

Figura 18 - Deslocamento químico do próton hi-

droxilico do feno1 vs. concentração molar, para

soluções de feno1 em CC1 4 (r = 0,999).
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Experiincia n~ 2

Determinação do deslocamento químico do prõton hidroxí1ico do

p-c1orofeno1, ã diluição infinita, em tetrac1oreto de carbono

Prepararam-se 10 m1 de uma solução de p-c1orofeno1,

em tetracloreto de carbono de concentração 0,100M, contendo

cerca de 0,2 m1 de cic1ohexano (referincia interna). Desta sQ

1ução, efetuaram-se as diluições necessárias, obtendo-se as

concentrações reunidas na tabela 14.

As medidas dos deslocamentos químicos foram efetua-

das segundo o procedimento descrito em 3.2.1. Os valores de

!J.v' (v. 3.2.3.) encontram-se na tabela 14.

TABELA 14

Deslocamento químico do próton hidroxi1ico do p-c10ro

feno1, em CC1 4 , a diferentes concentrações molares

(p-c;orofeno1) /:::, v I~( Hz )
-

°,0030 180 ,°
0·,010 181 ,6

0,025 184,0

0,050 188,4

0,070 190,2

Correlacionaram-se os valores de /:::,v' com os de ~

c10rofenol) (figura 19). Calculou-se a reta que melhor se

ajustou ao conjunto de pontos apresentados (v. 3.2.2.). A ex

trapolação para concentração zero do p-clorófeno1, forneceu o

valor:
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=

190

N
:I:

:I:
o

180

o

o

/
0,050

(p-clorotenol)

Figura 19 - Deslocamento químico do próton hidro

xílico do p-c10rofenol vs. concentração molar, pª

ra soluções de p-c10rofeno1 em CC1 4 (r=0,993).

Experiêncià nQ 3-

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de próton-ciclopentanona (LXXXIII), em te

trac10reto de carbono

a) doador de prÕt on:· f eno1

As amostras foram preparadas como está descrito na

pag. 87.

Efetuaram-se as medidas dos deslocamentos químicos

do próton hidrox;lico do fenol (v. 3.2.1.) e calcularam-se os

valores de ~Vl e de ~VIO segundo procedimentos descritos em

3.2.3. Os resultados obtidos acham-se na tabela 15.
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TABELA 15

Deslocamentos qu;micos para o sistema fenol-ciclopentanona

(LXXXIII), em CC1 4,a diferentes relações molares

6v'(Hz) 6v'0 (Hz)

0,067 308,8 140,3

0,074 307,8 139 ,3

0,083 299,0 130,5

0,095 293,0 124,5

0, 111 287,8 119 ; 3

0,133 279,2 110 ,7

O, 167 268,2 99,7

0,222 253,2 84,5

Correlacionaram-se os valores de deslocamento da pon

te de hidrogênio (6v'0) com os de quocientes molares (nOH/n CO )

(figura 1, pago 43) e calculou-se a reta com os pontos em que

a relação entre as variãveis pareceu ser linear (v. 3.2.2.) .

O -valor de /1v, obtido por extrapolação para nOH/nCO =O, encon

tra-se na tabela 1 (pag. 45).

Efetuaram-se os grãficos de 1/6v'0 em função de

II (co) (figura 20) e de 6v'01 (co) em função de ~VIO (figura 21)

(v. 3.2.4.). Calcularam-se as retas que melhor se ajustaram

aos conjuntos de pontos apresentados (v. 3.2.2.) obtendo-se os

valores de kass reunidos na tabela 2 (pag. 47).
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Efetuaram-se os grãficos de l/fI\)' o em função de

11 (co) (figura 20) e de fi\) 10./ {co) em função de flv'o (figura 21)

(v. 3.2.4.). Calcularam-se· as retas destas figuras, de acordo

com procedimento descrito em 3.2.2., obtendo-se os valores de

k reunidos na tabela 2 (pag. 47).as s

A figura 22 (pag.149) mostra os espectros de r.m.n.

do sistema ciclopentanona-p-clorofenol, em tetracloreto de car

bono, a quocientes molares (nOH/n CO ) 0,125 (A), 0,167 (B) e

J,250 (C).

_ 10 r-
í"

N
::I:.

-o...,.
<J.....

o
I I

10

Figura 20 - l/fI\)' O vs. 1/ (co); sistema. doador de

prôton-ciclopentanona, em CC1 4 ; A=fenol (r = 0,999);

B =p-cl orofenol (r = 0,999) .
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~
o-
'õ'
8-..
-o..,
<J

5 ....

I

10 15

Figura 21 - /::"v'o/ (co) vs. /::"v'o; sistema: doador de

próton-ciclopentanona, emCC1 4 ; A=fenol (r=O,998);

Bz:p-clorofenol (r=0,999).

Experiência n9 4

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-3-tiaciclopentanona (LX_XVII), em

tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fen~l

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quími

cos, cujos resultados acham-se na tabela 17. A correlação en

tre 6v'0 e quocientes molares nOH/n CO encontra-se na figura

(pag. 43) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio

a diluição infinita do doador de pr6ton (6v), na tabela 1
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(pag.45).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., encontram~se na tabela 2 (pag. 47).

b) doador de próton: p-c10rofeno1

Procedendo-se de acordo com' a experiênci a nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cã1cu10s dos deslocamentos quími

cos, cujos resultados acham-se na tabela 17. A correlação en

tre tlv'o e quocientes molares nOH/n CO encontra-se na figura

2 (pag. 44) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio

ã diluição infinita de p-c10rofeno1 (tlv), na tabela 1

45).

(pag.

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).

TABELA 17

Deslocamentos qu;micos para o sistema doador de próton-3-tia

cic10pentanona (LXXVII), emCC1 4,a diferentes relações molares

0,067

0,074

0,083

0,095

°,111

0, 133

0,167

0,222

feno1

249,6

246,0

239 ,6

233,2

228,6

222,0

214,4 .

207,4

ti v '0 (Hz )

81 ~ 1

77,5

71,1

64,7

60, 1

53,5

45,9

38,9

0,100

0, 111

0, 125

°,143

0,167

0,200

0,250

p-c1orofeno1

tlv'(Hz)

278,8

275,8

270,2

265,0

258,8

250,8

234,2

tlv'o(Hz)

98,8

95,8

90,2

85,0

78,8

70,8

60,8
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Experiência n9 5

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-cic10hexanona (LXXXIV), em tetrª

cloreto de carbono

a) doador de próton: feno1

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os ci1cu10s dos deslocamentos qufmi

cos cujos resultados acham-se na tabela 18. A correlação en

tre ~VIO e quocientes molares nOH/n CO encontra-se na figura

(pag. 43) e o valor do deslocamento da ponte de hidrogênio

a diluição infinita de feno1 (~v), na tabela 1 (pag. 45).

Os valores de kass ' obti dós segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., encontram-se na tabela 2 (pag. 47).

b) doador de próton: p-c10rofeno1

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas ,e os ci1cu10s dos deslocamentos qufmi

cos cujos resultados encontram-se na tabela 18. A correlação

entre ~VIO e quocientes molares nOH/n CO acha-se na figura 2

(pag. 44) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio a

di 1ui ção i nf i ni ta de p- c10 ro f eno1 ( ~v), na t abel a 1 (p ag. 45) .

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).

A figura 23A (pag.150) mostra o espectro de r.m.n.

do sistema: cic10hexanona-p-clorofeno1, em CC1 4 , a quociente

molar (nOH/n CO ) = 0,167.
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TABELA 18

Deslocamentos quimicos para o sistema: doador de prõton-ciclQ

hexanona (LXXXIV), em CC1 4 , a diferentes relações molares

0,067

0,074

0,083

0,095

o, 111

°,133

°,167

0,222

fe no 1

318,4

315,2

310,8

307,0

298,8

289,6

279 ,4

262,6

6v·o(Hz)

149 ,9

146 ,7

142,3

138,5

130,3

12 1 , 1

110,9

94 , 1

0, 100

°,111

°,125

°,143

°,167

0,200

0,250

0,333

p-clorofenol

354,2

351 ,2

347,6

343,0

337,2

330,2

380,2

306 ,6

174,2

171 ,2

167,6

163 ,°
157 ,2

150 ,2

140 ,2

126 ,6

Experiência n9 6

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de próton-3-tiaciclohexanona (LXXVIII), em

tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiênci a n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quimi

cos, cujos resultados encontram-se na tabela 19. A correlação

entre 6V'0 e quocientes molares nOH/n CO acha-se na figura

(pag. 43) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio a
diluição infinita de fenol (6V), na tabela 1 (pag. 45).
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Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).

b) doador de próton: p-clorofeno1

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b ,

efetuaram-se as medidas e os cã1culos dos deslocamentos quími

cos, cujos resultados encontram-se na tabela 19. A correlação

entre óv10 e quocientes molares nOH/n CO acha-se na figura 2

(pag. 44) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio ã

diluição infinita de p-c10rofenol (óv), na tabela 1 (pag. 45).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).

A figura 23B (pag.150) mostra o espectro de r.m.n.

do sistema 3-tiacic1ohexanona-p-c1orofeno1, em tetrac1oreto de

carbono, a quociente molar (nOH/n CO ) = 0,167.

TABELA 19

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-3-tiaci

clohexanona (LXXVIII), em CC1 4 , a diferentes relações molares

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

0,133

0, 167

0,222

feno 1

279 ,4

275,4

270,0

262,2

258,0

247,4

238,6

224,4

óv'o(Hz)

110,9

106,9

101 ,5

93,7

89,5

78,9

7O, 1

55 ,9

0,100

0,111.

0,125

0,143

0, 167

0,200

0,250

0,333

p-c10rofeno1

óv'(Hz)

319 , O

31 3 ,8

307,0

302,4

293 ,6

286,0

274,0

260,0

óv'o(Hz)

139 , O

133,8

127 , O

122,4

113 ,6

106 , O

94,0

80,0
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Experiência n9 7

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de próton-cicloheptanona (LXXXV), em te

tracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os câlculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 20. O grâfico de

correlação entre ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura 1 (pag.

43) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio ã dilui

çao infinita de fenol (~v), na tabela 1 (pag. 45).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).

b) doador de próton: p-clorofenol

Pro ce de ndo - se de acor do com a expe r i ênci a n9 3b ,

efetuaram-se as medidas'e os câlculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos encontram-se na tabela 20. O'grâfi

co de correlação entre ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura

2 (pag. 44) e o valor do deslocamento da ponte de hidrogênio ã

diluição infinita de p-clorofenol (~v), na tabela 1 (pag. 45).

Os valores de k ,obtidos de acordo com os méto-ass
dos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).
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TABELA 20·

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-ciclQ

heptanona (LXXXV), em CC1 4 , a diferentes relações molares

fen o1 p-clorofenol

0,067

0,074

0,083

0,095

°,11 1

0, 133

0,167

0,222

l'.\)'(Hz)

324,4

320 ,4

314,6

309,6

301 ,4

293,8

280,6

272,0

l'.\)'o(Hz)

155 ,9

151 ,9

146, 1

141 , 1

132 ,9

125 ,3

112 , 1

103,5

0,100

O, 111

0,125

O, 143

,0,167

0,200

0,250

0,333

l'.\)I(Hz)

359,6

356,6

352,0

348,2

340,6

335,0

322,6

311 ,2

179 ,6

176,6

172 ,°
168,2

160,6

155,0

142,6

131 ,2

Experiência nQ 8

Deslocamento da ponte d~ hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador d~ prõton-3-tiacicloheptanona (LXXIX), em

tetracloreto de carbono

a) doador de prõton: fenol

Procedendo,..se de acordo com a experiênci a nQ 3a,

efetuaram-se as medidas e os cilculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 21. O grifico

de correlação entre l'.\)'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 1

(pag. 43) e o valor de deslocamento da ponte de hidrogênio i

diluição infinita de fenol (l'.\»), na tabela 1 (pag. 45).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen-
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tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 2 (pag. 47).

b) doador de próton: p-clorofeno1

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

cos.Os resultados obtidos acham-se na tabela 21. O gráfico

de correlação entre 6v'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 2

(pag. 44) e o valor de deslocamento da ponte de hidroginio a

diluição infinita de p-c10rofeno1 (6v), na tabela 1 (pag. 45).

TABELA 21

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de próton-3-tiª

cic10heptanona (LXXIX), em CC1 4 , a diferentes relações molares

feno 1 P- c1oro f eno1

nOH/n CO 6v ' (Hz) 6v'0(Hz) "OH/nCO 6v ' (Hz) 6v'0(Hz)

0,074 275,8 107,3 0,125 311 , O 131 ,O

0,083 271 , O 102,5 0,143 305,6 125,6

0,095 265,8 97,3 0,200 289,0 109,0

O, 111 258,6 90, 1 0,250 276,0 96 ,O

0,133 250,4 81 ,9

O, 167 240,6 72,1

0,222 228,2 59,3
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Experiência nQ 9

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de próton-4-tiacic10hexanona (LXXX)s em te

trac10reto de carbono

a) doador de próton: feno1

Procedendo-se de acordo com a experiênci a nQ 3a,

efetuaram-se as medidas e os ci1cu10s dos deslocamentos qufmi

coso Os resultados acham-se na tabela 22. Ogrãfico de flv'o em

função de nOH/n CO encontra-se na figura 5 (pag~ 49) e o valor

·de 6v, na tabela 3 (pag. 50).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 4 (pag. 51).

b) doador de prôton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos qufmi

coso Os resultados acham-se na tabela 22. O grãfico de corre

lação entre flv'o e nOH/n CO encontra-se na figura 6 (pag. 49 )

e o valor de flv na tabela 3 (pag. 50).

Os valores de kass ' obtidos de acordo com os proce

dimentos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 4 (pag. 51).

A figura 23C (pag.150) mostra o espectro de r.m.n.

do sistema 4-tiacic10hexanona-p-élorofeno1 5 em tetracloreto de

carbono a quociente mo1~r (nOH/n CO ) = 0,167.
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TABELA 22

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-4-tia

cic1ohexanona (LXXX), em CC1 4 , a diferentes relações molares

feno 1 p-c1orofeno1

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

O, 133

0,167

0,222

~ V I ( Hz )

280,2

276,6

271 ,6

264,6

258,6

248,6

240,6

228,6

~v'o(Hz)

111 ,7

108, 1

103,1

96, 1

90 , 1

80, 1

72, 1

60, 1

0,100

O, 111

0,125

0,143

O, 167

0,200

0,250

0,333

~v'(Hz)

316,8

312,6

307,2

301 ,6

294,6

287,6

274,8

262,6

~v'o(Hz)

136,8

132,6

127,2

121 ,6

114,6

107,6

94,8

82,6

Experiência n9 10

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constant~ de associação

do sistema: doador de prõton-4-tiacicloheptanona (LXXXI), em

tetrac1oreto de carbono

a) doador de prõton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiênci a n9 3a,

ef e tua r am- se as me di das - e os cá1cu los dos de s 1ocame ntos quimi

coso Os resu1 tados obtidos acham-se na tabela 23. O gráfico

de correlação de ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura 5 (pag.

49) e o valor de ~v, na tabela 3 (pag. 50).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 4 (pag. 51).
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b) doador de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 23. O gráfico

de correlação de 6V ' O e nOH/n CO encontra-se na figura 6 (pag.

49) e o valor de 6V na tabela 3 (pag. 50).

Os va 1ores de kass ' obti dos segundo os procedi men

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 4 (pag. 51).

TABELA 23

Deslocamentos quimicos para o sistema: doador de próton-4-tiª

cicloheptanona (LXXXI), em CC1 4 , a diferentes relações molares

fe no1 p-c10rofeno1

nOH/n CO 6v ' (Hz) 6v'0(Hz) nOH/n CO 6v ' (Hz) 6v'o(Hz)

0,067 292,0 123,5 0,100 332,0 152 , O

0,074 286,8 118,3 °,111 326,8 146,8

0,083 281 ,6 11 3 , 1 °,125 320 ,2 140 ,2

0,095 275,8 107,3 O, 143 314,4 134,4

O, 11 1 267,8 99 ,3 °,167 307,2 127 ,2

O, 133 258,2 89 ,7 °,200 301 ,0 121 ,0

0,167 246,4 77,9 O,25O 286,0 106,0
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Experiência n9 11

Deslocamento da ponte de hidrogênio; sistema: doador de pro

ton-ciclooctanona (LXXXVI), em tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados encontram-se na tabela 24. O gráfico de

correlação entre ~VIO e nOH/n CO acha-se na figura 7 (pag. 52)

e o valor de ~v, na tabela 5 (pag. 53).

b) doador de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 24. Ogrâfico de

correlação entre ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura 8 (pag.

53) e o valor de ~v, na tabela 5 (pag. 53).

TABELA 24

Deslocamentos quimicos para o sistema: doador de prõton-ciclo

octanona (LXXXVI), em CC1 4 , a diferentes relações molares

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

O, 133

O, 167

fen o1

~v'(Hz)

338,4

334,2

329,0

323,6

316,8

306,4

296,4

169 ,9

165,7

160 ,5

155 , 1

148,3

137,9

127,9

°,100

O, 111

O, 125

0,143

O, 167

p-clorofenol

370,6

368,2

363,0

359,8

354,0

190 ,6

188,2

183,0

179 ,8

174,0
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Experiência n9 12

Des 1ocamento da ponte de hi drogêni o; si stema: doador de pro

ton-5-tiacic100ctanona (LXXIII), em tetrac10reto de .carbono

a) doador de próton: feno1

Procedendo-se de acordo com a experi ênci a n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 25. ° gráfico

de correlação entre ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura 7

(pag. 52) e o valor de ~v, na tabela 5 (pag. 53).

b) doador de próton: p-clorofeno1

Procedendo-se de acordo com a experiênci a n9 3b,
•

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 25. ° gráfico

de correlação entre ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura 8

(pag. 53) e o valor de ~v, na tabela 5 (pag. 53).

TABELA 25

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de próton-5-tiª

ciclooctanona (LXXIII), em CC1 4, a diferentes quocientes molares

0,067

0,074

0,083

0,095

°,111

fenol

~v'(Hz)

335,6

330,8

324,8

319 ,6

308,8

167 , 1

162 ,3

156 ,3

151 , 1

140,3

nOH/n CO

0,100

°,111

o,125

O, 143

0,200

p-clorofenol

377,6

373,2

368,6

362,8

350,2

~v'o(Hz)

197 ,6

193,2

188,6

182 ,8

170 ,2
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Experiência n9 13

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-2-pentanona(LXXXVII), em tetra

cloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3a~

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 26. O gráfico

de correlação entre 6V ' O e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de 6V~ na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ~ obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

A figura 24A (pag.15l) mostra o espectro de r.m.n.

do sistema fenol-2-pentanona, em tetracloreto de carbono~ a

quociente molar (nOH/n CO ) = O~lll.

b) doadQr de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b ~

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 26. O grãfico

de correlação entre 6V'0 e nOH/n CO encontra-se na figura la

(pag. 55) e o valor de 6V~ na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obti'dos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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TABELA 26

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de próton-2-peD

tanona (LXXXVII), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

fen o1 p-c10rofeno1

0,067

0,074

0,083

0,095

0, 111

0,133

0, 167

0,222

!J.\)'(Hz}

305,6

299,8

295,2

287,4

281 ,8

271 ,4

261 ,2

247,6

!J.\)lo(Hz)

137 , 1

131 ,3

126,7

118,9

113,3

102,9

92,7

79 , 1

°,100

°,111

0, 125

O , 143

0,167

0,200

0,250

°,333

!J.vl(Hz)

344,4

342,2

335,6

328,2

321 ,6

314,0

302,8

287,2

!J.\)'o(Hz}

164,4

162,2

155,6

148,2

141 ,6

134,0

122,8

107 ,2

Experi~ncia nO 14

Deslocamento da ponte de hidrog~nio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-2-heptanona (LXXXVIII), em tetra

cloreto de carbono

a} doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experi~ncia nO 3a,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 27. ° gráfico

de correlação entre !J.\)I O e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de !J.\), na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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b) doador de 'prõton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experi ên ci a n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os câlculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 27. O grâfico

de correlação entre b.v'o e nOH/n CO encontra-se na figura 10

(pag. 55) e o valor de b.v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

TABELA 27

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-2-hee

tanona (LXXXVIII) em CC1 4 , a difere~tes quocientes molares

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

0,133

O, 167

0,222

feno1

306,2

301 ,8

296,6

289,0

282,8

274,2

261 ,8

248,6

b.v'o(Hz)

