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A,pres~nte tese faz parte de uma das 1inpas de pesqul

sa mais antiga da Orientadora - compostos de enxôfre. t in

teressante observar que a idéia do estudo da absorção no i~

fraverme1ho de mercaptais surgiu em consequência de um ou

tro estudo do infravermelho, que tinha sido efetuado por

W1adis1aw e co1.1 ,2 com os acetais. Enquanto êste tinha fi

nalidades exclusivamente ana1!ticas, no caso de mercaptais

tentou-se também relacionar algumas das frequências obser

vadas com a simetria das v~brações, resultando da! a neces

sidade de se recorrer ao espectro Raman.

Além dos aspectos espectroscópicos, vários aspectos

químicos, de s!ntese e de reatividade, são abordados neste

trabalho. Esperamos ter trazido com êle alguma contribuição

para a química e espectroscopia de compostos de enxôfre •

o

• • •



CAPITúLo I '

ABSORÇÃO NO INFRA-VERMELHO E RAMAN DE ALGUMAS CLASSES DE
i

COMPOSTOS DE ENXÔFRE

... t ,
O objeto deste cap1tulo e de relatar os trabalhos da

literatura mais significativos tanto sôbre as vibrações das

ligações C-H e C-C na presença de enxôfre, como das liga

ções S-S, C-S e S-H. Inicialmente, porém, para fins de com-

paração, forneceremos os dados existentes sôbre as vibra-

o

..
sao

c

ções de C-H e C-C na presença de carbono e de C-H na prese~

ça de oxigênio. No caso de hidrQcarbonetos, em que as atri

buições já são bem estabelecidas, os dados foram colhidos

dos diversos livros 3,4,5 e de uma monografia6 • No caso de

compostos oxigenados, recorremos também a al~s trabalhos

da literatura2,7-l0 •

A - Hidrocarbonetos Alifáticos

Sheppard e Simpson6 distinguem dois tipos de vibra

ções características de parafinas: as que envolvem o esque

leto da molécula e as que envolvem principalmente os átomos

de hidrogênio dos grupos CH3' CH2 e CH. De acôrdo com os a~

tores, estas últimas vibrações pertencem a duas categorias:

a) vibrações internas, que dão origem a frequências bastan

te constantes e que aparecem mesmo se o grupo em questão

for isolado; b) vibrações externas, cujas frequências
., . ,

var1ave~s e dependentes da estrutura da molecula, o que se

explicaria pela interação mecânica entre o mesmo grupo e

~esto da molécula.
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Os Esquemas I e 11 indicam êates doia tipos de vibra-
, --

ções,sendo que tôdas as vibrações de estiramen~o dos grupos
I

CH3, CH2 e ~9-H, as deformações assimétrica e simétrica do

CH3 e a deformação simétrica do CH2 constituem as vibrações

internas. O rocking (ou wagging) e o modo torsional do gru

po CH3, o wagging, twisting e rocking do grupo CH2 e o

wagging. do grupo C-H compreendem as vibrações externas.

ESQUEMA I

Modos Vibracionais de Estiramento C-H 5b,d

t

assimétrico (duplamente degenerado)

.' .
ass~metr~co

, -- • o atomo nao se altera

simétrico

simétrico



-3-

ESQUEMA 11

Modos Vibracionais de Deformação C-H 5b,d

..

assimétrico (duplamente degenerado) simétrico

o

rocking torsão

simétrico wagging twisting rocking

F • diminuição do ângulo; A • aumento ,do ângulo; ~. deslo

camento para fora. perpendicular ao plano do papel, e • de!

locamento ~ara dentro, perpendicular ao plano do papel.
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As vibDações de estiramento (Esquema I), que nos hidr2
~ , A

carbonetos alifaticos aparecem no intervalo de frequencia

3000-2800 cm-l , estão indicadas na Tabela I. D~vemos salie~

tar que estas fornecem bandas intensas no Infra-Vermelho e

linhas intensas no Raman.

TABELA I

Freguências Características de Estiramento C-H no

Infra-Vermelho (cm-l ) 4a

Grupos Assim. Sim.

-OH, 2962!.lO(F)a 2872!.lO(F)

-CH2- 292~lO(:F) 2853!.10(F)
I

2890!.lO(Fr)-C-H,

F • forte; :Fr • fraca; a duplamente degenerada

Sheppard e Simpson 6 mencionam que, além destas bandas

fundamentais, aparecem ainda, no intervalo de 2934-2?00cm-l ,

várias outras, as quais os autores interpretam como harmon!

cos ou frequências de combinação das deformações de OH, e
..CH2 • Algumas destas bandas seriam intensificadas devido a

interação com as bandas fundamentais próximas de estiramen

to CH da mesma classe de simetria.

Os valores das frequências de deformação CH, que se s!

tuam no intervalo de frequência 1500-600 cm-l , são apresen

tados na Tabela 11.-
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TABELA II

Freguências Caracter!sticas das Vibrações de Deformação C-H e Esgue1etais no

Infra-Vermelho (cm-l ) 4a,b,c,6
Wagging(W),Twisting(T)

. ou
Grupo Assim. Sim. Esqueletais Rocking(R)

CH3-C 1450~20(M) 1~75!5(F) 1150-850 -
(CH3)2CH- 1450:!:20(M) 1385-80(F) 11?O:!:5(F) a -

1~?2-65(F) I l155:!:15(F)
8l5:!:25

(CH3)~C- 1450:!:20(M) 1405-85(M) l250:!:5(F) -
I 1372-65(F) 1250-l200(F)
I 415(1)I

-eH2- - 146st20(M) - 1~50-1150(Fr)
We T

750-20(F)
.

R

I
-1340(Fr)-C-H - - -

1
t

w·

ft • média; a no caso de (CH3)2C: aprox. 1195cm-1
I

'f'
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Sheppard e Simpson6 chamam a atenção para' o fato que

dos três modos internos de deformação do grupo CH3 (Tabela

1[), somente os dois assimétricos degenerados aparecem no

Infra-Vermelbo e no Raman. A deformação simétrica do CH3
aparece somente no Infra-Vermelho. A Tabela 11 demonstra

também que quando mais de um grupo CH; está ligado ao mesmo

átomo de carbono, a banda correspondente à deformação simé

trica sofre um desdobramento dando duas bandas, cujas fre-

quências e i~tensidades são características do
,

numero de

grupos metila. Cada grupo CH; tem três vibraçõ~s de deform~

ção externa, a saber: dois rocking (ou wagging) e ~ modo

torsional ao redor da sua ligação com o carbono (Esquema

lI). As frequências de rocking do CH3 variam consideravel

mente nas diferentes classes de parafinas e podem estar aC2

pIadas com as vibrações esqueletais. Geralmente são confin~

das ao intervalo de 1250-800 cm-l e podem originar intensas

linhas Raman e fortes bandas no Infra-Vermelho. O modo tor

sional do CH;, por corresponder a uma rotação impedida, se

encontra na região de baixa frequência « ;00 cm-l ). Esta

banda parece ser pouco intensa tanto no Raman como no I~

fra-Vermelho e é portanto dificilmente localizada.

O grupo CH2 apresenta quatro modos vibracionais de de

formação (Esquema 11). A deformação do ângulo (simétrica),

ocorrente no intervalo de l465! 20 em-I, pertence ao tipo

de vibração interna. Apesar de ser ativa, tanto no I.V. co-
,

mo Raman, e geralmente de limitada utilidade pelo fato de

coincidir com a vibração de deformação assimétrica do grupo

CH3• Os três modos restantes de deformação do CH2 (wagging,

twisting e rocking) são deformações externas. As bandas de

wagging e twisting (1;50-1150 em-I), de fraca ou média i~
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tensidade no I.V. são de pouca utilidade para a identific!
.. • Açao do referido grupo. Fo~ observado que alguns destes mo-

dos originam intensas linhas Raman na proJqimidade de

l300cm-l • Entretanto, o rocking que aparece :ao redor de

720cm-l nos n-parafinas no I.V.,
,

espectros de somente quan-

do o número de grupos CH2 for superior a dois, é de cer

ta util~dade analítica. O coeficiente de extinção da banda

correspondente ao rocking aumenta proporcionalmente com o
, A A •

aumento do numero destes grupos. Em consequencia d~sso, os

compostos polimetilênicos apresentam intensas bandas na re

gião de 770-720cm-l • t digno de nota que estas vibrações não

podem ser identificadas no Raman. Os compostos contendo ca

deias polimetilênicas frequentemente exibem outras bandas

fracas na região de 1100-700cm-l possivelmente devido ao

acoplamento entre grupos CH2 vizinhos.
I

O grupo -c - H apresenta dois modos de vibração de
I

deformação que se situam no .. intervalo de frequência de

1 350-30cm-l , dos quais somente um pode ser identificado t~

to no I.V. como no Raman devido à proximidade da absorção

intensa correspondente à deformação simétrica do CH
3

• No C!

so de moléculas simétricas (por exemplo: isobutano) esta

banda se situa ao redor de l340cm-l e é duplamente degener!

da.

As frequências esqueletais de estiramento nas parafi

nas ramificadas encontram-se no intervalo de l300-650cm-l •

Apesar de que, como já frisamos, o rocking de CH
3

se encon

trar também nesta região, esta é considerada como sendo a

região das vibrações esqueletais de estiramento (Tabela lI).

Os modos esqueletais de deformação e as vibrações

nais aparecem abaixo de 600cm-l •

torsio-
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B - Hidrocarbonetos Aromáticos Monosubstituido~

Os hidrocp-rbonetos aromáticos apresentam um grande nú-

mero-de bandas caracteristicas, correspondentes
..
as vibra-

ções de estiramento de C-H e C=C e às vibrações de defo~

mação C-H no plano e fora do plano·3a ,4:d. As modificações em

certas ,regiões que resultam da substituição no anel são de

pendentes não da natureza dos substituintes mas do seu núm!

ro e das posições em que se encontram. Trataremos exclusiv!

mente das frequências caracteristicas do anel aromático mo-o

nosubsti tuído (Tabela.1lI).

TABELA 111

Freguências Caracteristicas no Infra-Vermelho (em-I)

das Vibrações do Anel Aromático Monosubstituido3b,~e

,

Grupos Modos de A •FrequencJ.as
Vibração

C - H Estiramento 3100-3000(M)

C - H Deformações 11?5-1125(Fr), 1110-10?0(Fr).
e lO?O-lOOO(Fr)no plano

C -H Deformações ??O-?30{FF) e ?lO-690(F)
fora do plano

C • C Esqueletais l600(M), 1590-aO(Fr)
15QO(F) e 145Q(M)

FF • muito forte

A região de 3100-3000cm-1, correspondente ao estirame~
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to de O-H, ~ontém, geralmente, um triplete centralizado ao

redor de 305~cm-l. Em quase todos OS casos, um, dessas ban-

.das é consid,ravelmente mais intensa do que as'outras. Foi

sugerid03c q~e êste sistema de múltiplas bandas consiste de

uma absorção' fundamental contida entre 3079-30JOcm-l , acom

panhada por duas bandas satélites de fraca·intensidade, que

seriam provenientes de combinações das várias absorções na

região de 1600-1400cm-l •

A região de 1600-1450cm-l , contendo quatro bandas es-
: .

queletais do anel, conjuntamente com a banda em 3030cm-l(e~

tiramento C-H) fornecem, geralmente, um meio ràpido de idea

tificação dos compostos aromáticos. Nos monosubstituídos a

banda em l500cm-l é a mais intensa das quatro (Tabela 111).

Convém ressaltar que a banda de média intensidade em

1450cm-l é pouco característica do anel aromático monosubs-

. ,
s~me-

tituído, pelo fato de estarem contidas aproximadamente

mesma frequência as deformações assimétrica do CH3 e

na

.-
reg~ao

trica do metilena.

As intensas bandas de absorção, encontradas na

de 950-650cm-l , devidas
,

vibrações de deformaçãoas

fora do plano do anel, - altamente característicassao

~ C~

do

grau de substituição e fornecem o melhor método para a idea

tificação e caracterização de derivados benzênicos.

Os aromáticos monosubstituídos (Tabela 111) são carac

terizados por duas bandas uma em 770cm-l , q~e sofre desdo

bramento devido a efeitos estéricos ou interações intermol!

culares e que é também muito sensível ao efeito ·de massa, e

uma outra forte banda em 690cm-l •

A região de l175-l000cm-1 , correspondente à deformação

l.
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... ,
nao e

empregada para fins analíticos por conter bandas de fraca

intensidade.

Hibben ll sugere a presença de sete linhas caracter!sti

cas nos espectros Raman de anéis aromáticos monosubstitui-

Estas, com ex-

frequência:
-1ll50-60cm ,

dos que aparepem nas seguintes regiões de

6l2-25cm-1 1 990-1020cm-1 , 1020-40cm-1 ,

l200-10cm-l , 1570-l610cm-l e 3050-70cm-1 •

ceção daquela de frequência maior que é de intensidade
... ,.

dia ou forte, sao todas fracas.

c - Compostos Alifáticos Oxigenados

,
me-

As frequências características de estiramento de C-H

na presença de oxigênio foram estudadas extensivamente por

PozetZky8, Henbest e col. gem álcoois e éteres,' por Barker7

em dioxolanos e por Wladislaw e co1. 2 'em acetais. Os valo

res obtidos encontram-se na Tabela IV.

TABELA IV

Algumas Freguências Características no Infra-Vermelho(cm-1)

de Estiramento de C-H na presença de Oxigênio

Grupos Assim. Ref. Sim. Ref.

CH3O- , 2990-75(F) . 8,9 2840:!:lO(M) 2,9
2867-97(F) 5c

-CH2O- 2930:!:lO(F) 8.9 2875:!:5(F) 2,-9

....... CHO ...
identificada 8~- nao,/
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Nota-se que a banda correspondente ao eetitamento ass!

métrico de OH; em OCH; é deslocada para frequências maiores

em relação aq do grupo CH; em hidrocarbonetos (vide pg. 4).

Deve-se ressa~tar o fato que o mesmo ocorre com o CH; em

OC2H5 2,9. Existe uma divergência quanto ao estiramento s!

métrico de CH; em OCH; (Tabela II). Enquanto Henbest e coL9

sugerir~ uma banda em 2840c~-1, Wiberley e col. 12 indica

ram uma absorção em 2897-2867cm-l • A banda em 2840cm-l foi

considerada,p;osteriormente, como harmônico da d~formação de

CH35P. Entret~to, Wladislaw e col. 2 ~tribuiram a banda em

· 2840cm-l ,.de ~édia intensidade, que só aparecia nos dimetil

acetais, à vibração de estiramento simétrica deCH; em OCH;.

No mesmo trabalho OS autores sugeriram, baseando-se nos es

tudos anteriores 9, que a banda em 2875cm-1', de forte inten

sidade, que a~arece nos dietilacetais mas que é· ausente em

dimetilacetais, é devida ao estiramento simétrico de CH2 em

OC~5·
,. I ,

A frequencia de estiramento de -C-H adjacente ao ato
I '

mo de oxigênio, não podia ser caracterizada devido a ocor-

rência nesta região de fortes absorções de outros
8C-H.

grupos

r

A Tabela X contém alguns valores de frequências, enco~

tradas na literatura, da deformação de C-H adjacente ao át2

mo de oxigênio.
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TABELA V

A t - ( -1)Algumas Freguencias Caracter~sticas de Deformaçao C-H cm

na Presença de um ou dois átomos de Oxigênio

Grupos Assim. Re!. Sim. Ref. ~agging Ref.