137,7

133,3

128, 1

120,5

114 ,3

105,7

93,3

80, 1

O,100

O, 111

O, 125

O, 143

O, 167

0,200

0,250

p-clorofeno1

b.v'(Hz)

343,8

339,8

335,6

329,4

324,0

314~4

302,0

b.v'o(Hz)

163,8

159 ,8

155 ,6

149 .4

144,0

134,4

122 •O
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Experiência nQ 15

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associaçãti

do sistema: doador de prõton-2-octanona (LXXXIX), em tetracl0

re t o de carb ono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experienci a nQ 3a,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 28. O gráfico

de correlação entre ~VIO e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de ~v, n·a tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

b) doador de prõton~ p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experi ênci a nQ 3b,

efet~aram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 28. O gráfico

de correlação entre 6v'0 e nOH/n CO encontra-se na fi gura 10

(pag. 55) e o valor de 6v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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TABELA 28

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de próton-2-oc

tanona (LXXXIX), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

fenol p-clorofenol

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

O , 133

O, 167

0,222

307,0

302,3

297,7

292 ,8

281 ,2

275,0

262,6

248,8

6v'0(Hz)

138,5

133,8

129 ,2

124,3

11 2 ,7

106 ,5

94, 1

80,3

0,100

O, 111

O, 125

O, 143

O, 167

0,250

0,333

6v ' (Hz)

344,0

340,4

335,8

326,8

323,6

303,0

288,0

6v'0(Hz)

164 , O

160 ,4

155 ,8

146 ,8

143,6

123, O

108,0

Experiência n9 16

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-2-undecanona (XC), em tetraclor~

to de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3a,

efetuaram-se as medidas e ·os cilculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 29. O grâfico

de correlação entre 6v'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de 6v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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b) doador de prõton: p-c10rofeno1

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os câ1cu10s dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 29. O gráfico

de correlação entre t,v'o e nOH/n CO encontra -se na figura 10

(pag. 55) e o valor de t,v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

TABELA 29

Deslocamentos quimicos para o sistema: doador de prõton-2-un

decanona (XC), em CC1 4 , a -diferentes quocientes molares

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

0,133

°,16 7

0,222

fenol

306,8

302,0

297,4

292 ,8

280,8

274,8

263,0

248,8

t,v'o(Hz)

138,3

133 ,5

128,9

124 ,3

112,3

10'6 ,3

94,5

80,3

0,100

O, 111

O, 125

O, 143

O, 167

0,200

0,250

p-clorofenol

t,\)'(Hz)

345,0

341 ,6

337,6

330 ,O

324,0

314,6

303,8

t,\)'o(Hz)

165 , O

161 ,6

157 ,6

150 , O

144,0

134,6

123 ,8
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Experiência n9 17

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-meti ltioacetona (XCI), em tetra

cloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiênci a nQ 3a,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 30. O grãfico

de correlação entre 6v 1 o e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de 6v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

b) doador de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 30. O grãfico

de correlação entre 6v'oe nOH/n CO encontra-se na figura 10

(pag. 55) e o valor de 6v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabeTa 7 (pag. 58).
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TABELA 30

Deslocamentos qufmicos para o sistema: doador de pr6ton-metil

tioacetona (XCI), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

feno1 p-clorofeno1

0,067

0,074

0,083

0,095

O, 111

0,133

O, 167

0,222

280,0

274,4

270 ,8

263,8

257,2

248,4

239 ,O

227,2

!:,.\)'o(Hz)

111 ,5

105,9

102 ,3

95 ,3

88,7

79,9

70 ,5

58,7

O, 100

O, 111

O, 125

0,143

O, 167

0,200

0,250

0,333

312 ,4

307,2

302,6

296,2

289,8

280,4

271 ,2

256,0

!:"v'o(Hz)

132,4

127 ,2

122 ,6

11 6 ,2

109,8

100 ,4

91 ,2

76,0

Experiência n9 18

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prãton-eti1tioacetona (LXXIV), em tetra

cloreto de carbono

a) doador de prã to n: f en01

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cã1culos dos deslocamentos qufmi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 31. O gráfico

de correlação entre !:"v1o e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de !:"v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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A figura 24B (pag.15l) mostra o espectro de r.m.n.

do sistema etiltioacetona-fenol, em tetracloreto de carbono,a

quociente molar (nOH/n CO ) = 0,111.

b) doador de próton: p-clorofeno1

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 31. ° grãfico

de correlação entre t:.v'o e nOH/n CO encontra-se na figura 10

(pag. 55) e o valor de t:.v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de k s' obtidos segundo os procedimenas
tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

TABE~A 31

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de próton-etil

tioacetona (LXXIV), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

0,067

0,074

'0,083

0,095

°,111

fenol

276,6

270,0

266,8

259,8

251 ,8

t:.v'o(Hz)

108, 1

101 ,5

98,3

91 ,3

83,3

0,100

0,125

0,143

0,167 .

0,200

p- c 1o ro fe no1

t:.v'(Hz)

309,0

300,0

293,2

287,8

280 ,0

t:.v'o(Hz)

129 ,°
120,°
113,2

107,8

100,0
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Experiência nQ 19

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de próton-4-eti ltio-2-butanona (XCII), em

tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Pro ce de ndo - s e de a cor do com a e xpe r i ênci a nQ 3a ,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 32. O gráfico

de correlação entre 6'0 1
0 e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de 6'J,na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

A figura 24C (pag.151) mostra o espectro do sistema:

fenol-4-etiltio-2-butanona, em tetracloreto de carbono, a quo-

ciente molar (nOH/n CO ) = 0,111.

b) doador de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 32. O .gráfico

de correlação entre 6\)1 0 e nOH/n CO encontra-se na figura la

(pag. 55) e o valor de 6'0, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3 •.2.4. acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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TABELA 32

Deslocamentos quimicos para o sistema: doador de próton-4-eti1

tio-2-butanona (XCII), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

fe no 1 p-c10rofenol

0,067

0,074

o,095

O, 111

0,133

O, 16 7

6,'0 ' (Hz)

285 ,4

281 ,8

269,8

263,0

253,4

244,4

6,'0'o(Hz)

116 ,9

11 3 ,3

10 1 ,3

94,5

84,9

75,9

0,100

°,111

°,125

°,143

°,167

0,200

°,333

6,'0 ' (Hz)

322 , O

316 ,6

312 ,8

306,2

300,0

291 , O

266 ,2

142 ,O

136 ,6

132 ,8

126 ,2

12 O, O

11 1 ,°

86 ,2

Experiência n9 20

Q!~ocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: do.ador de prõton-5-eti ltio-2-pentanona (XCIII) ,em

tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experi ênci a n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 33. O gráfico

de correlação entre 6,'0'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de 6,'0, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de k s' obtidos segundo os procedimenas
tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pa.g. 58).
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.b) doador de prõton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os calculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 33. O grafico

de correlação entre Llv'o e nOH/n CO encontra-se na figura 10

(pag. 55) e o valor de Llv, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de k ass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

TABELA 33

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-S-etil

tio-2-pentanona (XCIII), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

0,067

0,074

0,0 83

O ,09 S

O, 111

O, 133

0, 167

0,222

feno 1

Llv'(Hz)

296,4

292,0

286,2

279 ,6

273,0

263,6

253,4

239,8"

Llv'O(Hz)

127 ,9

123,5

117 ,7

111 , 1

104,5

95 , 1

84,9

71 ,3

o ,100

O, 111

O, 12 5

O,143

O, 167

0,200

0,250

O ,333

p-c10rofeno1

Llv'(Hz)

332 ,6

326,8

322,4

316 ,2

309 ,8

299 ,2

289 ,6

274,4

Llv'o(Hz)

152 ,6

146 ,8

142 ,4

136 ,2

129 ,8

1 19 ,2

109 ,6

94,4
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Experiência n9 21

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de próton-6-etiltio-2-hexanona (XCIV), em

tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

Procedendo-se de acordo com a experiênci a n9 3a,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 34. O gráfico

de correlação entre 6v'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 9

(pag. 54) e o valor de 6v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo 0$ procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).

b) doador de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quiml

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 34. O grãfico

de correlação entre 6v'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 10

(pag. 55) e o valor de 6v, na tabela 6 (pag. 56).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 7 (pag. 58).
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TABELA 34

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-6-eti1

tio-2-hexanona (XCIV), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

fen 01 p-clorofenol

0,067

O,O 74

O,O 83

0,095

O, 111

O, 133

O ~ 167

0,222

Ll.v'(Hz)

30 1 ~ 6

296 ,0

291 ,8

284,8

277~8

268,0

258,4

244,6

Ll.v'o(Hz)

133 ~ 1

127,5

12 3 ~ 3

116 ~ 3

109,3

99 ,5

89~9

76 ~ 1

O ,100

O ~ 111

O ~ 125

O, 143

O, 167

0,200

O ~ 250

0~333

Ll.v'(Hz)

336~2

332,4

329~2

321 ,8

317,8

309,0

296,0

281 ~ O

156 ,2

152,4

149 ~ 2

141 ,8

137 ,8

129 ,0

116 , O

101 ~ O

~periência n9 22

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: p-clorofeno1-tetrahidrotiofeno (XCV) ~ em tetraclQ

re t o de ca rb on o

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b ~

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quimi

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 35. O gráfico

de cor r e 1açã o e nt r e 6. v I o e nOHI n....5- encont r a- s e na f i gur a 13

(pag. 61) e o valor de 6.v~ na tabela 8 (pag. 62).

Os valores de k s' obtidos segundo os procedimenas
tos descritos em 3.2.4. ~ acham-se na tabela 8 (pag. 62).
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TABELA 35

Deslocamentos químicos para o sistema: p-c10rofeno1-tetrahidrQ

tiofeno (XCV), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

nOH/ n_s... 6v ' (Hz) 6v'0(Hz)

O,100 225,8 45,8

O, 111 222,8 42,8

O, 143 216 ,2 36,2

O, 167 212 ,2 32,2

0,200 207 ,O 27,0

0,250 201 ,6 21 ,6

0,333 196 ,2 16 ,2

Experiência nQ 23

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: p-clorofenol-tetrahidrotiofeno (XCV) + ciclopentª

nona (LXXXIII), em tetracloreto de carbono

Prepararam-se lO ml de solução do aceptor de próton

contendo concentrações 0,60M de cic10pentanona e 0,60M de te

trahidrotiofeno, em CC1 4 . Desta solução foram feitas as di

luições necessãrias (v. pago 88).