CH3O- 1470-80(M) 5c,10 145O-60(M) ,5C,lC - -
-CH2O- - 1475-45(M) 5,e,' 1390-80(F) 2

" 13419-45(1'1) 2/CHO- - -
-CH02 - - 1396-60(F) 2

As !requências d~ deformaçãb simétrica e assimétrica
,

de CH3 em OCH3 foram determinadas atraves do estudo do met!

nol10e as de wagging de CH2 em OC2ff5 através do estudo de

acetais 2• Nota-se que a banda correspondente à deformação

simétrica de CH
3

em OCH
3

é deslocada para frequências maio

res em relação aos hidrocarbonetos (vide pg.5). Wladislaw
2 . I

e col. observaram que o wagging de -9H, quando vizinho a

um átomo de oxigênio, isto é, em éteres, aparece ao redor

de 1345cm-l como uma banda de média intensidade, mas, quan

do ligado a dois oxigênios, ou seja, em acetais, desloca-se

para a região de l396-60cm-l e aumenta de intensidade.

D - Freguências Vibracionais em Compostos de Enxôfre

Vibra-

Agruparemos os dados bibliográficos, encontrados

tióis, tioéteres, dissulfetos e mercaptais, dentro de

tipos de vibrações distintas a saber: -,1) Frequências

para
A

tres

cionais de S-H e !requências de estiramento C-H. 2.) Fre

quências de deformação 9-H•. 3')Frequências esqueletais.
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1) Freguências Vibracionais de S-H e Freguências de Estira-
i

mento C-H

No caso do grupo 8-11 trataremos conjuntam~nte dos seus

modos de estiramento e de deformação.

a) Freguências Vibracionais do Grupo S-H

Be1113,1~ em 1927-28 efetuou uma distinção. , entre

tióis a1ifát~cos e aromáticos dos correspondentes sulfetos
. , 15

pela banda e~ 3,8-3,9.~. Nesta mesma época Ellis sugeriu
I

que a referida banda era devida ao g~po S-H. ~llis estudou

também o ~spectro dos tióis na região de 0,58-2,8~, atri

buindo à banda em l,99-2,00~ ao· primeiro harmônico da ban

da do S-H em 3,8jN. Além disso, o autor observou que estas

duas bandas eram mais intensas nos espectros do tiofeno1 e

do o(, -t01uenotio1 do que nos tióis alifáticos •.!

Em 1930, Venkateswaranlp estudou no Raman vários tióis

com os seguintes grupos: metila, etila, propila, butila,is2

buti1a, isoamila e fenila. O autor observou que todos êstes

compostos apresentavam uma linha ao redor de 2573cm-l e

atribuiu esta frequência à vibração do grupo S-H.

Kohlrausch e Kopp11?, em 1933, apresentaram uma tabela

contendo as linhas Raman dos tióis ramificados e não ramifi-Q

cados incluindo para fins de comparação as do ácido
,

sulfJ.-

drico. Os autores verificaram que a frequência de vibração

do grupo S-H nestes compostos encontra-se em aproximadamen

te 2572cm-l , sendo portanto independente da natureza do g~

po a1qui1a. ~ste valor de frequência coincide com o da fre

quência observada no ácido su1fídrico líquido. Deve-se sa

lientar que êste modo vibracional dá uma linha Raman bast~

te intensa.
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Williams18, em 1938, estudou a região de 3-~ no I.V.

de alguns tlóis, medindo as frequências de S-H com maior

precisão do que as determinadas anteriormente por Be1113,1~

Assim,as ban~as em 2600, 2610 e 2630cm-1 foram atribu{das
... . -as v~braçoes de estiramento em respectivamente ~ -to1ueno-

tio1, n-propanotio1 e n-butanotiol. Williams, ao comparar

êstes d~dos no' I.V. com os de Raman de Venkateswaran16 ti-

rou as seguintes conclusões: Ao contrário do que acontece

c,

com os álcoois,a banda do grupo S-H nos tióis líquidos é e~

treita e portanto demonstra ausência de associação. A vibr~

çao do g~po S-H origina uma. linha bastante intensa no Ra-

man mas uma fraca banda no I.V.,. ao contrário do que aconte-
com a vibração do grupo O-H ' .ce nos alcoo~s.

Thompson e Skerrett19 , em 1940, efetuaram uma análise

vibracional completa do metanotiol na fase de vapor, compa

rando os seus dados no I.V. com os do Raman já existen

tes19,2Q. Além de terem atribu!do a frequência em 2597cm-l

à vibração de estiramento do S-H, os autores sugeriram que

a frequência em 803cm-l é devida à deformação no plano do

mesmo grupo. A frequência correspondente ao modo .torsional

(rotação impedida) não foi encontrada pelos autores.

Trotter e Thompson21 , em 1946, estudaram os espectros

no I.V. de um grande número de tióis, sulfetos e dissulfe

tos alifáticos, como também de dissulfetos aromáticos. Ape

sar de os autores empregarem instrumentos de maior poder de

resolução, os dados obtidos não foram substancialmente dif!

rentes dos apresentados anteriormente, por outros autores.

Em 1949, Sheppard22 fez uma análise vibracional comp1e-
ta do etanotio1 em forma de vapor. O autor' atribuiu a forte
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linha Raman e fraca banda no I.V. em" 2575cm-l ao estiramen-

to do grupo S-H, confirmando assim os resultados obtidos ~

teriormente. Uma linha, encontrada ao redor de 838cm-l , foi

por êle atribuída à deformação no plano do mesmo grupo. No

mesmo trabalho, baseando-se na semelhança entre os espec

tros Raman de tióis e cloretos de alquila correspondentes o

autor indica a" região de BOO-900cm-l como a de deformação
...

no plano do grupo S-H, e observa que este modo vibracional

origina geralmente uma fraca" linha no Raman e uma fraca ou
\ "- ,as vezes nao observavel banda no I.V.

No ano seguinte Sheppard23, confirmando os seus resul

tados anteriores, salienta o fato de que a vibração de de

formação do S-H não pode ser inequlvocamente ~aracterizada

devido à sua ocorrência na região das frequências esquele

tais. O autor sugere também que a deformação fora do plano

do grupo S-H deve ocorrer num valor de frequência provavel

mente inferior a 400cm-l •

Scott e col. 24, em 1951, estudando no I.V. os isômeros

rotacionais do meti1etilsulfeto e comparando os seus resul

tados com os do etanotio1 de Sheppard22, observaram que a

fraca linha de Raman em 838cm-l no etanotiol não deve ser
(

uma frequência fundamental. Os autores atribuiram a banda

em 870cm-1 no I.V. do mesmo composto, considerada por Shep

pard como rocking de CH 3' à deformação no plano do S-H.

Scott e Mc Cullough25, em 1958, reunindo os dados das
1

atribuições vibracionais de vários tióis, sulfetos e dissu!

fetos, apresentados por êles ~teriormente24,26-33,. obser

varam que a região de 800-870cm-1 é característica da defo~

mação no plano do S-H tanto nos tióis de cadeia reta como
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ramifica.da.

Em 1960, Jan, Hadzi e Modena34 verificaram que, nos

tiofenóis, existe uma relação linear entre as frequências

as

A

frequen-

estiramento

da banda de .stiramento S-H e a função ~ da . Equação de

Hammett.

b) Frequências de Estiramento de C-H

Serão r~latados oS trabalhos nos quais sãq sugeridas

atribuições das frequências de estiramento dos grupos
I A

CH2 e-9H ligados ao enxofre.

Se b~m que diversos autores 16,35,36,37,38 tinham medi

do o espectro Raman de vários tióis, sulfetos e dissulfetos

alifáticos, somente em 1933 Thatte e Ganes~~9 atribuiram

as li?has em 1454, 2870, 2932 e 2970cm-l , encontradas nos

diversos sulfetos, às vibrações de C-H.

Thompson e Skerrett19, em 1940, comparando o espectro

no I.V. do metanotiol(vapor) com os dados do Raman de Venka
16 20,teswaran· e de Wagner' e tambem com ~s espectros no I.V.

do metanol e do cloreto de metila, atribuiram as

cias em 3000cm-1 e 2870cm-1 respectivamente ao

assimétrico e simétrico do metila.
~ ASheppard ,em 1949, ao comparar os valores de freque~

I

cias dos vários modos de vibração do etanotiol com os dos

haletos de etila, atribuiu as frequências em 2966cm-1 e em

2870cm-1 respectivamente ao estiramento assimétrico e simé

trico do CH 3 em SC~5. As frequências em 2930cm-1 e2870cm-l

foram atribufdas aos estiramentos assimétrico e simétrico

do CH2 em SC~5.

Em 1950, Scott e col.~O, baseando-se nos dados do Ra

man e I.V. 2l para o dimetildissulfeto, efetuaram uma análi-
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se vibracional do referido composto.. Embora uma avaliação

detalhada do estiramento C-H não tenha sido efetuada devido

ao fato de não serem tôdas as frequências bem resolvidas, a

frequência em 2915cm-1 correspondente a duas vibrações foi

atribuida ao estiramento simétrico do CH3 e a em 2985cm-1 ,

correspondente a quatro vibrações, ao estiramer~o assimétr~

co do mesmo grupo.

Em 1951, Pozefsky e Coggesha118 compararam regiões das
A A .

frequencias de estiramento de C-H por eles estudadas em di-

versos tióis, sulfetos e dissulfetos de cadeia reta e rami

ficada e em vários álcoois e éteres com os dado$ de Fox e

Martin40,.41 obtidos para hidroca~bonetos. Os autores verif!

caram que os primeiros membros nas classes de compostos de

enxôfre e de oxigênio apresentam as frequências bastante

deslocadas,tanto daquelas dos membros superiores como das

atribuições para os hidrocarbonetos. Na Tabela VI encon-

tram-se os valores médios, apresentados por Pozefsky e Cog

geshal1, das frequências encontradas nos homólogos superio-
A _

res dos compostos de enxofre em comparaçao com os compostos

de oxigênio e com os hid~carbonetos e na Tabela VII as b~

das de absorção observadas pelos autores nos de

de enxôfre de baixo pêso molecular.

compostos
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TABELA VI

Valores nédios das Frequências de Estiramento C-H(cm-l )

dos Hidrocarbonetos, Compostos de Oxigênio e de Enxôfre

..

Compostos

Sulfurado s

Oxigenados

Hidrocarbonetos

CH
3

CH2
Assim. Sim• Assim. Sim.

2966 2875 2930 2861

2974 2880 2936 2861

2962 2872 293Lt 2853
2926

o

TABELA VII

Freguências de Estiramento C-H(cm-l ) de Alguns

Compostos de Enxôfre de Baixo pêso Molecular

Regiões

Compostos 2965(cm-l ) 2930(cm-l ) 2875(cm-l ) 2861(cm-l )

CH
3

CH2SH 2972 2930 2872 2857sh

(CH3)2S 2992 2922 - 2860
2972

CH
3

SCH2CH
3 2974 2923 2876 2858

(CH3CH2)2S 2976 2928 2876 2858

(CH3)2S2 ·2991 2920 - 2848

(H3CCH2) 2S2 2975 2928 2873 -
sh = ombro
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Pozefsky e Coggeshall não conseguiram identificar nos

compostos por êles estudados a frequência correspondente à
I A

vibração de estiramento -C-H na vizinhança de enxofre que
I

nos hidrocarbonetos foi observada40,4l como uma banda fraca

em 2893cm-1 (vide pg. 4).

Wiber1eye co1. 12; em 1960, baseando-se nos resultados

de Poze~sky e Coggeshal1 8 sugerem os seguintes intervalos

de frequências de estiramento C-H para grupos CH3 e CH2 em

presença de oxigênio e enxôfre: CH
3

assim. - 2992-2995cm-1 j

CH3 sim. 2897-2867cm-1 ; CH2 assim. - . 2948-2922cm-1 ;

CH2 sim. 2878-2846cm-1 •

2) Freguências de Deformação C-H

Neste intervalo estão incluídas as frequências de de

formações internas e externas do C-H, a saber: as deforma

ções assimétrica e simétrica do CH
3

; a deformação simétri

ca, wagging, twisting e rocking do CH2 e wagging do grupo

C-H.

Thompson e Skerrett19, em 1940, ao efetuarem a atribui

çao vibracional do metanotio1, encontraram os valores de

1475cm-1 e de l430cm-l para a deformação assimétrica do

CH3 e de 1335cm-l para a deformação simétrica do mesmo g~

po. Para os dois modos de rocking do grupo CH
3

os

atribuíram os valores de l060cm-l e de 957cm-l •
,42

Thompson e Dupre ,em 1940, estudando 08 espectros v!

bracionais (Raman e I.V.) do sulfêto de etilena atribuíram

as frequências em l445cm-l e l390cm-l , l040cm-l e 949cm-l ,

660cm-l e 686cm-l , respectivamente aos modos de deformação
.'. .

s~metr~ca, wagg~ng e twisting dos grupos CRa. Foi encontra-
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tros do metiletilsulfeto e dietilsulfeto,~parece uma banda

ao redor de l375cm-l que corresponde à deformação simétrica

. , .
fetos pr~mar~os, que continham o grupo CH2 ligado diretamea

t A ~e ao enxofre, apresentavam bandas caracter~sticas de gran-

de intensidade, que, no caso de n-propilsulfeto, eram loca-

do somente um dos modos de rocking em 823cm-l •

Um ano mais tarde, Thompson43 efetuou um estudo seme

lhante com o dimetilsulfeto encontrando os seguintes valo

res das freq~ências de deformação dos grupos metila: 1315 e

l325cm-l para a deformação simétrica; 1426 e 1460cm-l para

a deformação assimétrica; 919, 1040, 1242 e l274cm-l para o

rocking.dêste grupo. Estas frequências apresentam-se distr!

bu!das nas várias classes de simetria.

Trotter e Thompson2l (1946) observaram que nos espec-

,
porem

13l0cm-l
,

que no dimetilsulfeto esta banda e deslocada para

dê metila nos hidrocarbonetos. Os autores observam

e constataram o mesmo no caso de dissulfetos corresponden

tes. Os autores concluíram que em geral nos tioéteres as

bandas na região de 1460-1450cm-l são devidas às deforma

ções das ligações C-H.
22Sheppard ,em 1949, atribuiu para as deformações ass!

métrica e simétrica de CH
3

em etanotiol as bandas em 1450 e

1385cm-l respectivamente e para o rocking no plano e fora

do plano do mesmo grupo as frequências de 1097 e 870cm-1 re~

pectivamente. As atribuições para o grupo CH2 no mesmo com

posto foram as seguintes: a deformação simétrica em1450cm-l ,

o wagging em 1269cm-l , o twisting em 1049cm-1 e o rocking

em 745cm-l •

Um ano mais tarde o mesmo autor23 observou que os sul-
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lizadas ao redor de 1220-30om-1 e no de n-buti~sulfeto em

1270cm-l • Pela comparação com a atribuição dad~ anteriorme~

te para o etanotio1 22 Sheppard sugeriu que êst~ modo deve

ria ser o wagging do CH2 •
24 .

Em 1951, Scott e col. apresentam objeções para as a-

tribuições de frequência do rocking do metila ~ do twisting
22· Ado CH2 efetuadas por Sheppard' • De acordo com os autores a

banda correspondente ao rocking do CH
3

não seria localizada

em B70cm-l , mas sim em 1049cm-l • A fraca banda em 1309 om-l

no I.V. do etanotiol líquido foi atribuída ao twisting do

CH2 ao invés da frequência em 1049cm-l sugerida por Shep

pard.

Sheppard44, em 1955, efetuou um estudo sistemático da

frequência correspondente ao modo de deformação simétrica

do grupo CH3 nos compostos de fórmula geral CH 3X (sendo X

átomo pertencente ao grupo !!, !, ~ ou VII da Tabela Peri§

dica). O autor verificou que esta frequência dependia de

dois fatores: 12 ) e1etronegatividade de X e 22 ) período da

Tabela Periódica ao qual X pertence (número quântico princ!

paI). Nos compostos de enxôfre o valor médio desta frequên

cia mostrou ser de 1325cm-1 • No mesmo trabalho o autor apr~

senta um gráfico, no qual mostra que a frequência de defor

mação simétrica do metila varia linearmente com a eletrone

gatividade do átomo X no mesmo período. O autor chama a

atenção para o fato de que como no mesmo pefíodo não há va

riação considerável das massas e dos tamanhos dos átomos, o

deslocamento da frequência depende somente da variação da

constante de fôrça de deformação. Sheppard também observou

que as frequências de deformação assimétrica de CH
3

ocorrem
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na região de 1480-1380cm-l , mas a sua variação é menor do

que a das simétricas.
~ '~
~ de interesse citar o trabalho de Hayashi e cal. ,de

1957, que no estudo dos isômeros rotacionais da metiletil

sulfeto pelos espectros Raman e I.V. atribuiram as bandas

na região de 1410-1426cm-l e ao redor de 1110cm-l , encontr!

das somente nos espectros Raman, respectivamente à deforma

ção simétrica do CH2 e ao twisting do mesmo g~po. Convém
• A

sal~entar o fato de que estes resultados diferam dos encon-

trados por Sheppard 22 (vide pg. 20) •

Menefee e col. 46, em 1957, com a finalidade de inter

pretar os espectros no I.V. de alguns tiofosfatos de alqui

la, que continham os grupos CH3S, CZI5S, i-C3H7S e n-C4H9S,

efetuaram um estudo comparativo dos espectros no I.V. dês

tes compostos com os dos tióis, sulfetos e dissulfetos con

tendo os mesmos grupos. Os autores sugeriram que a banda ao

redor de 8'~/~' característica do grupo'etiltio, pode ser

devida ao wagging ou ao twisting do CH2 • A banda ao redor

de 7.65~ nos espectros dos metiltio compostos foi atribu!

da à deformação assimétrica do,mesmo grupo.

Scott e Mc Cullough25, em 1958, reunindo dados das a

tribuições vibracionais de quinze compostos de enxôfre (ti

óis, sulfetos e dissulfetos)24,26-33, contendo tais grupos

como CH3S, C2H5S,(CH3)2 CHS e (CH3)3CS. Verificaram que as

frequências características de um grupo alquila ligado ao

enxôfrealteram-se pouco pela presença de um segundo grupo

ligado ao mesmo átomo de enxôfre. Os autores apontam algu

mas frequências mais caracter!sticas para cada um dos men-

l-

()

cionados grupos. Assim, CH
3
S mostra a banda de deformação
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simétrica em 1320cm-1 e dois modos de rocking que aparecem

aproximadamente em 960 e 1060cm-1 , ambos fortes no I.V. e

de intensidade fraca ou média no Raman. O gruPQ C2H5S é ca

racterizado por bandas intensas no I.V. e Raman em 1260 e

750cm-l , correspondentes ao wagging e rocking de CH2 , e pe

la deformação simétrica de CH
3

que aparece, como usualmente,

em l385~m-l, sendo uma forte banda no I.V. e fraca linha R~

man. A frequência em l310cm-1 , fraca no Raman e no I.V.,foi

sugerida como provável twisting do CH2 • Se bem ,que ,os auto

res reconheç~ que faltam provas para esta última atribui-
;

ção, êles. afirmam que esta vibração não pode ter um valor

tão baixo (lllOcm-l ) como foi sugerido por Hayashi e col.4,5

(vide pg.22). As duas frequências de rocking do grupo CH3
estão ao redor de 1040 e 1075cm-1 , sendo observadas no Ra

man mas geralmente omitidas no I.V. O grupo (qH3)2CRB dá

origem a duas deformações simétricas de CH3 em 1365 e em

1380cm-l , ambas fortes no I.V., porém sendo no Raman a pri

meira ausente e a segunda fraca. Outras caracter!sticas do

referido grupo são quatro frequências de rocking em 925,

1060, 1110 e ll55cm-1 e dois wagging em 1245 e em 1320cm-1 •

Os modos de rocking, com excessão daquele em 1110cm-1 que

é fraco ou omitido, são bandas fortes no I.V. A forte banda

em 925cm-l é a única não observada no Raman. Os modos de

wagging aparecem com intensidade moderada em ambos os espe~

tros. O grupo (CH3)3CS deveria apresentar seis modos de ro~

king, porém somente quatro foram observados em 935cm-1 (du

plete), 960cm-l , 1030cm-l (duplete)e em 1160cm-l • Não exis

tem suficientes dados para poder concluir sôbre as ativida

des e intensidades destas frequências. Dos três modos de de-
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formação si~étrica dêste grupo somente um, ao redor de

1365cm-l , foi considerado caracteristico pelos autores.

Fuhrer é ~thard47, em 1962, estudaram ~s espectros

Raman e I.V.de nove etilenotioacetais de vári~s compostos

, ""carbon~licos, tais como, formalde~do, acetalde~do, acetona

e cetonas ciclicas de cinco a dez átomos de carbono forne

cendo uma atribuição parcial de frequências para os modos

dos grupos metilena no composto mais simples da série, isto

é, o 1,3-ditiolano. Os autores sugerem que as deformações

simétricas aparecem no intervalo de 1430-14QOcm-l achan-

o estudo

o rocking eme

em 1962, tendo em vista

cicloalcanos, o wagging

o twisting em 1180-1100cm-l

A •do-se, portanto, deslocadas para frequenc~as menores em re-

no intervalo delação às dos

1280-1240cm-1 ,

1050-970cm-1 •

Welti e Whittaker48,

de isômeros rotacionais, examinaram os espectros no I.V.

dos ditióis e ditioéteres (I) e de mercaptais e mercaptóis

(lI)

R'SC.R2SR'

li.

RS(CH2)2SR

I

R = H, Me, Et, Pri , But
R' • Me, Et R" &:I H, Me

{J

Os autores observaram que a forte banda ao redor de

1200cm-1 era devida ao wagging dos grupos CH2 internos em

SCH2S e em S(CH2)2S dos metanos disubstitu!dos e dos isôme

ros trans dos etanos 1,2-substitu!dos respectivamente e ve

rificaram que esta banda não oco~re quando nestes últimos
,

compostos o numero de CH2 internos for maior que dois. O i~
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tervalo da !requência de deformação simétrica ~e CH2 inter

no nos metanos disubstitu!dos é de l390-80cm-1 , enquanto

que o valor Qorrespondente nos etanos 1,2 subs~ituídos é de

1430-18cm-l • ~s frequências de twisting nestas duas classes

de compostos foram encontradas em 1220-1l10cm-1 . Os valores

de rocking acham-se no intervalo de 770-860cm-1 nos metanos

disubstituídos e no de 7l0-760cm-l nos etanos 1,2 substitu!

dos. Os auto~es salientam o fato de que a pres~nça concomi

tante de uma banda em 1380cm-l , devida à defo~ação simétri

ca do grupo qH2 interno e de uma outra em 1200~m-l, devida

ao wagging dêste grupo, é uma boa evidência da· exi2-tência

de um metano disubstituído. Welti e Whittaker comparando os

espectros de dimetil e dietilmercaptais do acetaldeído com

os correspondentes mercaptóis da acetona atribuíram os du

pletes em 1194, 1182cm-l e 1191, 1177cm-l a um dos modos de

deformação do grupo S-CH-S nestes compostos. Os autores ch~

A

mam a atenção para o fato de que os espectros destes mercaE

tais são semelhantes aos do l,l-dicloroetano, com a difere~

ça que a banda correspondente à deformação de C-H neste úl

timo composto não é desdobrada. Welti e Whittaker verifica

ram que as atribuições de frequências dos grupos alquiltio

externos concordam com as dos autores anteriores. t digno

-de nota que os autores nao conseguiram identificar a banda

correspondente ao twisting do CH2 em SC2ff5 que normalmente

encontra-se em aproximadamente 1300cm-l •

Em 1968, Doerffel e Adler49, estudando o I.V. e o Ra

man de vários sulfetos de benzila, no intervalo de

1600-100cm-l , observaram que o wagging do CH2 no benziltio

grupo situa-se no intervalo de 1230-48cm-l , apresentando no
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Raman uma linha intensa e polarizada. Os autores chamam a

atenção para o fato que a intensidade e a frequência destas

vibrações diminui com o aumento da massa da cadeia lateral.

Doerffel e Adler atribuem o modo de deformação~simétrica do

CH2, no benziltio grupo, ao intervalo de, ftequência de

1420-30cm-1 e o do twisting ao intervalo de 1;15-30cm-l • Os

vários modos de rocking do mesmo grupo situam-se nos inter

valos de 1100-900, 800-805 e 770-790cm-l • Os valores das d~

formações simétrica e assimétrica das frequências do grupo

CH 3 no metilbenzilsulfeto são respectivamente de 1320 e de
-11438cm .'

3 ) Freguências Esqueletais

Neste relato bibliográfico apresentaremos dois tipos

de frequências esqueletais: o de estiramento e o de deform~

ção. Enquanto que as vibrações de estiramento envolvem dois

átomos pesados a sab~r, 5-S, 0-5 e O-O, as de deformação ea
.... ,

volvem tres atomos pesados a saber, O-S-S, O-S-e, O-O-S e

C-C-C.

Venkateswaran16, em 1930, examinando os espectros Ra

man de vários tióis, atribuiu as linhas em 739 e 657cm-l

às vibrações do grupo C-S. No ano seguinte o mesmo autor38

estudando os espectros Raman de vários sulfetos e dissulfe

tos atribuiu duas linhas encontradas nos espectros de sulf!

tos, em 69lcm-l de forte intensidade e em 746cm-l difusa e

de fraca intensidade, como devidas à ligação C-s. Uma linha

em 5l2cm-l que se destaca nos espectros dos dissulfetos foi

atribu:tda pelo autor à vibra,ção 'da', ligação S-S

Em 1933, Kohlrausch e Koppll?,' ~studando comparativa-
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mente os espectros Raman de vários tióis (vide Vg.i ,) veri

ficaram que a vibração C-S aparece como uma forte linha ao

redor de 680cm-l • Os autores observaram também ,que os espe2

tros dos tióis eram bastante semelhantes aos dos cloretos

de alquila correspondentes e verificaram que em ambas as

classes de compostos a frequência de estiramento da ligação

C-X (X=CI e S) diminui com o aumento da ramificação da ca

deia lateral.

Thompson e Skerrett19, em 1940, encontraram o valor de

704cm-1 para a frequência de estiramento C-S no metanotiol.

Um ano mais tarde Thompson43 efetuando a análise vibracio

nal do dimetilsulfeto, atribuiu as frequências lem 691cm-l e

em 742cm-l, às vibrações de estiramento simétrico e assimé

trico do grupo c-s-c. O valor da frequência da deformação

simétrica do mesmo grupo foi encontrada em 285cm-l •

t digno de nota o fato de que somente a frequência de

691cm-1 foi encontrada no I.V. e no Raman, enquanto que as

outras foram somente encontradas neste último espectro.

Alguns anos mais tarde, Trotter e Thompson21 verifica

ram que a frequência de estiramento C-S na série de tióis

alifáticos examinados por êles, variava no intervalo de

705-587cm-l , indo-se do tiol menos ramificado até o mais r!

mificado. Apesar de que no I.V. dos homólogos superiores dos

tióis há aparecimento de outras bandas no intervalo de fre

quências acima citado, a banda devida à vibração de estira

mento c-s é fàcilmente distinguida pelo fato de fornecer

uma intensa linha Raman. No caso do dimetilsulfeto, Trotter

e Thompson sugerem que a banda no I.V., ao redor de 694cm-l ,

é devida ao estiramento simétrico do esqueleto C-S-C e que
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a correspondente vibração assimétrica aparece em 742cm-l s2

mente como uma linha Raman despolarizada. No caso do dietil

sulfeto e dometiletilsulfeto os autores encontraram os va

lores de 640 e 652cm-l respectivamente e atribuiram os mes

mos ao estiramento simétrico de C-8-C. As correspondentes

frequências assimétricas não foram encontradas. Em dimetil-,
,

dietil . e dipropildissulfetos as bandas correspondentes as

vibrações de C-S são respectivamente de 690, 642 e 63lcm-l

e as correspondentes à vibração de 8-S são respectivamente

de 517, 509 e de 500cm-l • De acôrdo com os autores a fre

quência em 570cm-l , que aparece no espectro de I.V. do di

benzildissulfeto pode ser correspondente ao estiramento de

c-s.
22 ASheppard ,em 1949, atribuiu as frequencias de 978,

660 e 332cm-l às vibrações esqueletais de estiramento C-C,

de estiramento C-S e de deformação C-C-S respectivamente. A

absorção em 978cm-l mostrou-se de intensidade média no I.V.

e forte no Raman, a em 660cm-l forte nos dois espectros e a

em 332cm-l , somente medida no Raman, mostrou-se de forte i~

23tensidade. No ano seguinte o mesmo autor determinou no

I.V. os espectros de um grande número de compostos de enxô

fre tais como, tióis, sulfetos e dissulfetos que não tinham

sido estudados anteriormente por meio dêste método espec-

troscópico. As frequências correspondentes as vibrações de

estiramento de C-S e 8-S, já caracterizadas anteriormente

no Raman foram por êle encontradas em 7l0-570cm-l e ao re

dor de 500cm-l respectivamente. O autor·verifioou que a re

gra de Kohlrausch e Koppl17 sÔbre a diminuição das frequên

cias de estiramento de C-S com o aumento da ramificação da
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cadeia nos tióis constatada no Raman (vide pg.26) pode ser

aplicada para o I.V. Sheppard divide as frequências encon-

tradas nos espectros, em quatro tipos que corresponderiam

aos seguintes grupos alquiltio: CH
3
-S-, RCH2-S-, RR'CH-S- e

RR'Ifc-s. Assim a vibração de estiramento de C-S em metil

tiogrupo f~i atribuída à frequência de 705-685cm-l , em n-al

quiltio. à 660-630cm-l , em i-propiltio à 630-600cm-l e em

terc-butiltio à 600-570cm-l • Estas regras mostraram-se i-

gualmente aplicáveis aos sulfetos e dissulfetos. Sheppard

sugeriu que a intensa linha Raman polarizada e a correspon

dente banda no I.V., que aparece nos sulfetos no intervalo

de frequência de 700-600cm-1, é 'devida ao estiramento simé

trico do grupo C-S-C. A correspondente frequência assimétri

ca, que, no caso do dimetilsulfeto43 , aparece como uma fra

ca linha Raman em 742cm-1 (vide pg.27), não podia ser cara~

terizada nos sulfetos homólogos devido à ocorrência, nesta

região, do rocking do CH2 • Nos dissulfetos, dois modos vi

bracionais são possíveis nos quais as ligações C-S vibram

em fase ou fora de fase. As frequênciascaracterísticas

observadas no intervalo de 700-570cm-l foram atribuídas às

vibrações em fase de C-S.

Sheppard verificou por meio de cálculos que nos tióis

a diminuição do valor da frequência da ligação C-S com o a~

mento da ramificação do grupo alquila ligado, é devida à d!

minuição da constante de fôrça da referida ligação. O autor

concluiu que o mesmo deve ocorrer nos sulfetos e dissulfe-

tos. Sheppard fêz analogia entre • , • Ao

estudadosos t~o~s por ele

cloretos de alquila que, A ,e os de acordo com varios autores,

apresentam igualmente uma diminuição de frequência quando se

passa do grupo metila ao terciobutila, atribuindo êste fato
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à diminuição da energia de ligação (energia de dissociação).

Passando para o estudo da vibração de estiramento da liga

ção de S-S nos dissulfetos Sheppard verificou que esta, ca

racterizada anteriormente no Raman por uma linha intensa ao

redor de 500cm-l (vide pg.26), se encontra no I.V. dos di

metil, dietil e diciclohexildissulfetos em 517, 510 e

5l0cm-l , respectivamente. A baixa intensidade destas bandas
A t -no I.V. foi por ele atribu~da ao fato de que esta ligaçao

envolve pequena variação do momento de dipo10. O autor sa

lienta que, em geral, as frequências de estiramento de 8-~

C-S e S-S' correspondem a intensas linhas Raman e a fracas

absorções no I.V·.