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cãlcu10s dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 36. O grãfico

de correlação entre 6V'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 13

(pag. 61) e o valor de 6V, na tabela 8 (pag. 62).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 8 (pag. 62).
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TABELA 36

Deslocamentos químicos para o sistema: p-clorofenol-tetrahi

drotiofeno (XCV) + ciclopentanona (LXXXIII), em CC1 4 , a

diferentes quocientes molares

nOH / nCO
6VI(Hz) 6v·o(Hz)

°,10O 344,8 164,8

0, 111 341 ,8 161 ,8

°,125 338,2 158,2

0,143 333,2 153,2

0,167 327,0 147,0

0,200 317,8 137,8

0,250 308,0 128,0

0,333 294,6 114,6

Experiência nQ 24

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: doador de prõton-3-oxaciclopentanona (XCVI), em

tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fen 01

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3a,

efetuaram-se as medidas e os cãlculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 37. O grãfico

de correlação entre 6V l
O e nOH/n CO encontra-se na figura 14

(pag. 65) e o valor de liv, na tabela 9 (pag. 66).

Os va1or es de kass' obt i d(}S S egundo os pr ocedi me n

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 9 (pag. 66).
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b) doador de próton: p-clorofenol

Procedendo-se de acordo com a experiência n9 3b,

efetuaram-se as medidas e os calculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 37. O grafico

de correlação entre 6v'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 14

(pag. 65) e o valor de 6v, na tabela 10 (pag. 66).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 10 (pag. 66).

TABELA 37

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prõton-3-oxª

ciclopentanona (XCVI), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

0,067

0,074

0,083

0,095

°,111

O, 133

O, 167

fenol

6v ' (OH)

260,4 .

257,0

251 ,8

245,8

240,2

233,2

230 ,6

6v'0(OH)

91 ,9

88,5

83,3

77,3

71 ,7

64,7

62 , 1

O,100

O, 111

O, 125

O, 143

°,16 7

°,250

p-clorofenol

6v l (OH)

286 ,2

283,4

278,0

273,2

267 ,2

248,8

6v ' o(OH)

106 ,2

103,4

98,0

93,2

87,2

68,8
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Experiência nQ 25

Deslocamento da ponte de hidrogênio e constante de associação

do sistema: p-clorofenol-metoxiacetona (XCVII), em tetraclor~

to de carbono

Procedendo-se de acordo com a experiênci a nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 38. O gráfico

de correlação entre Liv'o e nOH/n CO encontra-se na figura 14

(pag. 65) e o valor de Liv, na tabela 10 (pag. 66).

Os valores de kass ' obtidos segundo os procedimen

tos descritos em 3.2.4., acham-se na tabela 10 (pag. 66).

TABELA 38

Deslocamentos químicos para o sistema: p-clorofenol-metoxi

acetona (XCVII), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

O ,100

O, 111

O, 12 5

O, 143

O, 167

0,200

0,250

0,333

Liv'(Hz)

319 ,6

315 ,8

312 ,2

305,4

299 ,4

292 ,2

281 , O

267,0

Liv'O(Hz)

139 ,6

135 ,8

132 ,2

125 ,4

119 ,4

112 ,2

101 , O

87,0
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Experiência n9 26

Deslocamento da ponte de hidrogênio;sistema: doador de

ton-3-ciclohexenona (XV), em tetracloreto de carbono

a) doador de próton: fenol

-pro-

Procedendo-se de acordo com a experiência nQ 3a,

efetuaram-se as medidas e os cã1cu10s dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 39. O gráfico

de correlação entre 6V'O e nOH/n CO encontra-se na figura 15

(pag. 75) e o valor de 6V, na tabela 11 (pag. 76).

b) doador de próton: p-c1orofenol

Procedendo-se de acordo com a experi ênci a nQ 3b,

efetuaram-se as medidas e os cálculos dos deslocamentos quími

coso Os resultados obtidos acham-se na tabela 39. O gráfico

de correlação en t re 6\)'0 e nOH/n CO encontra-se na figura 16

(pag. 75) e o valor de 6V, na tabela 11 (pag. 76) .

TABELA 39

Deslocamentos químicos para o sistema: doador de prôton-3-ci-

c10hexenona (XV), em CC1 4 , a diferentes quocientes molares

feno 1 p-clorofenol

nOH/n CO 6v'(Hz) 6v'0(Hz) nOH/n CO 6v'(Hz) 6v'o(Hz)

0,067 311 ,5 143,0 0,100 346,5 166,5

0,074 309,0 140,5 O, 111 342,5 162,5

0,083 301 ,5 133 ,O O, 125 337,0 157,0

0,095 294,5 126,0 O, 143 331 ,O 151 , O

O, 111 287 ,4 118,9 O, 167 324,0 144, O

0,133 278,0 109 ,5 0,200 315 ,5 135 ,5

O, 167 266,5 98,0 0,250 306,0 126,0



132 .

3.3. COMPOSTOS

3.3.1. Reagentes nao purificados

Ciclohexano (Merck, uvasol)

Tetracloreto de carbono (Merck, uvasol)

3.3.2. Reagentes comerciais por nos purificados

Fenol (Merck) - Secou-se em dissecador ã pressão reduzida, s9

bre pentóxido de fEsforo, durante 3 dias. Destilou-se, reco

lhendo-se a fração de PE 91,0 - 91 ,5 0 C/25 mmHg (lit. 48 PE 91 ,4 0 C/

25 mmHg).

p-Clorofenol (Carlo Erba) - Secou-se em dissecador a pressão

reduzida, sobre pentóxido de fósforo, durante uma noite. Des

tilou-se, recolhendo-se a fração de PE 2l6 oC (lit. 116 PE 216

7° C) .

Ciclohexanona (LXXXIV) (B&A) - Secou-se com sulfato de sódio

anidro. Destilou-se, recolhen-d-o-se a fração de PE 47 0 C/15 mmHg

(lit. 67a PE 47 0 C/15 mmHg).

2-Pentanona (LXXXVII) (Eastman Kodak) - Secou-se com carbona

to de sódio anidro e submeteu-se ã destilação fracion~da, re

colhendo-se a fração de PE 102°C (lit. 142 PE 102°C).

2-Heptanona (LXXXVIII) (BDH) - Secou-se com sulfato de sódio

anidro. Destilou-se, recolhendo-se a fração de PE 147°C

(lit. 142 PE 151°C).



133.

2-0ctanona (LXXXIX) (BDH) - Secou-se com sulfato de sódio ani

dro e submeteu-se ã destilação fracionada, recolhendo-se a fr~

çao de PE 171°C. Redestilação PE 44 o C/3 mmHg (lit. 142 PE

l73 0 C).

2-Undecanona (XC) (Eastman Kodak) - Secou-se com sulfato de sQ

dio anidro. Destilou-se, recolhendo-se a fração de PE 112 oC/

11 mmHg (lit. 142 PE l08 oC/9 mmHg).

Tetrahidrotiofeno (XCV) (Aldrich) - Secou-se com sulfato de sQ

dio anidro e submeteu-se ã destilação fracionada, recolhen

do-se a fração de PE 120°C (lit. 1SO PE l19-l20 oC).

3.3.3. Compostos disponfveis .em nossos laboratórios e por nos

purificados

3-Tiacic1opentanona (LXXVII) - PE 6S,S - 66,OoC/7 mmHg. Redes

tilação PE 6S,5-66,OoC/7 mmHg (lit. 169 PE 60,5 0 C/8 mmHg) .

R.M.N. (T): 6,90(s,2H); 7,OO(t,2H); 7,Sl(t,2H).

LV.: \)CO (CC1 4 ): 1.742 cm- l

4-Tiaciclohexanona (LXXX) - PF 64 - 6°C (lit. 14 PF 65 - 6°C).

R.M.N. (T): 6,93 -7,27(m,4H); 7,27 -7,60(m,4H).

-1
LV.: \)CO (CC1 4 ): 1.717 em .

Metiltioacetona (XCI) - PE 53 - SOC/ll mmHg. Redestilação PE

53 0 C/11 mm H9 (1 i t . 9 PE 152 ,5 - 1 53 , 0° C) •

R.M.N. (T): 6,9S(s,2H); 7,7S(s,3H); 7,9S(s,3H).

LV.: \)co(CC1 4 ): 1.710 crn- l

Etiltioacetona (LXXIV) - PE 63,SoC/13 mmHg. Redestilação PE

64 oC/13 mmHg (lit. 132a PE 63,5 0 C/13 mmHg).



134.

R.M.N. ('r): 6,93(s,2H); 7,42(q,2H); 7,76(s,3H); 8,76(t,3H).

LV.: \)CO (CC1 4 ): 1.713 cm- 1

Metoxiacetona (XCVII) - PE 112°C. Redestilação

(lit. 131 PE 114-6°C).

R.M.N. (-r): 6,22(s,2H); 6,62(s,3H); 7,90(s,3H).

PE

As purezas de todos estes compostos foram testadas

cromatograficamente.