Cymerman. e Willis·50, em 1951, mediram os espectros no

I.V. de alguns dissulfetos aromáticos. Entretanto, apesar
~ -1 ~de observarem bandas na regiao de 600-700cm ,nao puderam

dar uma atribuição correta à vibração de O-S devido à ocor

rência de uma banda do anel benzênico monosubstituído ao re-
dor de 700cm-1 • Os autores atribuíram uma banda fraca e mal

definida na região de 490-430cm-l à vibração de 8-S.

Josien e Lebas 51, e~ 1956, caracterizaram a banda em

699cm-l no tiofeno1 como .vibração de estiramento de O-S,ch~

mando atenção para a semelhança com a frequência da vibra

ção correspondente da ligação O-Cl no clorobenzeno (703cm-1).

Um ano mais tarde, Menefee e co1.46 calcularam o valor

aproximado da frequência da vibração de C-SJem SCH3 obtendo
A

o valor de l4,2)L, valor este que concordou com o observado

que era de 14,4;V. As outras bandas de absorção de aproxim~

damente 15,6 e 16,4~ foram atribuídas ao estiramento de

C-S nos grupos SC2ff5 e (CH3)2CHS respectivamente.
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No mesmo ano, Hayashi e col. 4~ estudando os espectros

do metiletilsulfeto (vide pg.2~ efetuaram as seguintes

atribuições das frequências esqueletais dêst~ composto:

2l8-66cm-l , devida à deformação do grupo CH3-S-CH2;

350-60cm-1 à deformação do grupo CH3-CH2-S; 650-60cm-1 ao

estiramento do grupo CH3-S; e 950-70cm-1 ao estiramento do

grupo CH3-CH2 e ao rocking do CH
3

•

Em 1958, Scott e Mc Cu110ugh 25, no trabalho já citado

anteriormente (vide pg.22), estudaram também as frequências

esqueletais características dos compostos de .eDfôfre. A fr~

quência c0rre~pondente à deformação do grupo C~S-C foi ob

servada num intervalo de frequência de 187-282dm-l , a vibr!

ção de deformação de C-C-S no intervalo de 270 a 381cm-l e
..... ." -1a deformaçao do grupo C-C-C na reg~ao de 368-427cm • Os a~

tores atribuíram a frequência de estiramento de, C-S nos

tióis ao intervalo de 708-587cm-l e as frequências corres

pondentes nos sulfetos em 640-695cm-1 e 695-750cm-l • Um par

de bandas não resolvidas na região de 640-700cm-l nos dis

sulfetos foi atribuído ao mesmo modo vibraciona1. Os auto

res observaram ainda que a vibração de estiramento de S-S

nestes compostos ocorre ao redor de 500cm-l • Scott e Mc CU!
..

lough verificaram que o grupo C2H5S apresenta somente um mo

do de estiramento da ligação c-c ao redor de 975cm-l • Entre

tanto o grupo (CH3)2CHS tem dois modos de estiramento da

mesma ligação, sendo um deles ao redor de 880cm-1 caracte

rístico no Raman e no I.V. A atribuição do outro foi suger!

da, com certas restrições, como ocorrendo ao redor de

1100cm-1 • O grupo (CH3)3C- que, no caso do isobutano, apre-
A ••

senta tres modos v1brac1onais de estiramento C.C, dos quais
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enxôfre

mostra uma linha intensa no Raman e moderada banda no I.V.

ao redor de 820cm-1 (correspondente à vibração não degener!
A A -1 'ida deste grupo). A frequencia ao redor de 1200cm ,prat C!

mente não desdobrada, foi considerada como sendo a vibração

degenerada.
52 .,

Em-1960, Boonstra e Rinzema estudaram no I.V. uma s!
A

rie de alquiltio compostos, incluindo entre estes alguns

mercaptais e ortotioésteres. Os resultados das atribuições

de frequências efetuadas pelos autores mostraram-se, em ge

ral, concordantes com os de Menefee e col. 46 e os de Scott

e Mc Cullough 25 e, no caso do estudo do ,estiramento da lig~

ção C-S nestes compostos, com os de Sheppard 23•

~elti e Whittaker48, em 1962, estudaram também a vibra

ção de estiramento da ligação C-S nos dialquiltio-metanos e

etanos substituídos (vide pg.24), observando, em geral ban

das de média ou fraca intensidade na região de 750-600cm-l •

Os autores chamam atenção para o fato que as principais b~

das no I.V. devidas a esta vibração seguem o padrão usual

d~ diminuição da frequência com o aumento do tamanho do g~

po ligado (vide pg.28). Os espectros de compostos que ,~on~

tém o grupo CH 3S- mostram as'bandas correspondentes ao esti

ramento da ligação C-S no intervalo de 725-745cm-l • Os da-

dos apresentados pelos autores indicam que nos dialquil

tio-metanos existem diversas bandas que podem ser atribuí

das à vibração C-S do CH2 em SCH2S. Os valores mais altos

entre estas bandas foram atribuídas pelos autores à existê~

cia de um caráter de dupla parcial entre os átomos de carbo-
no e enxôfrecomo consequência de uma provável hipercon~ug!
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ção. No caso da vibração da ligação C-S em 1,2-dialquiltio

etanos, que aparece no intervalo de 740-600cm-l , a diminui

ção da frequência da mesma é semelhante à dos sulfetos.

Kresze e col. 53,'em 1963, estudando os tioéteres, sul

fóxidos e sultonas que continham os grupos: Ar~S-, Ar-SO- e

Ar502-, observaram o aparecimento de um~ banda ao redor de

1080cm-~, a qual consideraram caracterfstica do anel aromá

tico monosubstitufdo. Nos ariltioéteres investigados os au

tores encontraram também uma outra banda, ao redor de

720cm-l , de fraca ou média intensidade no I.V. e forte no

Raman, que foi por êles atribufda à vibração da ligação C-S.

Kresze e col. chamaram a atenção'para o fato de que a mesma

frequência nos tioéteres alifáticos aparece no intervalo de

frequência de 700-650cm-l •

Doerffel e Adler49, em 1968, efetuando a atribuição vi

bracional dos benzilalquilsulfetos, observaram, tanto no

I.V. como no Raman, três bandas na região de 720-596cm-l

correspondentes à vibração de C-5, ao invés de duas seriam

esperadas, fato êste que foi explicado pela ocorrência de

vários isômeros rotacionais. Estas bandas mostraram-se de

forte ou média intensidade em ambos os espectros e parcial

ou totalmente polarizados no Raman. Os autores observaram

também nestes compostos uma dimi'nuição de frequência com . o

aumento da ramificação da cadeia alifática.
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Pareceu-nos indicado, com o intuito de facilitar a CO!

paração com os dados para hidrocarbonetos e compostos oxig~

nados (vide Tabelas I-V, pgs. 4,5,8,10,12) reunir as fre

quências mais importantes e mais prováveis dos compostos de

enxôfre no I.V. e Raman em diversas tabelas (Tabelas VIII a

XII
,~

TABELA VIII

Freguências de Estiramento de C-H(cm-l )

em Presença de Enxôfre

Grupos Assim. Sim. Ref.

S-CH3 3000-2985 2920-2870 ' 8,19,30
M(R) M-F(R)

S-CH2- 2930-28 2870-60 8,:22
F(R,IV) F(R,IV)

I
S-CH - não ident. 8

I

R - Raman; IV - Infra-Vermelho; M-F -média ou forte
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TABELA IX

Freguências de Deformação de CH
3

(cm-1) em Compostos de Enxôfre

Grupos Assim. Sim. Rocking

-SCH3
1450-38 25,49 1320 25,44 960 1060 25

M(R,IV) M-F(R),F(IV) M-Fr(R) ,F(IV) M-Fr(R),F(IV)

-S-CH2CH3
,..., 1450 22 1385 25 1040 1075 25

Fr(R),F(IV) At(R),Fr-OM(IV) At(R),Fr-OM(IV)

-S-CH(CH3)2 ,..J 1450(4) 2? 1365 25 925 1110 25

M-Fr(R),F(IV) . F(IV) Fr-OM(R),F(IV) At (R) ,Fr-OM(IV)

1380 1060 1155

Fr(R),F(IV) At(R) ,F(IV) . At(R),F(IV)

-S-C(C~)3 -1450 28 1365(2) 25 935(2) 1030(2) 25
I

1390 960 1160

At ~ ativa; Fr-OM = fraca ou omitida; Número entre parêntesis = número de vibrações;
M-Fr = média ou fraca I

\)4

'f
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TABELA X

;:- :

Freguêneias de Deformação de CH2 e CR(em-1 ) na Vizinhança de Enxôfre

Grupos Sim. Wagg. Twist. -Ro.c.k..

- -S-CH2CH
3

1420-3049 12EO-7022 .,25 131025 750·"22,25

M(IV) M(R) F(IV) Fr(R,IV) Fr(R,IV)

-S-CH2-S- 1380-9048 ).200_2048 .1130-122048 . 770-86048

M-Fr(IV) F(IV) M-Fr(IV) M(IV)

-S-CH(CH3 ) 2 - 124525 - -
. M(R,IV)

1320
M(R,IV)

. -S-CHCH - 1190,1180(dupL)48 - --S""" 3
M(IV) ,M(IV)

~upl. = dup1ete
I
~

O'
I



TABELA XI

Frequêneias Esgue1etais de Estiramento em

A

-Compostos de Enxofre

-37--

Grupos - -1 ~R t.V. -Ref.em

S-H 2600-2570 F Fr 18,22

c-s 710-570(sim) F M-Fr 22,23,43

740-50(assim) Fr

s-s 520-500 F Fr 23

c-c-s 980-70 F M 22,25

H 880 At At 25
C,t
c.....c-s 1100 - - -

:

C 820 F M 25
I

c-c-s 1200(2)I - -
C

TABELA XII

Freguêneias Esgue1etais de Deformação·

em Compostos de Enxôfre

Grupos em-1

c-s-s 180-27225

c-s-c 187-28225

c-c-s 270-38125

C-S-H -.
800-90022

Fr(IV) ,Fr(R)
•IV e Raman



CAPíTULO 11

SíNTESES E ESTUDO VIBRACIONAL DOS MERCAPTAIS E MERCAPTÓIS
;

Pelo exposto no capítulo anterior (vide pgs.24,2~ fi

cou patente que foram efetuados os estudos no I.V. e Raman

com um 'número bastante reduzido de mercaptais a saber, dia!

quiltio derivados do formalde{do, acetalde{do e acetona. P~

lo que nos consta, não se acham descritos na literatura os

espectros vibracionais de mercaptais e mercaptóis contendo

anel aromático.

O presente capítulo compoe-se de duas partes. Na pri

meira relatamos as sínteses de mercaptais e de mercaptóis e

na segunda apresentamos um estudo comparativo dos espectros

no I.V. e Raman dos mesmos compostos. Queremos frisar que,

em certos casos, para fins comparativos, era necessário me

dir os espectros de tioéteres e de hidrocarbonetos aromáti-

cos.

A - Sfnteses de Mercaptais e Mercaptóis: Apresentação e Di;

cussão dos Resultados

Se bem que existem diversos métodos de obtenção de mer-
captais5'4,. o método usualmente empregado para a preparação

dêstes compostos é o de Baumann55 ,56, que d~ta de 1885-6.

tste método consiste na ~eação de compostos carbonl1icos

com tióis em presença de RCl gasoso e, em alguns casos, tam-
bém de cloreto de zinco, à temperatura baixa. Pelo emprêgo

dêste método, sintetizamos dez mercaptais (Tabela XIII,l-4,
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(12) em apenas 3% de rendimento, ao lado de resinas, enquae

to que a benzofenona não reagiu.'

//0
H-C

"SR

correspondente

H
I

H30 -0=0 +

A acetofenona conduziu ao dietilmercaptol

Achamos de interêsse verificar a possibilidade de apl~

A " ~. ,car este metodo para a obtençao de mercaptais de alde1dos·

menos voláteis e também de mercaptóis, pois nestes casos P2

deria se efetuar a reação a quente e em consequência melho

rar o rendimento. Realmente, quando fizemos reagir os ben

zaldeídos com os diversos ortotioésteres obtivemos os mer-

tos. (9-33%).

.
paração. de mercaptais do acetaldeído e no qual o tiol foi

substituído pelo ortotioformiato apropriado. A reação dêste
, - "reagente com acetalde1do, na proporçao molar de 1:2, a tem-

peratura ambiente e na presença de traços de. ácido sulfÚri

co concentrado, forneceu os mercaptais em baixos rendimen-

8, 10, 11 e 17-19) e sete meroaptóis (Tabela XIII, 5-7 e

13-16) em rendimentos de 46-7&~ e 10-82%, respectivamente.

Devido ao fato de que ao passar a corrente ~e i01 havia pe~

da de tio1 por volatilização e por ser a manipulação contI

nua dêstes tióis desagradável, achamos interessante recor

rer ao método de Post57 , que havia sido descrito para a pr~

captais em rendimento de 6O-?~~ (Tabela XIII, 8, 9, 18 e

19). Entretanto, no caso dos mercaptóis, somente o dietil

mercaptol da acetona (5) foi obtido em bom rendimento (62%).
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Pelo Emprego de
Compostos Tióis Exp. Ortotio- Exp.

(%) nQ ésteres(%) nQ
.

1 - H3CCH(SEt)2 63,4 1 -
2 - H3CCH(SCH2~)2 56,1 2 -
3 - H3CCH(S~) 2 53,5 3 -
4 - H3C(CH2)2CH(SEt)2 70,7 4 -
5 ~ (H3C)2C(SEt)2 GO,7 11 .62,0 23 -

6 - (H3a)2C(SCH2~)2 10,0 12 -
7 - (H3C)2C(S~)2 22,3 13 -
8 - ~-CH(SEt)2 50,0 5 71,9; 65~6 18

9 - ~-CH(SCH2~)2 - 59,9 19

10 - ~-CH(S~)2 75,9 6 óleo 20

--S-CH2
--

11 - ~-CH I 66,8 7
.........S-CH2 -

CH3
12 - ~-C(SEt)2 - 2,9 24

13 - ~2C(SEt)2 22,6 14 não reagiu 25

14 - ~2C(SCH2~)2 63,4 15 -
15 - ~2C(S~)2 81,1 16 -

/S-CH2 -
16 - ~2C I 42,7 17

'S-CH2
17 - H3C-C6H4-CH(SEt)2 62,3 8 -
18 - H3CO-c6H4-CH(SEt)2 46,2 9 75,0 21

19 - 0tl-c6H4-CH(SEt)2 . ~t6 10 66,0 22
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Era de nosso interêsse aplicar êste método à prepara-
NA'çao do dietilmercaptaldo clora1, que pelo emprego do meto-

do de Schrader58 , foi obtido como produto ligeiramente impu
, -

ro em rendimento de 50,6%, o qual foi identificado pelo es

pectro de R.M.N. (Exp.nQ26,pg.84). O método de Schrader é

descrito para a preparação dos diarilmercaptais do cloral e

consiste na reação do cloral com tiol, em presença de exce~

so de ácido sulfúrico concentrado, a frio. A reação do clo-
, .

ral com o ortotioformiato de etila, pelo metodo de Post,co~

duziu ao mercaptal desejado, em 9l,~~ de rendimento, o qual

foi identificado pela comparação do seu espectro no I.V.com

o do produto da reação anterior~ Entretanto, a análise ele

mentar indicou que se tratava de um produto ligeiramente i!

puro (Exp.nQ27,pg.85). Na suposição que o insucesso desta

reação fosse devido ao aquecimento demais prolongado (6b.),

que poderia eventualmente conduzir a produtos secundários,

repetimos a mesma reação empregando um tempo menor .(2h. )

(Exp.nQ28,pg.86 ). Entretanto, novamente obtivemos o mercaE
,

tal do cloral impuro. Uma outra tentativa de evitar a prov~

,
vel decomposição do mercaptal do cloral, efetuando-se a re~

ção a frio, mas, empregando-se um excesso de ácido sulfúri

co concentrado (Exp.n2 29,pg.86), conduziu também ao dietil

mercapta1 do cloral impuro, em rendimento de apenas 3~~.

A reação de adição de tióis aos compostos carbonílicos

em meio ácido, foi examinada por Campaigne59 . que a consi

derou análoga à da formação de acetais a partir de compos

tos carboní1icos.e álcoois. Ela consiste de dois passos:12)

Adição reversível do tiol ao grupo carbonila com formação

de hemimercaptal (I). 22)Reação do hemimercaptal com a se-
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gunda molécula do tiol, sob catálise ácida, dando mercaptal

(lI).

RI SR
RSH + Rt COR JI ~ ...... C........

r--
RI'................. OH

I-
RI ................SR HA) R~ /8R

H20C + R8H C +
RI!"""" 'OH R" ................ SR

II-

C~npaigne chama a atenção para duas características

que distipguem a reação de formação de mercaptais da de ace

tais e que seriam: a maior reatividade de tióis do que de

álcoois e a maior estabilidade de hemimercaptais e mercap

tais em relação à de seus análogos oxigenados. Se bem que a

cinética da adição de tióis aos compostos carbonilicos, não

tinha sido estudada, Hauptmann e Moura Campos 60. na base

de impedimento estérico, sugeriram dois mecanismos distin

tos. Assim a formação de um simples mercaptal envolveria um

ataque de tiol ao hemimercaptal p~otonado pelo mecanismoS~,

, enquanto que um mercaptal cic1ico seria formado por uma re!
...

çao SNI íntramolecular.

Pudemos verificar que a reação de obtenção de mercap

tais a partir de compostos carbonilicos e ortotioformiato ,

em meio ácido não foi objeto de estudos mecanisticos. Poré~

Post5?, devido ao fato de ter isolado na reação de alde!dos'

com ortotioésteres, ao lado de mercaptais, os tioformiatos

de a1quila, sugeriu que a reação ocorria através de um in-
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termediário (I) que sofreria decomposição posterior dando o

mercaptal e o tioformiato de acôrdo com o seguinte esquema:

H

CH3-b =0 + (HC(SC~5)2) @ + (SC~5) G>

11-

/SC~5
CH3 -CH --4) CH3CH(SC~5)2 + HCOSC~5

"OCH(SCi!5) 2

I

A •A sequenc~a de passos, propostos por Post, envolveria:

1) Formação de um intermediário catiônico (11) a partir do

ortotioéster. 2) Obtenção do intermediário (I), o qual o au

tar considera semelhante a um hemimercapta1. 3) Decomposição

de (I) dando mercaptal e tioformiato de etila.

Se bem que as reações de ortotioésteres, em meio ácido

não foram objeto de estudos, o mecanismo da hidrólise ácida

de ortoésteres foi estudada por Cordes 61 que, na base de e~

tudos cinéticos, sugeriu que ela ocorre através d,a formação

de um !on de carbônio (111), formado pela perda
,

I' de alcool

do ortoéster protonado (IV) .

H
I

/OR H~ OR -ROR OR

r /$ • $/
- C-OR -C-OR ( -c

"OR "OR ·"OR

IV .lli.-
Provamos que também no caso de o~totioéste~es há .ro~-
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mação de um intermediário catiônico (11), quando obtivemos

o d1et1lmercaptal de p-anisalde!do
l

em 10% de rendimen

to, pela reação do tipo Friedel-Orafts entre aniaol e orto

tioformiato de etila (Exp.nQ 30e nQ 31, pg.8?).,

A formação do intermediário catiônico (lI) a partir de

ortotioésteres'iem presença de quantidades catal!tlcas

do ácido sulfúrico, é a única prova da qual d1spomos. no mo

mento sôbre a reação do composto·carbonilico com ortotiofo~

miato de etila.

SR
/

H-O-SR

" SR

·H

~R
/GJ

H-O-SR

"- SR

--HSR )

SR
(1)/

H-O

"SR

Parece-nos razoável admitir que,no primeiro passo des

ta reação, êste intermediário se adicione ao oxigênio carb2

n1lico. Queremos frisar que qualquer sugestão que fizermos

sôbre os passos seguintes, só poderá ter caráter hipotético.

Parece-nos provável que ocorra o ataque intramolecular

do par solitário de elétrons do enxôfre ao carbono deficien-
te em elétrons com formação de um intermédiário c1clico in!

tável (VI) e que êste se decompõe, dando tioformiato e ion

de carbônio (VII). A reação prosseguiria com a adição dêste

10n de carbônio a uma nova molécula do ortotioformiato com

a formação do complexo de adição (VIII), cu~a decomposição

renderia o mercaptal (V) e o intermediáriocatiônico (11)

que entraria novamente na reação.



H
I

R-C=O

SR'
$/

+ H-C

" SR'

11
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H
I $

---~) R-O=0-OH(SR')2

1
H· H
l/.O I

R-O ~"'O-SR'
,~/

S$"
R'

VI

y·1 ~o
R-Ce + H-O

I: "-
SR' SR'

VII-

<
H H
I I

R-O-O-O-SR'
$ /

r:-..:SR'

SR'
/

H-O -SR'

" SR'

H
I

+ R-oE9
11
SR'

)

H
I

R-O-SR'.-
SR'

H-O/~R'
"- SR'

1
SR'

/
R-OH

"'-
SR'

V-

VIII

SR'
$/

+ H-O
"SR'

11-

A falta de reatividade da benzo!enona poderia ser ex

plicada pelo impedimento estérico que dificultaria a forma-
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ção do intermediário (VIII).

Queremos ressaltar que a reação do tipo Friedel-Crafts,

por nós estudada com a finalidade de esclarecimento de meca

nismo, é uma reação nova. A sua aplicabilidade para a sfnte

terior que terá por finalidade estabelecer

se de mercaptais aromáticos
,

dependera de um estudo po~

as condições

'.

apropriadas para a obtenção dêstes compostos em bom rendi

mento.

B - Estudo Comparativo dos Espectros Vibracionais dos Mer

captais e Mercaptóis

1) Apresentação dos Resultados

Em vista da região das frequências de estiramento C-H,

em presença de enxôfre já ter sido extensivamente estudada

(vide Cap.I, pgs.16-19), o nosso interêsse foi dirigido pa

ra a região contida no intervalo de 1600-1000cm-l que con

témvibrações de estiramento do anel aromático, as deforma

ções no plano dos hidrogênios do anel aromático e a maioria

das deformações das ligações C-H da cadeia alifátic~2,6~A~

gião do Infra-vermelho mais afastada (750-600cm-l ), conten

do as vibrações àe estiramento C-S, era de diffcil identifi

cação nos compostos aromáticos que constituíram a maioria

dos compostos por nós e~tudados, devido à ocorrência, na

mesma região, das vibrações de deformação fora do plano de

C-H do anel.

a) Caracterização do Anel Aromático

Os dados no Infra-vermelho para as vibrações esquele-
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tais de estiramento C=C do anel aromático de alguns mercap-

tais e mercaptóis são apresentados na Tabela XIV. Podemos
,

verificar que os espectros de compostos, que contem os gru-

pos C6H
5

CH2S, C6H5CHS2 e (C6H5)2CS2(1-4), nos quais o anel

aromático não está ligado diretamente aO átomo de enxôfre ,

mostram como a maioria dos compostos aromáticos monosubsti-

tu!dos, .um grupo de quatro bandas (A, B, C e D) na

de l610-1430cm-1 (Espectro nQ 1, pg.93).

região

No entanto, os espectros dos difenilmercaptais do ace

talde!do e acetona (5 e 6), apresentam algumas diferenças.

A banda A, é ausente, as bandas C e D são deslocadas para

frequências menores (10-15cm-l ) e a banda B é intensificada.

Assim, um grupo de três fortes bandas nesta região (B, C e

D), parece ser caracter!stica para o grupo C6H
5

S (Espectro

nQ 2, pg.93). Absorção semelhante foi verificaàa no metilf~

nilsulfeto (9), difenilsulfeto (10) e difenildissulfeto(ll~

t digno de nota o fato de que os difenilmercaptais do ben

zalde!do e benzofenona (7 e 8), o quais contém os grupos

C6H5S, C6H5CHS2 e (C6H5)2CS2 mostram uma série de seis ban

das (Espectro nQ 3, pg.94) •.
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TABELA XIV

Freouências de Estiramento C=C do Anel Aromático no

Infra-Verm~lho(cm-l) de Alguns Mercaptais e de Compostos

Relacionados

Compostos A B C D

1) CH3CH(SCH2~)2 1605 (M) 1590(Fr) 1490(FF) 1450(FF)

2) (CH3)2C(SCH2~)2 1605(!'1) 1590(Fr) 1490(FF) 1450(FF)

3) ~CH(SEt)2 1610(M) 1595(Fr) 1495(F) 1455(FF)

4) ~2C(SEt)2 1605(M) 1590(M) 1490(FF) 1450(FF)

5) CH3CH(S0)2 1580(F) 1475(FF) 1435(FF)

6) (CH3)2C(3~)2 1585(F) . 1480(FF) 1435(FF)

7) ~CH(S0)"2 1595(Fr) 1585(FF) 1490(1'1) 1450(F)

1480(FF) 1435(FF)

8)~2C(SÇ6)2 1595(Fr) 1580(Fr) 1480(M) 1450(M)

1470(F) 1440(FF)

9) 0SCH
3 1590(M) 1480(F) 1440(F)

10) Ç6S0 1585(F) 1480(F) 1440(F)

11) 0·~'" (i1 1590(F) 1485(F) 1440(F)00

12) 0SCH20 16OO(Fr) 1585(F) 1490(F) 1445(F)

1480(li'F) 1435(F)

13) (i12CHS0 1600(l-1) 1595(M) 1490(1) 1445(F)

1480(F) 1435(F)

14) (CH3)2CES0 1590(l-1) 1485(M) 1440(!"1)

Fr - Fraca; M'- Média; F - Forte; FF - Muito Forte
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Os valores do Raman para a mesma região do espectro e~

contram-se na Tabela XV. Os compostos (1-4), que não contém
" A

de enxofre,um anel aromático ligado diretamente ao átomo

apresentam uma" única banda em 1605cm-1 (A) e os compostos

contendo o" grupo C6H
5
S . (5, 6, 8 e 9) uma única banda em

l585cm-1 (B). Somente esta última,de forte intensidade, é

polarizada. Ambas as bandas (A e B) são presentes nos com

postos contendo dois tipos de aneis aromáticos, um ligado

diretamente ao enxôfre e outro distanciado do mesmo (7 e

13). t digno denota que as bandas de frequências mais bai~

xas (Tabela XIV, C e D) não aparecem no espectro Raman.

TABELA XV

Freguências de Estiramento C=C do Anel Aromático no

Raman(cm-l)de Alguns Mercautais e de Compostos Relacionados

Compostos a A Compostos A B

1 1610(~1) 5 1580(F)

2 1605(Fr) 6 1580(F)

3 1600(M) 7 1610(Fr) I 1585(F)

4 1600(M) 8 1585(F)

9 I l585(F)
I

13 I 1610(M) ·1590(F)
I

a -Os compostos estao numerados como na Tabela XIV
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por dois etil~io grupos, resultando o ;mercaptal do benza1-

- .' " .que a comprovaçao em ma~or numero de compostos e necessar~a,

hidrocar-

Semelhante

substituídos-sao

~s como já tinha sido mencionado (vide pg.9) nos

bonetos .aromáticos, estas bandas são muito fracas~

A comparação dos espectros dos compostos (4,5 e 11),co~

ocorrem quando dois átomos de hidrogênio

deído (4) (Espectro nQ 4, bandas B e O, pg.94).

Os dados de I.V. para as defo~ações de C-H no plano do

, • - O -1 1anel aromatico, contidas na reg~ao de 1100-100 cm em a-

guns mercaptais, sulfetos e dissulfetos, são apresentados na

Tabela XVI. Esta indica que há aparecimento, em geral,de bag

das de média e forte intensidade. tste fato não é usual, po-

tendo os grupos C6H5CHS2 , (C6H5)2CS2 e C6H5CH2S, respectiva

mente com os de tolueno (1), difenilmetano(2). e dibenzilo

(3) permite fazer algumas observações interessantes. Assim,

no caso do tol~eno (1), o qual mostra ~u~s bandas fracas em

1090cm-l (B) e'em 1040cm-1 (C) um pequeno deslocamento para

frequêncigs menores e a intensificação de ambas as bandas

parece-nos que a presença de uma banda de forte intensidade

em 1035cm-l e de uma outra de média intensidade em lOBOcm-l ,

nos dietil e eti1enomercaptóis da benzofenona (5 e 7) pode

rá se constituir num método de identificação dos mercaptóis'

substituição no difenilmetano (2), que conduz ao mercapto1

da benzofenona (5), resulta em intensificação somente da bag

da C. (Espectro nQ 5, pg.95). t digno de nota que a substi

tuição de um único átomo de hidrogênio no tolueno (1), o que

. conduz ao eti1benzi1su1feto (8), origine um pequeno desloca

mento para frequências menores e um discreto aumento de 'in

tensidade das bandas (B e C) (Espectro nQ 6, pg.95). Se bem
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da benzofenona. A comparação dos di.benzilmercaptais (9 elO")

(Espectro nQ 7, bandas B e C, pg.96) com O dibenzilo (3) o

qual mostra a banda em l070cm-l (B) mais fraca do que a em

l035cm-l (C), 'indica a ocorrência de um considerável aumento

de intensidade da banda B. Semelhante alteração foi observa

da no espectro do dibenzildissulfeto(ll) e é, portanto, ca

racterfstica do grupo C6H
5

CH2S.

Entretanto, maiores modificações na região de deformação
, A; ,

de C-H,no plano ocorrem quando o atomo de enxofre e ligado

diretamen-te ao anel aromático. A Tabela XVI mostra que a pri~

cipal caracterí.stica 9-0 espectro no I.V. dos difenilmercap

tais (12 e 13);, (Espectro nº 8, 'b,andas ,A, B e C, pg.96) é a

presença de uma terceira banda em aproximadamente 1090cm-\A)

e de uma forte banda C deslocada para frequências menores

(1020cm-l ). A banda B em 1070cm-1 , de média intensidade, as

semelha-se àS,dos outros mercaptais. As mesmas modificações

são obse~adas nos espectros do difenildissulfeto (14) e me-

tilfenilsulfeto (15). Assim, podemos concluir que elas -sao

caracterfsticas do grupo C6H
5
S. O deslocamento para frequên

cia menor e a intensificação da banda C é comprovada pelo e2

pectro do benzilfeni1sulfeto (16) (Espectro nº 9, banda C,pg.

97) que mostra duas bandas, uma f~aca em 1030cm-1 e outra

forte em l025cm-1 que devem co~responder aos grupos benzil

tio e feniltio respectivamente.
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TABELA XVI

Freguências de Deformação no plano de C-H do Anel Aromático

no Infra-Vermelho(cm-l ) de Alguns Mercaptais Aromáticos e

de Compostos Relacionados

Compostos 4 B C.