3.3.4. Sínteses

3.3.4.1. Cicloheptanona (LXXXV)

a) N-Metilcarbamato de etila (CII)68 - Numa mistura de 225 ml

de éter etilico e 137 g de solução aquosa de metilamina a 33%,

gelada, adicionaram-se 80 9 (0,74 mo1) de cloroformiato de

etila e a seguir mais 80 9 (0,74 mol) deste, simultaneamente

com 148 9 de NaOH a 40%. Deixou-se em repouso durante 15 min~

tos. Destilou-se ° produto bruto, i pressão reduzida, obten-

do-se 114 g (63%) de N-metilcarbamato de etila (CII), PE 59

62 0 C/l2 mmHg (lit. 68 PE 55 - 60 0 C/l2 mmHg).

b) -N-Nitrosometiluretana (CIII)69 - A 114 g (0,93 mol) deN-m~

tilcarbamato de etila (CII) em 340ml de êter etilico, foram

adicionados 360 9 de nitrito de sódio dissolvidos em 550 ml de

água gelada. A seguir, jogaram-se cautelosamente, 664 9 de ãci

do nítrico a 35%, gelado. Manteve-se a temperatura abaixo de

15°C, até que a camada etêrea tornou-se verde. Após a destil~

çao a pressao reduzida, obteve-se 119 9 (97%) da N-nitrosome

til ure ta na (C II I ), PE 6O,5 - 62 , OoC/l O mm H9 ( 1i t . 69 PE 59

61 0 C/l0 mmHg).
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c) Cicloheptanona (LXXXV)87 - Numa mistura de 39 9 (0,40 mol)

de ciclohexanona (LXXXIV), 40 ml de metanol e 0,2 9 de carbo

nato de sódio, adicionaram-se 49 9 (0,37 mol) de N-nitrosome

tiluretana (CIII), m~ntendo-se a temperatura na faxia de 20 a

25°C. Evaporou-se o metanol e submeteu-se o resfduo i destila

çao a pressão reduzi da, obtendo-se 15 9 (35%) da ci e1 oheptanQ

na (LXXXV), de PE 64 - 50 C/15 mmHg (lit. 154 PE 65-6 0 C/15 mmHg).

Esta eetona mostrou-se cromatografieamente pura.

R.M.N. (T): 7,40 - 7 ,83(m,4H); 7,83 - 8,57(m,8H).

-1
LV.: \>CO (CC1 4 ): 1.705 em .

3.3.4.2. 3-Tiacic1ohexanona (LXXVIII)

a) Tiog1ieolato de etila (CIV) 10 - A 86 9 (0,93 mol) de ácido

t i o91i cÕ1i co, j unt a r am- s e 11 5 m1 de á1coo1 e til i co absol uto,

173 ml de benzeno seco e 12 ml de áci do sul furi co concentrado.

Refl uxou-se por 16 horas/, extraindo-se a água fO,irmada através

de um "Soxlet" munido de um cartucho contendo sulfato de mag

nésio anidro. Submeteu-se o produto bruto ã desti-1ação, obte.o

do-se 849 (75%) de tioglicolato de etila (CIV), PE63-4°Ç,/20

mmHg (lit. 10 PE63 0 C/20 mmHg).

b) y-Clorobuti rato de eti la (CV) 117 - A 37 9 (O ,43 mol) de

y-butirolactona, foram adicionados 250ml de álcool etf1icoa!?

soluto. Saturou-se a mistura com cloreto de hidrogênio e dei

xou-se em repouso por 48 horas. Jogou-se a mi stura em gelo e

água e separou-se a camada orgâni ca. Submeteu-se o produto br~

to ã destilação a pressão reduzida, obtendo-se 55 g (84%) de

y-clorobutirato de etila (CV), PE 95 -6 0 C/37 mmHg (lit. 117 PE

94 - 5 0 C/37mmHg).
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c) Sulfeto de carbetoximeti1-y-carbetoxipropi1a (CVI)92 A

310 ml de etanol absoluto, adicionaram-se 8,4 9 de sódio e

apos a reação, 43g (0,36 mo1) de tiog1ico1ato de etila, tra

ços de iodeto de potãssio e 54 9 (0,36 mol) de y-clorobutira

to de eti la (CV). Ref1uxou-se por duas horas. Removeu-se o sal

por filtração e submeteu-se o produto bruto a destilação, ob

tendo-se 53 9 (63%) do sulfeto de carbetoximeti 1-y-carbetoxi

propi1a (CVI), PE 141 - 20 C/4 mmHg (lit. 52 PE 139-142 0 C/4mmHg).

d) ~ ( CVI I a) e / ou 6--C a r be t oxi - 3- t i a c i c1ohe xano na (C VII b ) 92

A 80 m1 de etano1 absoluto, adicionaram-se 530 m1 de to1ueno

seco e 5,2 9 (0,23 mo1) de sódio. Após a reaçao, destilou-se

o azeotrópico to1ueno-etanol ate que a temperatura atingiu

105 0 C. Adicionaram-se as gotas, na mistura, 53 9 (0,23 mo1) de

sulfeto de carbetoximeti1-y-carbetoxipropila (CVI), dissolvi

dos em 200 ml de tolueno seco. Destilou-se o azeotrópico to

lueno-etanol até que a temperatura atingiu 106 0C. Esfriou-se

e jogou-se a mistura em 265 9 de gelo e 40 m1 de ãcido clorí

dr i co 12N- . Ext r a i u- s e com é t e r e til i co. Se cou- s e o e xt r ato

etereo com sulfato de sódio anidro e evaporou-se o solvente.

Submeteu-se o resíduo ã destilação a pressão reduzida, obten-

do-se 27 9 ( 65%) do 2-(CVIIa) e/ou 6-carbetoxi-3-tiacic10he

xanona (CVIIb) PE 119 -121 0C/4 mmHg (lit. 52 PE 117 -120 0 C/ 4

mmHg} .

e) 3-Tiaciclohexanona (LXXVIII)92 - A 27 9 (0,14 mal) de 2

(CVlla) e/ou 6-carbetoxi-3-tiacic10hexanona (CVllb), adicionª

ram-se 90 ml de ãcido sulfúrico 2N. Refluxou-se por 9 horas.

Extraiu-se com cloreto de metilena, secou-se com sulfato de

magnésio anidro, evaporou-se o solvente e submeteu-se o resi-
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duo ã destilação, obtendo-se 11 9 (66%) da 3-tiaciclohexanon-a

(LXXVIII), PE 78-9 0 C/4 mmHg (lit. 92 ·PE 80 oC/4 mmHg). Esta c~

tona mostrou-se cromatograficamente pura.

R. M. N. (T): 6, 88 ( s ,2 H); 7, 10-7 ,40 ( m,2 H); 7,47 - 7 ,70 (m ,4 H) .

LV.: 'J
CO

(CC1 4): 1.723 cm-l.

3.3.4.3. 3-Tiacicloheptanona (LXXIX)

a) 4-Cloro-l-butanol (CVIII) 145 - Aqueceram-se 720 9 (10 móis)

de tetrahidrofurano até a ebulição. Passou-se uma corrente de

cloreto de hidroginio sob refluxo até que a temperatu·ra atin-

giu 106°C. Submeteu-se o produto bruto ã destilação, ob ten-

do-se 545 9 (50%) de 4-cloro-l-butanol (CVIII) ,PE 82,0-82,5 0 C/

1 4 mm Hg) (1 i t. 145 PE 81 - 2o C/14 mmH g) .

b) Clorobrometo de tetrametilena (CIX) 145 - A 681 9 de tribrg

meto de fós foro fri o, adi ci onaram-s e, às got.as, 545 g (5,0 mo

is) de 4-cloro-l-butanol (CVIII). Aqueceu-se a mistura por 10

horas. O produto bruto foi submetido ã destilação, fornecendo

669g (78%) de clorobrometo de tetrametilena (CIX), PE 171-

3°C (lit. 145 PE 175 -6°C).

c) o-Clorovaleronitrila (CX)145 - Numa solução de 320 g d~ ciª

neto ge p.otãssio em 400 ml de água, foram adicionados 1.350 ml

de álcool etilico a 95% e 669 9 (3,90 móis) de clorobrometo de

tetrametilena (CIX). Refluxou-se por 15 horas. O produto bru

to foi submetido ã destilação a pressão reduzida, fornecendo

236 9 (51%) de o-clorovaleronitrila (CX), PE 110 - ZOC/16 mmHg

( 1i t . 145 PE 100 - 11 OoC/16 mm Hg) .

d) ô-Clorovalerato de etila (CXI) - Efetuou-se uma adaptação

de um método descrito na literatura,153b para a preparação do
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valerato de etila. Assim, numa mistura de 500 ml de etanol a

95% e 218ml de ácido sulfúrico concentrado, adicionaram-se

236 9 (2,0 móis) de o-clorovaleronitrila (CX). Refluxou-se por

10 horas. Submeteu-se ° produto bruto ã destilação,obtendo-se

268 9 (82%) do o-clorovalerato de etila (eXI), PE 84 - 50C/8

mmHg (1 it. 36 PE 83,5 - 85 ,00C/8 mmHg).

e) Sulfeto de carbetoximetil-o-carbetoxibutila (CXII)92 A

1.400 ml de etanol absoluto, adicionaram-se 37 9 (1,6 móis)de

sódio e apos a reação, 196 9 (1,62 móis) de tioglicolato de

etila (CIV), contendo traços de iodeto de sódio e 268 9 (1,62

móis) de ô-clorovalerato de etila (CXI). Refluxou-se por 2 ho

raso O produto bruto foi destilado, fornecendo 290 g (72%) do

sul feto de carbetoximetil-ô-carbetoxibutila (CXII), PE 103

40 C/0,2 mmHg (lit. 92 PE 106 0 C/O,2 mmHg).

f) 3-Tiacicloheptanona (LXXIX) - Seguiu-se o método descrito

por Leonard e col. 92 i ntroduzindo-se pequenas modi fi cações .A~

sim, numa suspensão de 27 g (1,2 móis) de sódio em 2.700 ml de

tolueno seco, adicionaram-se cautelosamente, 340 ml de etanol

absoluto. O excesso de álcool foi destilado como azeotrópico

etanol-tolueno, até que a temperatura atingiu 105°C. Adiciona

ram-se 290 9 (1,2 móis) de sulfeto de carbetoximetil-ô-carbe

toxibutila (CXII), vagarosamente. A seguir, destilou-se oazeQ

trópico etanol-tolueno, ate que a temperatura atingiu 106°C.

Jogou-se a mistura em 1.350 9 de gelo e 204 ml de ácido clorí

drico 12N. Extraiu-se com éter etílico, lavou-se com agua, s~

cou-se com sulfato de sódio anidro e evaporou-se ° solvente.

Ao resíduo, adicionaram-se 600 ml de ácido sulfúrico 2N. Re-

fluxou-se por 9 horas, esfriou-se e extraiu-se com cloreto de
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metilena. Lavou-se com igua, secou-se com sulfato de s5dio ani

dro e evaporou-se o solvente. Submeteu-se o resíduo ã destilª

ção, a pressão reduzida, obtendo-se 12 9 (7,2%) de 3-tiaciclQ

heptanona (LXXIX), PE 56 oC/0,4 mmHg (lit. 92 PE 54 oC/O,55 mmHg).