1 - 0CH3 1090(Fr) 1040(Fr)

2 - 02CH2 1080(M) 1035(M)

·3 - 0CH2CH20 1070(Fr) 1035(M)

4 - ~CH(SEt)2 1070(M) 1030(M)

5 - 02C(SEt)2 1080(1'1) 1035(F)

/S.CH2
6 - 0CH I l075(M) 1030(M)

"- S.CH2
/S.CH2

7 - CJ2C" I 1080(M) 1030(F)
S-CH2

8 - 0CH2SEt 1070(M) lO30(M)

9 - CH3CH(SCH2~)2 1070(1'1) 1030(M)

10 - (CH3)2C(SCH2CJ)2 1070(M) 1030(M)

11 - 0CH2SSCH2~ 1075(M) 1030(1'1)

12 - CH3CH(S~)2 1090(M) 1065(M) 1020(FF)

13 - (CH3)2C(~)2 lO90(F) 1070(1'1)' 1020(F)

14 - 0SSCJ 1080(Fr) 1070(Fr) 1020(F)

15 - ~SCII3 1095(M) lO75(Fr) 1020(M)

16 - 0SCH2CJ 1090(1'1) 1070(M) 1030sh(Fr)

1025(F)



b) Caracterizaçio de Cadeias Alif~ticas .

Os modos de deformaçio de CH 3 e CH2 , em presença de um

ou dois ~tomos de enxôfre, acham-se d~scritos na literatura

(vide pgs.19-26). O nosso interê~se di,rigiu-se para as atri
" I -

C6H5CHS2 , (C6H5)2CS2' C6H5CH2S e C6H5S mostram, q.omo os da

maioria dos compostos aromáticos, uma banda intensa e pola

rizada em aproximadamente 1000cm-l , que é porém fraca e in

significante no I.V. A banda observada. no I.V. em 10?Ocm-l

não aparece no ~spectro Raman, a em l030cm~l é presente e
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gruposOs espectros Raman dos compostos contendo os

, ,,.
de intensidade media nos compostos contendo o atomo de enx2

fre afastado dp anel aromático, ou muito intensa quando o
,,. ; .
atomo de enxofre e ligado ao anel. A banda observada no I.V.

em l090cm-l , característica do grupo Q6H5S, aparece no es

pectro Raman qomo uma banda fort~ e polarizada em l095cm-l •.

buições de fr~quência do wagging do CH2 , rocking do CH
3

e
I

deformaç~o dO.-C-H na presença de dois átomos de enxôfre •
. I

, A • •

A Tabela XVII contem as frequenc~as que podem ser atr~

buídas no wagging do CH2 e ao rocking do CH
3

na vizinhan-
, ,.

ça do atomo de enxofre. Os dados demonstram que os modos de

wagging do CH2 em dietilmercaptais (1-4) e em dibenzilmer

captais (5-8) aparecem em 1265 e 1240cm-l , respectivamente.

~stes resultados estão de acôrdo com os obtidos para o mes

mo modo vibracional em outros compostos de enxôfre contendo

grupos SC2H5 e SCH2C6H5 (vide pgs.23 e 25). t digno de nota

que o espectro do etilbenzilsulfeto (12) apresenta duas baa

das, uma em l265cm-l e outra em l235cm-l (Espectro n~ 6,b~

das E e F, pg.95). Ambas as bandas são polarizadas no Raman

e, em muitos casos,as suas intensidades são invertidas quae
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ao comparadas com as bandas no I.V.

TABELA XVII

Freguências de Wagging de CH2 e 'RockinK do CH3 nos

Espectros Infra-Vermelho e Raman de alguns Mercaptais

e de Compostos Relacionados

Compostos CH2(wagging) CH,(rocking)

I.V. R I.V. R

1 - CH3CH(SEt)2 1265(:F) 1265(M) 1060(F) 1055(F)

2 - (CH3)2C(SEt)2 1265(11) 1265(Fr) 1050(Fr) 1055(Fr)

1110(F)

1150(1'1) 1155(Fr)

3 - ~CH(SEt)2 1265(F) 12?0(Fr) 1050(Fr) 1055(M)

4 - ~2C(SEt)2 1265(F) 1050(Fr) lO50(Fr)

5 - CH,CH(SCH2~)2 1240(1'1) 1245(1'1) 1050(F)

6 - (CH3)2C(SCH2~)2 1245(1'1) l240(Fr) 1110)F)

1150(1'1) 11550nb

? - ~CH(SCH2~)2c 1240(Fr) 1240(11)

8 - ~2C(SCH2~)2 1235(l.l)

9 - CH3CH(S~)2 1045(F)

10 - (CH3)2C(S~)2 1110(0)

1155(8) 1155(M)b

11 - ~CH2SCH2~a 1235(11) ,

12 - ~CH2SEta 1265(11) 105Q(Fr)

1235(1'1)

13 - (CH3)2CHSCH(CH3~ 1050(Fr) 1060(1'1)

1150(1'1)

aEspectroRaman não foi medido; bencobertape1a deformação

de C-H tt~ plano (vide pg.B)J cpreparado pela hidró1ise do

ot-clorobenzilsulteto G4 (Experiência n2 52 .pg.88).
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A banda em 1050cm-l (Tabela XVII), que aparece em to

dos os dietilmercaptais (1-4) pode ser atribuída, em analo-

gia à atribuição dada no caso de outros compostos de
,.

enxo-

fre (vide pg.23) ao rocking do CH3 em C2H5S. A presença des

ta banda em dibenzil e difenilmercaptais do acetaldeído (5

e 9)indica que ela também corresponde ao rocking de CH3 em

CH
3

CHS2 - ~ interessante ressaltar que neste último caso (5

e 9) ela é uma banda de forte intensidade, enquanto que no

de dietilmercaptais (2-4) e no etilbenzilsulfeto (12) é de

fracti intensidade (I~spectro n2 8, batida D, pg.96 e Espectro

n2 6, banda D, pg.95). A exceção, conatitue 'o dietilmercap

tal do acetal~eído (1) no qual esta banda é de forte inten-

sidade devid6 à existência de ambos os grupos, e

CH3CHS2 (Esp~tro n2 10, banda,n, pg~97).

A Tabel~ XVII também mostra' que a banda em 1050cm-l

não aparece nos espectros dos dibenzil e difenilmercaptóis

da acetona (6 e 10) e portanto não corresponde ao rocking

I.

de CH3 ém (CH3)2CS2- Verificamos, porém, que os espectros

no I.V. dos mercaptóis da acetona (2, 6 e 10), contém uma

banda de forte intensidade ao'redor de 1110cm-1 e uma de mé

dia intensidade em aproximadamente ll50cm-l (Espectro n2 7,

, bandas G e H, pg _96). Ambas as bandas podem ser atribuídas,

em analogia à atribuição dada nos compostos contendo o gru

po (CH3)2CHS (vide pg.23), aos modos de rock~ng do OH3 em

(CII3)2CS2- Entretanto como nos sulfetos e dissulfetos a ban

da em l150cm-l é descrita como intensa e a em 1110cm-l como
'A •fraca ou as vezes omit1da, podemos considerar esta última

de forte intensidade, por nós encontrada em mercaptóis da

acetona, como caracter!stica do grupo (CH3)2C ligado a doié
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átomos de enxôfre. Isso aliás é co~firmado pelo espectro dq.

diisopropilsulfeto (13), no qual a banda em 1150cm-l é pre

sente, mas a em 1110cm-1 ausente (Espectro nQ 11, banda H,

pg.98). Temos assim em mãos um método de' identificação de

qualquer mercaptol da acetona.
A . A

Notamos que de todas as frequencias correspon entes aos
, -1modos de rocking de CH

3
no I. V., somente a de ll55cm ,nos

dietilmercaptais (Tabela XVII, 1-4), característica do gru

po C2ff5s, é observada no Raman. O mesmo modo de vibração em

mercaptais do acetaldeído' (5 e 9) e portanto' correspondente

ao grup~ CH
3

-OHS2 é ausente no Raman. ~A banda em lllO,cm-l

nos mercaptóis da acetona (2,6 e(10),~característicado g~

po (CH3)2CS2' é também ausente no Raman. ,t digno de nota

que a banda em ll55cm-1 nos mesmos compostos é observada no

Raman.

As frequ~ncias de deformação de C-H nos mercaptais en

::.ontram-se na. Tabela XVIII. A presença de um duplete, ao r~

dor de 1190 e 1175cm-l , no espectro de I.V. do dietilmercaE

tal do acetaldeído (1) (Espectro nQ 10, banda M, pg~9~,co~

firma o resultado de Welti e Whittake~8 (Capítulo I,pg.25).

A atribuição de frequências aos modos de deformação de C-H

nos dibenzil e difenilmercaptais do acetaldeldo (2 e 3) foi

por nós efetuada pela comparação dos espectros dêstes com

postos com os dos mercaptóis correspondentes~ Verificamos

que os mencionados mercaptais se distinguem dos correspon

dentes mercaptóis por duas bandas, bem distanciadaa,uma fr~

ca ou média em aproximadamente l260cm-l e outra de média i~

tensidade ao redor de 1l80cm-l )(Espectro nQl2,bandas NeM,

pg.98) e pareceu-nos razoável supor que ambas as bandas deve-
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riam ser correspondentes à deformaç~o de C-H.

Em analogia com os mercaptais do acetaldeído, atribui

mos as !requências em 1240 e 1170cm-l , de fraca e média in

tensidade respectivamente, aos modos de deformação de C-H

no dietilmercaptal do butiraldeído (4).

Foi bastante difícil localizar êste modo vibracional

nos mercaptais do benzaldeído (5,7 e 8). Suspeitamos, no C!

so do dietilmercaptal do benzaldeído (5) de duas bandas,uma

fraca em l225cm-1 e outra de intensidade média em 1155cm-l

(Espectro n2 4, bandas NeM, pg.94) pois a primeira era a~

sente e a· segunda de intensidade muito fraca no espectro do

mercaptol correspondente. Entretanto, a,oonfirmação por de~

teração nos pareceu necessária. A síntese do dietiltio-(fe

nil)-metano-d (6) foi por nós efetuada de acôrdo.com o pro

cedimento empregado por Seebach e col. 65 na preparação de

um mercaptal c!clico deuterado e que consistia na reação do

sal, obtido a partir do dietilmercaptal do benzaldeído e bu

til.l!tio, com água pesada (Exp.n2 33, pg.89). Como indica

a Tabela XVIII as bandas em 1225 e l155cm-l acham-se ausen

tes no espectro do compostos deuterado (6) que apresenta d~

as bandas novas em 945cm-l e 885cm-1 (Espectro nQ 13, ban~

das NeM, pg.99). Desta· maneira ficou provada a atribuição

das frequências de deformação de C-H às bandas em 1225 e

l155cm-1 • Parece-nos razoável admitir que as fracas bandas

em 1230 e 1155cm-l no difenilmercaptal do benzaldeído (8),

ausentes no mercapto1 correspondente da benzofenona sejam

devidas aos modos de deformação de C-H. Como no dibenzi1me~

captal do benza1deído (7) a banda de deformação em l240cm-1

é e~coberta pela de wagging do CH2 , a banda em 1155cm-1 se-
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2) Discussão

A atribuição das frequências de wagging de C-H na viz!

nhança de dois átomos de enxôfre necessita ser discutida em

detalhes. Tinhamos demonstrado que nos mercapta~s de aldel

dos aromáticos estas vibrações ocorrem em duas frequências

bem distintas -1230 e ll50cm-l ,e que nos mercaptais do ace

talde!do elas são deslocadas para frequências màiores.~1260

e llBOcm-l • No entanto, a exceção constitue o dietilmercap

tal do acetalde{do que, de acôrdo com ó que foi descrito na

literatura48 e por nós confirm~do, mostra um duplete centr!

lizado em ll85cm-l • Esta divergência, porém, a nosso ver,
• Apode ser expl~cada pelo fato que, no caso deste composto, o

modo vibracional de deformação de C-H em frequência maior é

provavelmente encoberto pelo wagging de CH2 em SC2H5 que

ocorre na mesma região (videpg.23).

A existência de dois modos vibracionais de deformação

de C-H, simétrico e assimétrico nos mercaptais pareceu-nos

justificável levando-se em consideração que êstes compostos

apresentam, em um dos seus posslveis isômeros rotacionais,

um plano de simetria (Esquema !!!). Assim, na deformação s!

métrica o átomo de hidrogênio se deslocaria no plano de si

metria e na assimétrica perpendicularmente a êste plano.
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ESQUEMA III

Modos Vibracionais de Deformação C-H

H~

I
fC

/\"C S
S

sim.

He
I
Ce

/\"C S
S

assim.

~ = deslocamento do átomo no plano do papel;

E» e· e ... desloc..amento do átomo perpendicularmen

te ao plano do papel, para fora e para dentro re!

pectivamente.

As medidas do espectro Raman (Tabela ~) nos indica

ram qual dos dois modos de deformação é simétrico e qual o

assimétrico. As bandas em frequências ao redor de 1180cm-l

nos mercaptais do acetalde!do (1-3), mostraram-se fracas ou

mesmo não existentes e as correspondentes nos mercaptais do

benzalde!do em 1160cm-l (4-6) de intensidade média, mas não

polarizadas. As bandas em frequências maiores em 1260 e

1230cm-1 em me~captais alifáticos e aromáticos respectiva

mente, mostraram-se polarizadas. Em vista disso pode-se con-
cluir que as bandas em frequências maiores correspondem

,
a

deformação simétrica do grupo C-H. O espectro Raman do die

tilmercaptal do acetalde!do (1) nos deu uma comprovação da

existência do segundo modo de deformação de C-H em1250cm-~
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TABELA XIX

Freguências de Deformação C-H(cm-1) no Raman

de Alguns Mercaptais Alifáticos e Aromáticos

,
aromaticos apre-

diferença de ca.

Se bem que tanto

Compostos 1ª 2A

1 - CH3CH(SEt)2 125Qsh ll9Q(Fr),l180(Fr)

2 - CH3CH(SCH20')2 1260sh -
3 - CH3CH(S0')2 1265(Fr) -
4 - ~CH(SEt)2 1230(11) ll60(M)a

5 - 0'CH(SCH20')2 1240(M)b ll60(M)a

6 - ~CH(S0')2 1230(Fr) ll65(M)a

aencoberta pela banda de deformação no plano de

C-H do anel aromático (vide pg. 8); bencoberta

pelo wagging do CH2 (vide pg. 25 ) •

energética considerável que justifica uma

Bqcm-1 entre os qois modos de deformação.

08 mercaptais de alde!dos alifáticos como

As frequências mais elevadas das deformações simétri

cas ~ão provavelmente devidas à interação entre o átomo de

hidrogênio, que se desloca no plano de simetria, e os áto

mos de enxôfre. Esta interação ocorre em menor intensidade

na deformação assimétrica, resultando assim uma diferença

sentem no espectro do I.V. ambos os modos de deformação de

C-H observa-se (Tabela XX) um deslocamento para frequên

cias menores de cêrca de 25cm-1 , de deformações simétricas

e assimétricas, ao se passar de mercaptais alifáticos (1)

para os aromáticos (2). Semelhante deslocamento verifica-

••



-62-

mos no dieti1mercapta1 do cloral (3) (Espectro nQ 14, ban-
,

das NeM, pg.99) no qual as duas bandas correspondentes a

deformação de C-H aparecem em l225cm-1 e como um duplete em

1160-ll40cm-l •

TABELA XX

A ( -1 V Ih dValores de Freguenciascm no Infra- erme o e

Modos de Deformação de C-H

Compostos

1 - H3CCH(SR)2

2 - "íl"CH(SR)2

3 - C1 3CCH(SEt)2

4 - H3CCH(OEt)2

5 - ~CH(OEt)2

6 - ~CD(OEt)2

M-Fr = média ou fraca

I.V.

l260-50(M-Fr);1190-80(M)

l240-30(Fr) ;ll60-50(M)

l225(M) ;1160-40 (Fr)

l390(F) 2

1375(M);1350(M);1335(M)

970(F); 930(Fr);895(Fr)

t provável que em ambos os casos o deslocamento para

menores frequências seja devido ao efeito de massa.

Pareceu-nos interessante comparar as atribuições das

bandas de deformação de C-H·em mercaptais com as de

tais 2· (vide pg.12). Verificamos que, da mesma forma

ace-

como

nos mercaptais, há um deslocamento para frequências menores

e que a diferença é da mesma ordem de grandeza (ca.de 30cm-1

ao se passar de acetais de aldeldos alifáticos (4) para os

de aldeídos aromáticos (5).

Devido ao fato que no caso de acetais foi encontrada
2apenas uma banda de deformação de C-H t determinamos o 8S-
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com a de
/0

em CH
........ C

envolve a ~iferença

Se a comparação
o'./

C-H em CH ou com
....... 0

em eletronegatividade ou em raios

da deformação de C-H
S

a de C-H em CU/."
......... 8

atômicos respp,<.;tivamente,
/0

a comparação da deformação de C-H em CH"O com a de O-H
....... 8

em CHenvolve ambos os fatores. Esta deve ser a causa da
......... 8 ... . ...

grande diferença em frequencias deste modo vibracional en-

% não ligado.s entre si.

tre acetais (4 e 5) e mercaptais (1 e 2).

Achamos de interesse comparar as frequências de defor

mação de c-a ligado aos átomos de enxôfre com as de C-H li-

gado aos átomos de cloro, pois nêste caso seria envolvida

apenas a diferença ~m eletronegatividade e a diferença em

frequência uão deveria ser gran~e. Na Tabela~ reunimos~

valore~ dé $requências de C-H em sulfêto (1), $ercaptais (2

e 3) e ortotioformiato (4) ao lado dos valores lios cloretos

correspondentes (5-8). As bandas noortotiofor~atode eti-

la foram identificadas pela comparação do espectro
....

deste
,

composto com o do ortotioacetato de etila por nos preparado

(Exp.~ 36, pg.9l), enquanto que os valores para compostos

clorados são da literatura68-?O



TABELA XXI

Freguências de Deformação C-H(cm-1) no Infra-Vermelho de Alguns Comuostos de Enxôfre

e de Cloro Análogos

I I Valores Valores

Compostos Frequências médios Compostos Frequências médiosI

i
I

1) (CH3)2CHSCH(CH3)2 1260sh(Fr),1240(F) 1250 5) . (H3C) 2CHCl 1260(F)67a 1260

2) CH3CH(SCH2~)2 1260(M) ,1l80(M) 1225 6) CH
3

CHC12 · 1280(F),1230(FF)68 1255

3) ~CH(SCi!5)2 1225(Fr),1155(M) 1190 7} ~CHC12 1255(F),1195(F)69 1225

4) CH(SCi15)3 1175(Fr),1145(Fr) 1160 8) CHC1
3

1210(F)70 1210

I

,
O'
\Jl,



A Tabela~ indica que os valores médios de
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A

frequen-

cias do sulfêto (1) e do monocloro derivado (5) diferem em

apenas IDem-I. Ficamos surpresos com tão pequena diferença,

uma vêz que foi encontrada por Sheppard 44 (vide pg.21) a d!
•

ferença de 35cm-l entre a deformação simétrica de CH 3 em

CH
3
Cl e de CH

3
em CH

3
S. Entretanto, passando-se do mercap

tal alif&tico (2) ou arom&tico (3) para os correspondentes,

dicloroderivados (6 e 7) há um deslocamento para frequên

cias maiores de ca.30cm-l • t digno de nota que um desloca

mento de 5Oçm-l para frequências maiores resulta ao se pas

sar de ortotioformiato (4), para o clorofÓrmio ,(8).

Entretanto, quando comparamos as f~equências de defor

mação no plano de C-H do anel b~nzênico nos sulfetos ou me!

captais aromáticos com as de compostos clorados correspon

dentes, verificamos que elas são pràticamente as mesmas. A

Tabela XXII indica que o clorobenzeno (1), em analogia aos

compostos contendo o grupo C6H
5
-S (Vide !Yl, pg.52) apresea

ta um conjunto de três bandas (A,B e C) em 1080, 1070 e

1020cm-l • Os compostos nos quais os átomos de cloro não es

tão ligados diretamente ao anel aromático (2-4) mostram, s!

melhantemente aos compostos que contém o benziltio-grupo e

aos mercaptais de benzaldeído e benzofenona, apenas duas

bandas em 1075 e l035cm-l (B e C) (vide Tabela~, pg. 52).
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TABELA XXII

Freguêngias de Deformação C-H no Plano do.Anel no

Infra-Vermelho(cm-l ) de AlgUns Cloretos e Dicloretos
; .

-
Compostos A B C

I
I

1 - ~Cl lO80(i1) lO70(Fr) lO20(M)

2 - ~CH2Cl lO75(Fr) lO35(Fr)

3 .- ~CHCl2 lO75(M) lO35(M)

4 - ~2CC12 lO75(Fr)67b lÓ35(Fr)67b

Não podemos deixar de mencionar que Josien e Lebas 51

encontraram também frequências análogas na região de

l6l0-l400cm~l dos espectros do clorobenzeno e benzenotiol.
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de temperatura. O gás de arraste era hidrogênio.

Os pontos de fusão foram determinados em um aparelho

Koffler e não foram corrigidos.

A maior parte das análises elementares foi efetuada no

Laboratório de Microanálise do Departamento de Química da

Faculdade de Filosofi~, Ciências e Letras da Universidade

de são Paulo.

B - Descrição das Medidas dos Espectros no Infra-Vermelho

1) Condições de Operação

Modêlo 221: a) tempo de desenvolvimento do espectro:

32 minutos; b) supressão: 4; c) expansão da escala: 1 x;d~~

solução: atenuador de velocidade - 11, ganho do amplifica

dor - 4; programação da fenda- 927; e) fonte de energia:

0,3 Amp ~energia relativa: 0,8.

A região do espectro registrada foi de 1 -15~

(10000 - 650cm-l ), sendo a escala linear em comprimento de

onda. Logo após a introdução da cela, contendo uma solução
A

da substancia a ser determinada em tetracloreto de carbono,

numa concentração de aproximadamente 0,15g/cm3(O,4-1,OM),a

certava-se com o auxílio dos contrôles apropriados do apa

relho o zero %e aproximadamente o 100% de transmitância.Em

seguida fazia-se o registro do espectro.

Modêlo 337: a) fenda - normal (N); b) ganho e bal~

ço - ajustados para esta fenda; c) tempo de desenvolvimen

to do espectro - 48 minutos.

As regiões

(4000-1200cm-1)

registradas foram de 2,5 8,3fL

e de 7.5 - 2 5 (1333-400cm-1). sendo a
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. ,
escala linear em numero de onda.

2) Medidas de_Frequência

Os espectros obtidos nos modelos 221 e 337 foram c81i-
A

brados pelo emprego de um filme de poliestirenQ'.

As frequências foram medidas por leitura direta dos e2

pectros ~btidos em ambos os aparelhos. Os valores apresent!

dos no trabalho são os que foram obtidos no modêlo 337. Ne~

tea exatidão em cada medida de frequência está relacionada
,. I . A )' +_ 6em-lcom um erro \;especificado para este aparelho· de

(~ O,12fV)' no intervalo ,de 4000-l200cm-l (2,5-8,3}t1) e de

± 2cm-1 no intervalo de1333-400cm-1 (7,5~25}L).

3) Avaliaçio das Intensidades de Absorção

Duas maneiras distintas foram adotadas para a avalia

ção das intensidades de bandas ocorrentes nas diferentes r!

giões do espectro dos compostos estudados.

a) Regiões sem interferência do solvente (CCI 1,) - Para

as bandas das regiões em que não havia absorção do solvente

foi medida a porcentagem de transmitância (I/lO)' que foi

transformada posteriormente no valor de absorbância corres-

'pondente pelo emprêgo de uma tabela de conversão (Transmis

são-Absorbância). Substituindo-se o valor da absorbância a!

sim obtido na equação da lei de Beer (1) obteve-se a absorp

tividade de cada banda.

ce·
M • A

c .. I
onde A • - 10glO T • - 10glO

I

lo

Sendo: M - pêso molecular da substância; A - absot'bância;
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o - concentração da substância em tetracloreto de carbono

(g/ml); 1 - espessura da cela (mm); T - transmitância (%);

I e lo - intensidade da luz transmitida e incidente respec-

tivamente.

A porcentagem de transmitância (1/10) foi medida pelo

emprêgo do método da linha base5a• ~ste consiste no seguin

te: traça-se uma linha reta tangente aos dois bordos da ba~

da (Pl e P2) e uma outra (r), perpendicular ao eixo das fr~

A. ,.,. "

quenc~as que passa pelo max~mo de absorçao correspondente a

frequênciaV(Figura 1). Desta maneira determina-se as altu

ras P e Po e o quociente (p/po) que multiplicado por 100 co!:

responde à porcentagem de transmitância.
/

FIGURA 1

Determinação da Transmitância e Absorbância

pelo "Método da Linha Base"

p

",

As intensidades foram finalmente avaliadas adotando-se

o seguinte critério: 1 - 20 (Fraca); 20 _ll-O (Média);40 - 55(F(}~
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~e);~55(Muito Forte). Os valores de absorptividade calcula

dos para os compostos estudados encontram-se dentro do in

tervalo de 0,1 --0,7 x 104 ou 10 -70 x 102 •

b) Regiões com interferência do solvente (001 4 ) - No

caso de bandas ocorrentes nas regiões em que havia absorção

do solvente (1620-1480cm-l , 1290-l200cm-l e l020-950cm-l )

não foram feitas as determinações quantitativas. As inten~

sidades das referidas bandas foram avaliadas através dos e!

pectros em filme ou em pastilha, tomando-se por base de CO!

paração as bandas no mesmo espectro cujas intensidades ti

nham sido determinadas quantitativamente. ° critério adota

do foi o mesmo do apresentado anteriormente (item a).

o - Medidas no Raman

,. ,. + -1
O erro na leitura da frequencia foi estimado em -2cm •

Os valores das medidas de intensidade são relativos, e fo

ram avaliados em relação à banda mais forte do espectro. As

medidas de polarização foram efetuadas em relação a um fa

tor de pOlarizaçãor=0,7. Foram consideradas polarizadas ;2
das as bandas que apresentavam umf<O,7 e não polarizadas,

as de peO,7.
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. t ,
D - Slnteses de Mercaptais, Ortotioesteres e Acetais

Descrição dos procedimentos gerais empregados

nas preparações de mercaptais e mercaptóis

Procedimento A55,56,71,72

Uma mistura de quantidades estequiométricas de tiol e

aldeído, na proporção molar de 2: I, foi saturada com gás c12

rldrico sêco, sob resfriamento. Em alguns casoS empregou-se

como solvente o ácido acético glacial, e em vários casosc12

reto de zinco anidro. Depois de yoltar à temperatura ambie~

te, a mistura de reação foi deixada em repouso por uma noi

te. Posteriormente o balão de reação foi guardado durante

24 horas num déssecador a vácuo, contendo hidróxido de po

tássio. Após êste período o produto foi jogado em água gel~

da, extraído 3 vêzes com éter etílico, lavado algumasvêzes

com água gelada e em seguida sêco sob sulfato de sódio ani

dro. Após a destilaçâo do éter o produto bruto era fracion~

do no vácuo ou recristalizado de um solvente apropriado.

Procedimento B

Num balão de reação efetuou-se uma mistura do composto

carbonllico e de ortotioéster na proporção molar de 2:1, na

presença de uma ou duas gotas de ácido sulfúrico concentra

do.No caso de um reagente sólido, empregou-se o excesso do

outro reagente. A mistura da reação foiaqueoida em banho de
, o A

oleo a ao c durante 6 horas, em atmosfera de nitrogenio, em

seguida jogada em água e gêlo e neutralizada com uma solu-
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ção de carbonato de sódio (3%). O produto separado foi ex-
I' À, A

tra~do com eter, lavado algumas vez~s com agua gelada, seco

sob sulfato de sódio e evaporado. O residuo do éter foi su2

metido à destilação no vácuo ou recristalizado de um solve~

te apropriado.

Experiência nº 1

Sintese do dietilmercaptal do acetaldeido (Procedimento A)

Partindo-se de 2,3g (0,052 moles)'de acetaldeido (Eas~

man-Kodak, P.E. 200C/760mmHg) e de 6,4g (0,10 moles) de et~

notiol ,(Eastman-Kodak, F.E. 34,5-35,500), foramobtidos,5,Og

(63,4%) de um liquido de P.E. 55-60C/llmmHg (lit.73 , ~.E.

730C/l~mmHg~

Análise:
Calculado para C6H14S2 : S - 42,66%

Encontrado S. 42,36%

Experiência nº 2

Síntese do dibenzilmercaptal do acetaldeldo(Procedimento A)

Partindo-se de 2,Og (0,045 moles) de acetaldeído e de

11,2g (0,090 moles de pC -toluenotiol (Eastman-Kodak F.E.

l15-ll7°C/5mmHg) foram obtidos 7,Og (56,1%) de um liquido de

P.E. 178-90 C/lmmHg (lit.74 F.E. 200-50 C/5mmHg)

Análise:
S • 26,35%

Encontrado : S • 26,40%
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kxperiência nº 3

Sintesedo difenilmercaptal do acetaldeido (Procedimento A)

10,Og'(0,031 moles) de tiofenol (Eastman- KOdak,

F.E. 62-30C/15mmHg) e 2,Og (0,045 moles) de acetaldeído fo~

neceram 6,Og (53,5%) de um líquido de P.E. 16~ - ?oc/immHg

(Lit.75.166-71oC/I,2mmHg).

Experiência nº 4

Síntese do dietilmercaptal do butira1deído (Procedimento A)

Partindo-se de 3,Og (0,041 mole~) de butiraldeído

(Eastman-Ko~ak, P.E. 74-750 C) e de 5,2g (0,083 moles)de et!

notiol :foram' obtidos 5,3g (70,7/0) de um líquido de

F.E. 77°C/IOmmHg (lit.75 107-90C/23mmHg) •.

Anáiise:
Calculado para CaHl8S2 S· 17,97/0

Encontrado S ~ 17,68%

Experiência nº5

Síntese do dietilmercaptal do benzaldeído (Procedimento A)

3,Og (0,028 moles) de benzaldeído (Eastman-Kodak,

P.E. 75-6oC/16mmHg) e 3,5g (0,056 motes) de etanotiol for

neceram 3,Og (50,0%) de um líquido de P.E. 129 - 3OoC/4mmHg

(lit. 76 1290C/3mmHg).
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~xperiência n2 6

Síntese do d~pilmercaptal do benzaldeído (Procedimento A)

Partindo-se de 1,9g (0,018 moles) de benzaldeldo e

de 4,2g(0,037 moles) de tiofenol na presença de O,15g

(0,0011 moles) de cloreto de zinco anidro, foram obtidas

4,2g (75,9%) de um sólido de P.F. 48,5-51,0°0 (recristaliz!

do de etanol) (lit.?7 48,5-51,0°0).

Experiência n2 7

Síntese do etilenomercaptal do benzaldeldo

1) Etilenotio178 • a) Brometo de etileno bis-isotiurônio-Foi
I

aquecida, sob refluxo, uma mistura de 38,Og (0,49 moles) de

tiouréia (Eastman-Kodak P.F. l74-60Q), 46,5g(O,24 moles) de

brometo de etilena (Eastman-Kodak, P.F.9-1000) e 25cm3 de

água. Depois de 2 horas, tendo desaparecido a linha de sep~
I

ração entre as duas camadas lIquidas, deixou-se esfriar, p~

lo que se formou um produto sólido. ~ste toi filtrado, lav~

do com uma mistura de álcool metllico-gêlo moldo edepoiss~

co. Foram obtidas 75,Og(87,l%) do brometo de etileno bis-~

turônio de P.F. 223-50 C(com decomposição) (lit.?8 225-?00).

b) Hidrólise do sal de isotiurônio - Foi aquecida sob refl~

xo durante duas'horas, uma mistura de 4O,Og (0,12 moles) de

brometo de etileno bis-isotiurônio e IOO,Og(1,78 moles) de

hidróxido de potássio em 210cm3'de água. Em seguida adicio

nou-se ácido sulfúrico diluido (1Q%) e destilou-se ° óleo

obtido com vapor, em atmosfera de nitrogênio. O. destilado

foi extraído com éter. $êco com cloreto de cálcio e destil!



do. Foram obtidas 6,Og (54,~~) do

P.E. 450C/13mmHg (lit.79 46-7°C/16mmHg).
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etilenoti01 de

Tanto o extrato
,

etereo quanto ° produto bruto foram destilados em atmosfera

de nitrogênio.