Purificou-se esta cetona pela técnica da cromatografia de co

luna, usando-se como fase móvel o éter de petróleo e como fa-

se estacionãria, silicagel.

R.M.N. ('r): 6,71(s,2H); 7,23(t,4H); 7,60-8,63(m,4H).

LV.: vCO (CC1 4 ): 1.706 cm- 1 .

3.3.4.4. 4-Tiacicloheptanona (LXXXI)

Seguindo-se o procedimento indicado por Overberger

e Kat chma n , 12O a 1ca 1i ni z ou- s e um a mi s t ur a de 24 9 ( O,21 mo 1 )

de 4-tiacic1ohexanona (LXXX) e 50 ml de metano1, com 5xido de

bãrio. Adicionaram-se cautelosamente 28 9 (0,21 mo1) da N-ni

trosometiluretana (CIII) (v. 3.2.4.1.a,b). Agitou-se durante

uma hora. Filtrou-se e evaporou-se o metanol. Adicionou-se

eter etílico e secou-se com sulfato de sódio anidro. Evapo-

rou-se o éter e submeteu-se o produto bruto ã destilação a

pressão reduzida, obtendo-se 7,1 9 (26%) da 4-tiacicloheptanQ

na (LXXXI), PE 73 - 5 0 C/2 mmHg (lit. 120 PE 72,5 0 C/2 mmHg). Es-

ta cetona mostrou-se cromatograficamente pura.

R.M.N. (-r): 6,83-7,76(m,8H); 7,76-8,67(m,2H).

-1
I . V.: v CO (C C14): 1. 71 2 cm .

3.3.4.5. Ciclooctanona (LXXXVI)

Seguindo-se o procedimento indicado por Koh1er e

col. 87 numa mistura de 35 9 (0,31 mo1) de cicloheptanona(LXXXV),

31 ml de metanol e 0,5 9 de carbonato de sôdi o ,adi ci onaram-se
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63 9 de N- ni t ro some t i1 ur e t a ri a (C II I) (v. 3 . 2 . 4 . 1. a , b ), ma n t e n

do-se a temperatura em torno de 30°C. Agitou-se por 4 horas.

Evaporou-se ° metano1 e submeteu-se ° produto brut,o ã destilª

ção a pressão reduzida, obtendo-se 19 9 (47%) de cic1ooctano

na (LXXXVI), PE 72-3 0 C/12 mmHg (lit. 67b PE 74 oC/12 mmHg). Es-

ta cetona mostrou-se cromatograficamente pura.

R. M• N. ( l): 7,4 3 - 7 ,87 ( m,4 H); 7,9 7 - 8, 80 ( m, 1OH) .

LV.: \i CO (CC1 4 ): 1.704 cm- l .

3.3.4.6. &-Tiacicloottanona (LXXIII)

a) y-Bromobut.i.rato de etila (CXIV)90 - Uma solução de 250 9

(2,9 móis) de y-butirolactona em 470 ml de etano1 foi satura

da com brometo de hidrog~nio nbtido a partir da reação de te

tralina com bromo. 153a Deixou-se em repouso por 24 horas. Adi

cionaram-se gelo e água na mistura e extraiu-se com brometo de

etila. Submeteu-se o produto ã destilação, obtendo-se 459 9

(81%) de y-bromobutirato de eti1a (CXIV), PE 98- 90 C/25 mmHg

( 1i t .90 PE 97 - 9 oC/ 25 mm Hg) .

b) Sulfeto de y,y'-bis-butirato de etila (CXV)1l9 - A 425ml

de etanol absoluto, foram adicionados 24 g (1,03 móis) de so

dio e após a reação, passou-se uma corrente de sulfeto de hi

droginio por um perfodo de 10 horas. Jogou-se, nesta mistura,

uma sol ução de e t óxi do de s ód i o pr e pa r ada ·a t r a vés da r e a çã o de

24 9 (1,03 móis) de sódio com etanol absol uto (425 ml ). Refl u

xou-se por 2 horas. A seguir, adicionaram-se 400 g (2,05 móis)

de y-bromobutirato de tila (CXIV). Ref1uxou-se por 5 horas. O

(58%) de sulfeto de y,yl-bis-butirato de etila (CXV),

186 -7 0 C/ll mmHg (lit. 119 PE l85 0 C/ll mmHg).

produto bruto foi submetido ã destilação, fornecendo 158 9

PE
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A 3.200ml de xileno e

400 ml de terc-butanol, adicionaram-se 38 9 (0,96 mol) de po

tãssio, sob atmosfera de nitrogênio e em seguida, outra por

ção de 1. 6OOm1 de xil eno. O excesso de t e r c- but ano1 foi de s 

tilado como azeotrôpicoxileno-álcool. Ajustou-se o volume pª

ra 4,8 litros com xileno e jogaram-se 138g (0,53 mol) de sul

feto de y,y'-bis-butirato de etila (CXV) ,dissolvidos em 1.600ml

de xileno, por um período de 110 horas. Lavou-se a mistura

sucessivamente com ácido clorídrico aquoso 2,5N, solução aquQ

sa de bicarbonato de sódio a 5% e finalmente com agua. Remo

veu-se o xileno por destilação a pressão reduzida. No resíduo,

adicionaram-se 760 ml de ácido clorídrico 6N. Refluxou-se a

mistura por três horas. Neutralizou-se com hidróxido de potá§

sio, numa temperatura inferior a 15 0 C. Extraiu-se com éter

etílico, lavou-se com água,secou-se com sulfato de magnésio

anidro e evaporou-se o solvente. A destilação do produto bru-

to forneceu 2,5 9 (3,2%) da 5-tiaciclooctanona (LXXIII), PE

120-1 0 C/20 mmHg e PF 53-4 0 C (lit. 1l9 PE 120-30 C/19 mmHg e

1it. 95 PF 53,2-54,2°C).

R.M.N. (T): 7,20-7,50(m,4H); 7,50-8,00(m,8H).
-1LV.: \)CO (CC1 4 ): 1.705 cm .

3.3.4.7. 4-Eti1tio-2-butanona (XCII)

Procedendo-se de acordo com as indicações de Cain e

cunneen,31 a 19,6 g (0,19 mol) de metilvinilcetona em 17,4 9

de etanotiol, adicionaram-se 4 gotas de piridina. Aqueceu-se

a 60 0 C, mantendo-se esta temperatura por 40 minutos. Esfri

ou-se, lavou-se com solução aquosa de ácido sulfurico a 0,5%

e a seguir com água. Secou-se com sulfato de magnésio anidro
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e submeteu-se o produto bruto ã destilação, obtendo-se 6,0 9

de 4-etiltio-2-butanona (XCII) de PE 77 - 8oC/l0 mmHg. Purifi

cou-se esta cetona pelo emprego do mitodo de cromatografia de

coluna, utilizando-se como fase estacionãria silicage1 e como

fase móvel, acetato de etila a 15% em tetrac1oreto de carbono.

Obteve-se 3,0 9 (12%) da 4-etiltio-2-butanona (XCII), PE 80 0 CI

10 mmHg (lit. 31 PE 78-9 0 C/l0 mmHg).

R.M.N. (1"): 7,35(s,4H); 7,50(q,2H); 7,88(s,2H); 8,75(t,3H).

LV.: \i
CO

(CC1 4 ): 1.724 cm- 1 .

3.3.4.8. 5-Etiltio-2-pentanona (XCIII)

a) 5-Bromo-2-pentanona (CXVII)8 - Aqueceu-se ati à ebulição,

ãcido bromidrico diluído (36ml de ãcido bromidrico de densi

dade 1,48 com 29 ml de ãgua). Adicionaram-se, às gotas, 30 9

(0,23 mol) da 2-acetil-4-butirolactona, removendo-se a bromo

cetona, ã medida que se formava, pela destilação com vapor. A

destilação do produto forneceu 22 9 (57%) de 5-bromo-2-penta

nona (CXVII), PE 80-l oC/20 mmHg (lit. 8 PE 78-9 0 C/20 mmHg).

b) 5-Etiltio-2-pentanona (XCIII) - Procedendo-se de acordo com

as sugestões de Cain e Cunneen,3l adicionaram-se 8,7 g (0,14

mol) de etanotiol ao etõxido de sódio obtido pela reação de

2 , 9 9 (O, 13mo1) de s ódi o e 98- m1 de e t ano1 absol uto. Re f 1u

xou-se por 20 minutos. Juntaram-se as gotas e a frio, 21 g

(0,13 mol) de 5-bromo-2-pentanona (CXVII) e refluxou-se por

mais 20 minutos. Esfriou-se e jogou-se em ãgua. Asolução aquQ

sa foi saturada com cloreto de sõdio e extraída com iter etí-

lico. Lavou-se a solução etérea com ãgua, secou-se com sulfa

to de magnésio anidro e evaporou-se o solvente. Submeteu-se o

resíduo ã destilação a pressão reduzida,obtendo-se 9,0 g (48%)

daS - e t i lt ; 0- 2- pent a nona (X CI I I ), PE 1O8 - 9oCI 2O mmHg) ( 1i t .148
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PE 107 - 110 0 C/20 mmHg). Esta cetona mostrou-se cromatografic,ª

mente pura.

R.M.N. ('r): 7,30-7,77(m,6H}; 7,93(s,3H); 8,23(q,2H); 8,78

(t,3H).

LV.: \!CO (CC1 4 ): 1.722 cm- 1 .

3.3.4.9. 6-Eti1tio-2-hexanona (XCIV)

a) 2-Metil-3-carbetoxi-5,6-dihidropirano (CXVIII) 1 - A 265 m1

de etanol, 212 g de carbonato de potãssio e 98g. (0,75 mo1) de

aceti1acetato de etila, adicionaram-se 152 9 (0,75 mol) de brQ

meto de trimeti1ena e aqueceu-se a 60 0 e. Refluxou-se por 5 hQ

raso A destilação do produto bruto forneceu 90 9

me til - 3- ca r bet oxi - 5 , 6- di hi dr op i r ano (C XVI rI), PE

mmHg (lit. 1 PE 105 - 8oC/14 mmHg).

(71%) do 2

105 - 60 C/14

b) 6-Bromo-2-hexanona (CXIX)4 - A 270 9 de ãcido brom;drico a

48%, recentemente destilados, adicionaram-se, às gotas, 90 g

(0,53 mol) de 2~metil-3-carbetoxi-5,6-dihidropirano (CXVIII).

Agitou-se por 4 horas ã temperatura ambiente e refluxou-se a

seguir por 3 horas. ·Submeteu-se o produto bruto ã destilação

a pr e s são r e duz i da, obt e ndo- s e 51 g (5 3%) de 6- b r·omo - 2- he xanº
na (C XI X), PE 107 - 9oC/1 7 mm Hg- (1 i t . 4 PE 104 - 5oC/15 mmH g) .

c) 6-Etiltio-2-hexanona (XCIV) - Seguindo-se as sugestões de

Cain e Cunneen,31 preparou-se etõxido de sõdio a partir de

6,7 9 (0,25 mo1) de sõdio e 230 ml de etano1 absoluto. Nesta

mistura foram adicionados 19 9 (0,31 mol) de etanotiol. Refly

xou-se por 20 minutos. Jogaram-se as gotas, e a frio 51 9

(0,29 mol) de 6-bromo-2-hexanona (CXIX) e ref1uxou-se por mais

20 minutos. Esfriou-se, jogou-se em ãgua, saturou-se com clo-
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reto de sódio e extraiu-se com éter etílico. Lavou-se comâgua~

'secou-se com sulfato de magnésio anidro e evaporou-se o sol

vente. Submeteu-se o residuo ã destila~ão a pressão reduzida,

obtendo-se 34 9 (68%) da 6-etiltio-2-hexanona (XCIV),PE 111 0C/

9 mmHg e 93 0 C/3 mmHg. Esta cetona mostrou-se cromatografica-

mente pura.

R.M.N. (T): 7,27(m~6H); 7,93(s,3H); 8,20 - 8,57(m,4H); 8,80

(t,3H).

LV.: v co (CC1 4 ) : 1.723 cm- 1 .

Análise elementar

Calculado para C8 H16 0S: C: 59,94%

Encontrado C: 59,94%

H: 10,06%

H: 10,45%

3.3.4.10 9-Tiabiciclo(3,3,1)-2-nonanona (C)

a) Dicloreto de enxofre (CXX)25 - Saturou-se com cloro, sob a~

mosfera de nitrogênio, uma mistura 'de 250 9 (1,85 móis) de di

cloreto de dienxofre de 0,1 9 de ferro. Deixou-se em repouso

por 1 hora. A destilação do produto bruto forneceu 339 9 (89%)

de dicloreto de enxofre (CXX), PE 57 - 8°C (lit. 25 PE 60°C).

b) 2,6-Dicloro-9-tiabiciclo(3~3~1)-nonano(CXXI)40 Numa mis

tura de 139 9 (1 ~28 móis) de r~5-ciclooctadieno em 1,25 li

tros de cloreto de metilena, a -SOoC e sob atmosfera de nitrQ

gênio, adicionaram-se 134 9 (1,30 móis) de dicloreto de enxo

fre (CXX)~ dissolvidos em 600m1 de cloreto de metilena. Dei-

xou-se em repouso por 30 minutos. Obteve-se uma massa de 250 9

(92%) do 2,6-dic10ro-9-tiabiciclo (3~3,1)-nonano (CXXI), PF

98 - 10 Oo C (1 i t. 40 PF 98, 1 - 99 ,6 o C) .
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250 9

(1,18 móis) de 2,6-dicloro-9-tiabiciclo(3,3,1)-nonano (CXXI)

foram aquecidos a 166 - 184 0 C, sob atmosfera de nitrogênio. As

sim que findou a liberação de cloreto de hidrogêni'-Q (20 ho

ras), o liquido residual foi destilado ã pressão reduzida, for

necendo 190 9 (92%) do 6-cloro-9-tiabiciclo(3,3,1)-2-noneno

(CXXII), PE 96 -7 0 C/2 mmHg (lit. 160 PE 64-9 0C/0,3 mmHg).

d) 9-Tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-01 (CXXIII) 160 - A 190 9 (1,09

móis) de 6-cloro-9-tiabiciclo(3,3,1)-2-noneno (CXXII), disso}

vidas em 360 ml de 1,2-dimetoxietano, adicionaram-se 430 ml de

solução aquosa de hidróxido de ,sódio a 10%. Refluxou-se por 24

horas. Evaporou-se ° solvente e recristalizou-se o sólido de

ãgua quente, obtendo-se 90 9 (53%) de 9-tiabiciclo(3,3,1)-6

nonen-2-01 (CXXIII). Identificou-se este ãlcool na forma de

acetato de 9-tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ila (CXXIV). Efetu

ou-se uma adaptação de um metodo descrito na literatura 152 pª

ra a sua preparação. Assim, 5 9 do 9-tiabiciclo(3,3,1)-6-no

nen-2-01 (CXXIII), 10 9 de anidrido acetico e 10 9 de piridi-

na foram deixados em repouso'por 19 horas. Adicionou-se agua

fria para decompor o excesso de anidrido e extraiu-se com beO

zeno. Lavou-se sucessivamente com solução diluida de ãcido sul

furico, solução de bicarbonato de sódio e ãgua. Secou-se com

sulfato de sódio anidro e evaporou-se ° benzeno. O sólido ob

tido foi recristalizado de ãcido acetico. ° acetato de 9-tia-

biciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ila (CXXIV)

(lit. 160 PF 52-3°C).

tinha PF

e) 9-Tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-ona (XCIX) 121 - Numa mistura

de 107 9 de triõxido de crômio e isso ml de piridina, a OoC,
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adicionaram-se, às gotas, uma solução de 54g (0,35 mol) de

9-tiabiciclo(3,3,1)-6-nonen-2-o1 (CXXIII) em 170ml de piridi

na. Agitou-se por 20 horas. Jogaram-se 3.500 m1 de éter etili

co. Filtrou-se a mistura, lavou-se a camada com solução aquo

sa de ácido clorídrico a 5% e depois com água. Secou-se com

sulfato de magnésio anidro, evaporou-se o solvente e subme

teu-se o produto bruto ã destilação a pressão reduzida, obten

do- s e 16 , 3 g de 9- - t i abi ci c1o( 3 , 3 , 1) - 6- nonen- 2- ona (X CI X) de

PE 90 - 20 C/l mmHg. Verificou-se, entretanto, que esta cetona

não se mostrou cromatograficamente pura. Procedeu-se ã sua p~

rificação , pelo método da cromatografia em coluna, utilizan

do-se como fase estacionária, sílicage1 e como fase móvel c1Q

rofôrmio. Obteve-se 13 9 (24%) da cetona pura de PF 78 - gOC

(lit. 121 PF 79 - al°e).

f) 9-Tiabiciclo(3,3,1)-2-nonanona (C) 121 - Partiu-se de 1,0 g

de paládio sobre carvão a 5%. Adicionou-se 500 mg de 9-tiabi

ciclo(3,3,1 )-6-nonen-2-ona (XCIX) em 200 ml de metanol absol u

to. Ambos foram agitados sob afmosfera de hidrogênio a 50p.s.i.

num "Shaker de Paar" por 24 horas. Removeu-se o catalizador

usando-se um funil de vidro sinterizado, ã pressão reduzida.

Evaporou-se o solvente e analisou-se o produto. Este era o de

partida. Efetuou-se, por mais duas vezes, tal tentativa de hi

drogenação variando-se as ordens de adição dos reagentes. Em

ambas as tentativas recuperou-se o produto de partida. Numa v~

riação do método original 121 resolvemos utilizar cloreto de pª

lâdio suportado em carvão como catalizador. Tal variação tam

bém conduziu, infelizmente, a resultados insatisfatórios.
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3.3.4.11. 3-0xaciclopentanona (XCVI)

a) Glicol~to de metila (CXXV) - Efetuou-se uma adaptação de um

metodo descrito na literatura. 143 Assim, a 50 9 (0,66 mol) de

ãcido glicólico, adicionaram~se 150ml de solução de cloreto

de hidrogênio a 4,6% em metanol. Refluxou-se por 7 horas. Suº

meteu-se o produto brutoã destilação, obtendo-se 41 9 (70%)

do glicolato de metila (CXXV), PE 80 -10C/61 mmHg (lit. 143 PE

76 - 80 0 C/60 - 5 mmHg).

b) 2-Carbometoxi-4-oxaciclopentanona (CXXVI)56 - Numa suspen

são de 16 9 (0,71 mol) de sódio, em 500 ml de éte·r absoluto,

foram adicionados 64g (0,70 mal) de glicolatodemetila (CXXV)

e a seguir 74 9 (0,86 mal) de acrilato de metila dissolvidos

em 350 ml de dimetilsulfóxido, a frio. Agitou-se durante 45 mi

nutos, acidulou-se com âcido clorídrico diluido e extraiu-se

com éter etílico. O resíduo da solução etérea foi destilado ã

pressão reduzida, fornecendo 43 9 (42%) da. 2-carbometoxi-4

oxa c i c1°pe nta no na (C XXVI ), PE 6O - 1° C/ O, 3 mm H9 ( 1i t . 56 PE

57 - 80 C/0, 15 mmHg).

c) 3-0xaciclopentanona (XCVI)56 - A 43 9 (0,30 mol) da 2-car

bometoxi-4-oxaciclopentanona (CXXVI), adicionaram-se 200 ml de

ãcido sulfGrico a 10%. Refluxou-se por 1 hora, esfriou-s~, e~

traiu-se com éter etílico, lavou-se com solução aquosa de car

bonato de sódio e depois com ãgua. Secou-se com sulfato de sQ

dio anidro e evaporou-se o solvente. A destilação do produto

bruto forneceu 4,5 9 (17%) da 3-oxaciclopentanona (XCVI), PE

139 - 140°C (lit. 56 PE 139 - 140°C). Esta cetona mostrou-se crQ

matograficamente pura.

R.M.N. (T): 5,83(t,2H); 6,28(s,2H); 7,61(t,2H).
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3.3.4.12. 3-Ciclohexenona (XV)

a) 1-Metoxi-1,4-cic1ohexadieno (CXXVII)20 - A 520 m1 de amo

nea líquida, adicionaram-se 28 g (0,26 mo1) de aniso1, 60 g de

etano1 e 28 g de sódio. Após o término da reação, jogou-se água

e extraiu-se com éter eti1ico. Submeteu-se o produto bruto ã

destilação a pressão reduzida, obtendo-se 21 9 (73%) do 1-me

toxi-l,4-ciclohexadieno (CXXVII), PE 45 - 7oC/15 mmHg (lit. 20

PE 45 - 6oC/ 15 mmHg) .

b) 3-Cic1ohexenona (XV) 118 - A 20 g (0,18 mo1) de 1-metoxi

1 , 4- c i c1oh e xadi e no ( CXXV II ), f or am adi ci onados 50 m1 de te t r a

cloreto de carbono, 125 m1 de água e 10 gotas de ácido percl§

rico a 70%. Agitou-se vigorosamente esta mistura, seguindo-se

a reação através do desaparecimento do sinal do próton metíli

co de T = 6,55 ppm, por ressonância magnética nuclear. Sepa

rou-se a fase orgânica e extraiu-se a fase aquosa com tetra

cloreto de carbono. As fases orgânicas combinadas foram lava-

das com água e secas com sulfato de magnésio anidro. Evapo-

rou-se o solvente e submeteu-se o produto bruto ã destilação,

obtendo-se 8,0 g (46%) da 3-cic1ohexenona (XV), PE 45 - 6oC/4

mmHg (lit. 107 PE 43,5 0 C/3,5 mmHg). Esta cetona mostrou-se crQ

matograficamente pura.

R.M.N. (T): 4,18(d,2H); 7,20(d,2H); 7,58(d,4H).
-1I.V.: v CO (CC1 4): 1.726cm .
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RESUMO

Este trabalho investiga as interações entre o ãtomo

de enxofre e o grupo carbonila nos seguintes compostos: 3-tiª

ciclopentanona (lI), 3-tiaciclohexanona (IV), 4-tiaciclohexa

nona (V), 3- t i aci c1ohepta nona (V I I ), 4- t i aci c1oheptanona (V III ),

5-tiaciclooctanona (X), metiltioacetona (XV), etiltioacetona

(XVI), 4-eti ltio-2-butanona (XVII), 5-et~ ltio-2-pentanona(XVlII)

e 6-etiltio-2-hexanona (XIX).
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são apresentados:

Revisão bibliográfica sobre interações eletrônicas

intramoleculares.

As sínteses dos seguintes compostos: 3-tiaciclohexª

nona (IV), cicloheptanona (VI), 3-tiacicloheptanona(VII), 4

tiacicloheptanona (VIII), ciclooctanona (IX), 5-tiacicloocta

nona (X), 4-etiltio-2-butanona (XVII), 5-etiltio-2-pentanona

(XVIII), 6-etiltio-2-hexanona (XIX), 3-oxaciclopentanona (XX),

3-ciclohexenona (XXII) e 9-tiabiciclo(3,3,1)-2-nonanona(XXIII),

A 6-etiltio-2-hexanona (XIX), composto ainda não descrito na

literatura, foi por nós caracterizado.

Os dados de basicidades relativas (ôv) de cetonas

cfclicas e acfclicas (I-XXII), pelo emprego do mitodo de res

sonância magnitica nuclear. Estes dados foram obtidos atravis

de medidas dos deslocamentos das posições dos sinais dos pró

tons ácidos de fenol e de p-clorofenol associados, em c6mple

xo 1: 1, com aceptores de prótons, em tetracloreto de carbono.

As constantes de equi librio (k ass ) dos complexos

doador-aceptor de próton, associados por pontes de hidrogênio,

em tetracloreto de carbono.

A presente tese permite apresentar as seguintes su

gestões e conclusões:

A comparação das basicidades da ciclopentanona (1),

e tetrahidrotiofeno (XXIV), isoladamente e em mistura, com a

basicidade da 3-tiaciclopentanona (11), indica que os valores

de ôv e de k para tiacetonas são medi'das de basicidade doass
oxigênio carbonflico e não do enxofre.

As tiacetonas contendo o átomo de enxofre ligado ao
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carbono a ou S sao menos básicas do que as cetonas análogas

nao substituídas, tanto na serie cíclica, como na acíclica.

As diminuições de basicidade das tiacetonas cícli

cas nao são devidas nem ao impedimento estêrico para a aproxi

mação do doador de próton e nem, pelo menos exclusivamente, a

uma tensão que poderia ser causada pela introdução do átomo de

enxofre no anel.

As oxacetonascontendo o átomo de oxiginio ligado ao

carbono a (XX) e (XXI) são mais básicas do que as tia-ana1o

gas (11) e (XV), entretanto, menos básicas do que as cetonas

correspondentes não substituídas (I) e (XI). Esta ordem ê cOQ

trãria ã esperada dos efeitos indutivos dos dois heteroátomos.

Eliminados o impedimento estêrico, a tensão do anel

e os efeitos indutivos, apresenta-se a possibilidade de uma

interação no espaço entre os orbitais n do oxiginio carboní

lico e n do enxofre como responsável pela diminuição de basi

cidade do grupo carbonila, através de considerações de poten

ciais de ionização e de resultado de correlação entre kass e

de 0* de Taft de grupos substituintes.

A 5-tiaciclooctanona (X) e a 3-ciclohexenona (XXII)

apresentam, em solução de tetracloreto de carbono, aumentos

anômalos de basicidade com o aumento da concentração de ceto

na, quando comparados com as outras cetonas estudadas. A ex

plicação que se poderia fornecer para este comportamento éque

ambas as cetonas (X, XXII) existem, em solução, como misturas

de conformações, de não interação (menos polar) e de intera

ção (mais polar), sendo que a concentração desta ultima aumen

ta com o aumento da concentração de cetona. Os nossos resu1tª

dos apoiam a hipótese sugerida na literatura da existência,na
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5-tiaciclooctanona (X), de uma transferência de carga do enxQ

fre para o grupo carbonila. Semelhantemente, uma transferên

cia de carga da dupla olefínica para o grupo carbonila e por

nos proposta para a 3-ciclohexenona (XXII).

O nosso metodo de medida de basicidade relativa mo~

trou-se útil para a identificação de estruturas com transfe

rência de carga em equilíbrios conformacionais.
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ABSTRACT

This tbesis investigates the interactions between

the sulphur atom and the carbonyl group in the following com

pounds: 3-thiacyclopentanone (II), 3-thiacyclohexanone (IV)

4- t hi acy c1ohe xano ne (V), 3- t hi a cy c1ohe pt a none evI I } , 4- t hi acy

cloheptanone (VIII), 5-thiacyclooctanone eX}, 4-thiap'entan-2

one (XV), 4-th i ahexan-2-oAe (XVI), 5-thi aheptan-2-one (XVI I) ,

6-thiaoctan-2-one (XVIII) and 7-thianonan-2-one (XIX).
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It contains:

A review on the intramo1ecu1ar e1ectronic inte

raction described in the 1iterature.

The syntheses of the fo11owing compounds: 3-thiacy

c1ohexanone (IV), cyc1oheptanone (VI), 3-thiacyc1oheptanone

(VII), 4-thiacyc1oheptanone (VIII), cyc1ooctanone (IX), 5

thiacyc1ooctanone (X), 5-thiaheptan-2-one (XVII), 6-thiaoctan

2- one (X VI I I ), 7- t hi anona n- 2- one (X I X) , 3- oxacy c1opent anone

(XX), cyc1ohex-3-enone (XXII) and 9-thiabicyc1o(3,3,1)nonan

2-one (XXIII). The thianonan-2-one (XIX), not yet reported in

the 1iterature, was characterized.

The data of re1ative basicities (~v) for cyc1ic and

open-chain ketones (I-XXII), obtained from the measurements of

chemica1 shifts of hydroxy1ic proton of pheno1 and p-ch1oro

pheno1 associated to the ketones (1:1) ,in carbon tetrach1oride.

The equi1ibrium constants (k as ) for the same com-

p1exes.

The following conc1usions and suggestions are pre-

sented:

The ~v and kas va1ues for thiaketones express the

basicity of carbony1 oxyg&n and not that of the su1phur, as

indicated by the comparative basicities measurements forcyc1o

pentanone (I), tetrahydrothiophene (XXIV) and 3-thiacyclopen

tanone (11).

Thiaketones, wich su1phur atom and carbony1 group

apart by. one or two methy1ene groups, in cyc1ic as well as in

the open-chain series, show a decrease of basicity in com

parison to the corresponding unsubstituted ketones.

The decrease of basicity of the cyclic thiaketones
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cannot be a t t r i but ed e i t he r t o t he s t e r i c hi ndr ance t o hYdro 9e'n

bonding with pheno1 and p-ch1oropheno1 ar to some strain due

to the introduction of su1phur atam into the ring.

The oxaket ones (X X) and (X XI ), i n whi ch t he oxy 9en

atam is separated from the carbony1 group by one methy1ene

group, though of lower basicity than the corresponding un

substituted ketones, show an increased basicity when compared

to the thia-ana1ogues (11) and (XV). The basicity arder

-CH 2-CH 2-CO- > -O-CH 2-CO- > -S-CH 2-CO- is contrary to that

expected from the inductive effect of the heteroatoms envo1ved.

Therefore, the inductive effect of su1phur cannot be respon

sible for the decrease in basicity of the thiaketones.

The data of the ionization potentia1s and the resu1t

of the correlation between kas and a* Taft for the substituents

suggest through-space interaction as responsible for the de-

crease of the carbonyl-group basicity.

The 5- t hi acy c1oocta none (X) and cy c1ohe x- 3- e none_

(XXII) show an abnormal raise of basicity with increased con

centration in carbon tetrachloride solution, when compared to

the other ketones studied. The existence of a mixture of con

formations, the non-interacted (less polar) and interacted

(more polar), is proposed to be responsib1e for these data, as

the increase of concentration woul d lead to an increase of the

more polar conformation. Our results give a support to the

existence of charge-transfer from sulphur to the carbonyl

group in the 5-thiacyclooctanone (X) suggested in the lite-

rature. Simi1arly, a charge-transfer from the TIC=C to the TIC=O

sistem is now proposed for the cyclohex-3-enone (XXII).

Our method of relative basicity measurements show to
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be usefu1 for the identification of the structures, in which

a charge-transfer occurs.
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