2) Reação do etilenotiol com benzaldeído (Procedimento A) 

Partindo-se de 1,5g (0,016 moles) de etilenotiol e de 1,7g

(0,016 moles) de benzaldeído em 0,7cm3 de ácido acético gl!

cial, foram obtidas I, 95g (66,8%) do etilenomercaptal do be~

zaldeído de P.E. l29-300C/I,5mW1g (lit.80 P.F. 29°C).

Análise:
. Calculado para C9H10S2 C· 59,34% H· 5,4~~

Encontrado C· 59, 77'~ H· 5,4ff~

Experiência nº 8

Síntese do dietilmercaptal do p-tolualdeído (ProcedimentoA)

4,8g (0,039 moles) de p-tolualdeído (Eastman-Kodak,

F.E. 78-800 C/9mmHg) e 5,Og (0,080 moles) de etanotiol forne

ceram 5,5g (62,3%) de um líquido de P.E. 115-200 C/ 0,5mmHg

(lit81 l25-300 C/0,35mmHg).

Experiência nº 9

Síntese do dietilmercaptal do p-anisaldeído (ProcedimentoA)

Partindo-sede 4,4g (0,032 moles) de p-anisa1deído

(Eastman-Kodak F.F. O-1°C) e de 4,Og (0,064 moles) de etano

tio1, foram obtidas 3,6g(46,~~) de um líquido de

P.E.1520C/O,8mmHg(lit.82 l320C/lmmHg),que ao resfriar se 80-
lidificava. apresentando após a recristalização do meta

nol um P.F. 42-30 C.
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Análise:

Experiência nQ 10

Encontrado S • 26,08%

Síntese do dietilmercaptal do p-nitrobenzaldeído (Procedi

mento A)

3,Og (0,020 moles) de p-nitrobenzaldeído (B. D. H.

P.F. 105-l07°C) e 2,9g (0,047 moles) de etanotiol, fornece

ram 3,2g (62,6%) de um líquido de F.E. 157°0 / 0,3 mmHg

(lit.8l l73-60 /l,OmmHg).

Análise:
Calculado para 0llH16S2N02 S = 24,90%

Encontrado S = 25,1~~

Experiência nº 11

Síntese do dietilmercaptol da acetona (Procedimento A)

Partindo-se de 3,Og (0.051 moles) de acetona (Fisher

Scientific Oompany P.E. 56,1°0) e de 6,4g (0,10 moles) de

etanotiol, foram obtidas 5,2g (60,7~) de um líquido de

F.E. 72-30 C/12mmHg (lit.83 7500/l2mmHg).

Experiência nQ 12

Síntese do dibenzilmercaptol da acetona (Procedimento A)

1,6g (0,028 moles) de acetona e 6,9g(0,056 moles) de

~- toluenotiol forneceram O.8g (lO.~~) de um liquido de
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Experiência nQ 13

Síntese do difenilmercaptol da acetona (P~dimento A)

Partindo-se de 3~8g (0,034 moles) de tiofenol e de

1,0 (0,017 moles) de acetona foram obtidas 1,Og (22,3%) de

um sólido que recristalizado de éter de petróleo(P.E.3O-~Cb)

fundiu .a 50,5-51,5°0 (lit. 56 P.F.560 0)

Experiência nQ 14

Síntese do dietilmercaptol da benzofenona (Proeedimento A)

Efetuou-se a mistura de~,2g (0,023 moles) de benzo

fenona (B.D~H. 47-48°0) dissolva..da em 12,5g (0,21 moles) de

ácido acético glacial, com 3,2g (0,052 moles) de etanotiol.

A esta mistura adicionaram-se .2,5g (0,018 moles) de cloreto

de zinco anidro. Saturou-se com gás clor!drico sêco,sob re~

fri ament° , obtendo-se 1,5g (22,6%) de um líquido de

P.E. l700 0/lmmHg (lit.81 165-17Io0/0,7-0,9mmHg).

Experiência nQ 15

Síntese do dibenzilmercaptol da benzofenona (ProcedimentoA)

À mistura de 3,Og (0,016 moles) de benzofenona dis

solvida em ácido acético glacial e de 4,2g (0,034 moles) de

~ -toluenotiol adicionaram-se 0,3g de cloreto de zinco an!
dro. Saturou-se cqm gás clorídrico sêco, sob resfriamento,

obtendo-se 4,3g(63,4%) de um sólido de P.F.148t5-150t5°C(r~



éristalizado de etan01) (1it.72 P.F. 144°C).

Análise:
Calculado para C21H20S2 : O • 78,6~~ H· 5,82%

Encontrado : O • 78,6?~ H· 5,8?~

Experiência n2 16

Síntese do difenilmercaptol da benzofenona55

Misturaram-se 1,Og (0,055 moles) de benzofenona, l,2g

(0,11 moles) de tiofenol e 0,15g de cloreto de zinco anidro.

Através desta mistura fez-se passar uma corrente de gás c12

rídrico sêco durante 5 minutos à temperatura de 50-60°0. F2

raro obtidas 2,5g (81,1%) de um sólido de P.F. 140,0-141,5°0

(recristalizado de acetona) (lit. 55 1390 0).

Experiência n2 17

Síntese do etilenomercapto1 da benzofenona80

Efetuou-se a reaçno de l,lg (0,012 moles) de eti1en2

tio1 com 2,14g (0,012mo1es) de benzofenona, em presença de

0,2g de cloreto de zinco anidro, passando-se gás c10r!drico

sêco a 50°C. Foram obtidas 1,3g (42,7%) de um sólido de

P.F. 105,5-106,5°0 (recrista1izado de etano1abso1uto)(lit~

P.F. 106°C).

ixPeriência n2 18

Slntese do dieti1mercapta1 do benza1deido

a) Ortotiotormiato de etila84-Etetuou-se a mistura de 4O.0g
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(0,65 moles) de etanotiol eom 24,Og (0,32 moles) de íormia

to de etila (Carlo Erba, P.E.54-6oC) e saturou-se, sob res

friamento, com gás clorídrico sêco. Depois de voltar a mis

tura da reação à temperatura ambiente, foi deixada em repo~

so por algumas horas. Em seguida, o produto foi jogado em
, ~ "''' , ~. ""agua gelada, extra~do tres vezes com eter et~l~co, este la-

vado com água gelada e sêco sob cloreto de cálcio anidro.

Após a evaporação do éter e destilação no vácuo do produto

bruto, obtiveram-se 30,Og (71,~~) de um líquido de

P .E. 119-20oC/12mmHg (lit.84 1190 C/12mmHg). b) lª Reação d"o

benzaldeído aom ortotioformiato de etila (Procedimento B) 

Partindo-se de 3,2g (0,030 moles) de be~zaldeído e de 3,Og

(O,Ol5g)moles de ortotioformiato de -etila "foram. obtidas 2,3g

(71,~~) do dietilmercaptal do benzaldeído de P.E.

129-30oC/3mmHg (lit. 76 129°C/3mmHg). c) 2ª Reação do benzal-
deído oom ortotioformiato de etila - Misturaram-se sobres-

!riamento, 1,6g (0,015 moles) de benzaldeído com 3,Og

(0,015 moles) de ortotioformiato de etila,e l,l~8g(O,Ol5mo

les) de ácido sulfúrico concentrado. A mistura de reação foi

deixada à temperatura ambiente, durante 48 horas. Após êste

período jogou-se o produto bruto em água gelada, neutrali

zou-se com uma solução de hidróxido de sódio l~~ e extra

iu-se com éter. O extrato etéreo foi sêco com sulfato de só

dio anidro. Após a evaporação do éter e destilação do prod~

to bruto no vácuo, foram obtidas 2,lg (65,6%) do"dietilmer

captaI do benzaldeído de P.E. 1290 C/4mmHg(li t.76 1290 C/3mmHg).

Experiência nQ 19

Síntese do dibenzilmercaptal do benzaldeído
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a) Ortotioformiato de benzila84 - Partindo-se de 1,2g

(0,16 moles) de formiato de etila e de 4,Og (0,;2 moles) de

~ -toluenotiol foram obtidas 3,Og (78,~~) de um sólido de

P.F.lOl,5-103,000 (recristalizado de metanol) (lit. 85

P.F. 98-102,500. b) Reação do ortotioformiato de benzilacom

benzaldeído (Procedimento B) - Partindo-se de 1,4g (0,0039

moles) de ortotioformiato de benzila e de 6,Og (0,057moles)

de benzaldeído foram obtidas 0,8g (59,~~) do dibenzilmercaE

tal do benzaldeído de P.F. 60-2°0 (recristalizado de etanol

absoluto) (lit. 64 62-3°0).

Experiência nº 20

Tentativa de Obtenção do Difenilmercaptal do benzaldeído

a) Ortotioformiato de fenila 84 - Partindo-se de 2,7g (0,36

moles) de fo~iato de etila e de 8,Og (0,72 moles) de tiofe

nol foram obtidas 2,Og (58,8%) de um sólido de

F.F. 39-41°0 (recristalizado em éter de petróleo,RE.3Q-5000)

(lit. 86 p.F. 39,50 C). b) Reação do ortotioformiato de feni

la com benzaldeído (Procedimento B) - 5,Og (0,047 moles) de

benzaldeído e 1,6g (0,0047 moles) de ortotioformiato de fe

nila renderam após a destilação do benzaldeído que não rea

giu, um sólido impuro que se transformava em óleo, depois

de tentativas de recristalização de vários solventes (eta

nol absoluto, éter de petróleo 30-50°0, benzeno, acetona.)

l~xperiência nQ 21

Sintese do dietilmercaptal do p-ani8aldeldo (ProcedimentoB)
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Partindo-se de 4, 58 (0,0~3 moles) de p-ani8,aldeÍ-do e

de 3,2g (0,016 moles) de ortotioformiato de etila, foram o~

tidas 3,Og (?5,4%) de um liquido deP.E'J..45 - 6°C / 0,25 JDJDHg

(lit.82 l32oC/lmmHg).

Experiência nº 22

Síntese do dietilmercaptal do p-nitrobenzaldeido ( Procedi

mentoB)

6,Og (0,031 moles) do ortotioíormiato de etila e de

9,2g (0,061 moles) do p-nitrobenzaldeldo, íorneceram 5,2g

(66,OO;G) de um liquido de P.E.· 160°0 I. 0,35mmHg ( lit .81

173-60 C/l,OmmHg).

Experiência nº 23

S!ntese do dietilmercaptol da acetona (Procedimento B)

A partir de 4,3g (0,074 moles) de acetona e de 7,~g

(0,036 moles) de ortotioformiato de etila foram obtidas3t?g

(62,OO~) de um liquido de P.E. 73-4°0 / 12mmHg ( lit. 83

750 0/l2mmHg) •

!xperiência nQ 24

Síntese do dieti1mercaptol da acetofenona (Procedimento B)

3,7g (O,031 moles) de acetotenona e 2,5g (0,013m01es)

de ortotioformiato de eti1a, forneceram após a destilação
,

(O,15mmHg, temp.do banho 135°0) O,2g (2,9'''')no alto VaCUO

de um liquido (lit.87 P.E. lOO-5OC/0,25mmH8). No claisen 80-
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brou um óleo não destilável que se transformou em resina ao

resfriar.

Análise:

Experiência nQ 25

Encontrado S = 28,01%

Tentativa de obtenção do dietilmercaptol da benzofenona(Pr2

cedimento B)

Fizeoram-se reagir 7,6g (0,042 moles) de benzofenona

(Eastman-Kodak, F.F. 47-80C) com 4,2g (0,021 moles) de ort2

tioformiato de etila (F.E. ll9-20oC/12mmHg). Pela destila

ção fracionada do produto bruto foram obtidas duas frações:

lª) 3,8g de um lIquido de P.E. 102-50C/3mmHg, cujo espectro

no I.V. mostrou-se idêntico ao do ortotioformiato de etila.

2A) 7,2g de um lIquido de P.E. 1300C/2mmHg que solidificou

posteriormente (P.F. 42-7°0; P.F. de mistura com a benzofe

nona de partida 42-7°C).

Experiência nQ 26

Reação do cloral com etanotiol 58

Misturaram-se 3,Og (0,020 moles) de cloral (Eastman-K2

dak P.E. 97-8°0), 2,5g (0,040 moles) de etanotiol e 2,Og

(0,021 moles) de ácido sulfúrico concentrado. A mistura de

reação foi resfriada (reação exotérmica) e posteriormente

deixada em repouso à temperatura ambiente por 2 dias. A de!

tilação no vácuo forneceu duas fl'aqões: 11) 1.4s de um li-
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quido de P.E. 75-6oC/12mmHg. 2m) 2,6g de um líquido de

P.E. l36oC/llmmHg. ° espectro no I.V. da lª fração mostrou

a presença de uma intensa banda de -OH ( 3600cm-I ). O espe2

tro de R.M.N. 'da 2ª fração mostrou OS seguintes sinais (~):

um sing1ete em 5.70ppm; um quadrip1ete em ?15Ppm e um tri-
. -,

plete em 8.70ppm sendo a relaçao das areas integradasl:4:6,

correspondendo a um grupo OH, 2 grupos OH2 e 2 grupos CH3
respectivamente, (Espectro nSl 17, pg.lOl).

Análise da 2ª fração:
Calculado para

06HllS2C13 : 0-28,38% H-4,34% 8-25,24% 01-41,90%

Encontrado : 0-29,7~~ H-4,54% 8-26,3~~ Cl-39,43%

Rendimento do dietilmercaptal do cloral impuro: 50,6%

Experiência nQ 27

1ª Reação de cloral com ortotioformiatode etila (Procedi

mento B)

Partindo-se de4,6g (0,031 moles) de cloral e de 3,Og

(0,025 moles) de ortotioformiato de etila foram obtidas 3,6g
. o

de um líquido de P.E. 138,5 O/llmmHg.

Análise:

Encontrado

S • 25,24%

Rend~mento do dietilmercapta1 do cloral impuro: 91,OO~

O espectro no I.V. dêste composto mostrou-se idêntico ao do

produto obtido na experiência anterior.
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. ~

Experiencia nQ 28

2ª Reação de cloral com ortotioformiato de etila (Procedi

mento B)

Partindo-se de 2,3g (0,016 moles) de cloral e de 3,Og

(0,016 moles) de ortotioformiato de etila foram obtidas,

usando-se um tempo de reação de 2.h., 0,4g de um liquido de

P.E. 750C/12mmHg e 0,2g de um liquido de P.E. 1380C/llmmHg.

Análise da 2ª fração:
Calculado para C6HllS2c13 : S • 25,24%

Encontrado S = 26,12%

o espectro no I.V. dêste composto mostrou-se idêntico ao do

produto obtido na Experiência nQ 26.

Experiência nQ 29

3ª Reação do cloral com ortotioformiato de etila

Efetuou-se a mistura de 2,3g (0,016 moles) de cloral,

3,Og (0,016 moles) de ortotioformiato de etila e de 1,4g

(0,014 moles) de ácido sulfúric~ concentrado. Esta foi res

friada e depois deixada em repouso à temperatura ambiente

por 6 h. Após a destilação-fracionada no vácuo, foram obt!

das 1,5g de um l!quido de P.E. l37°0/llmmHg.

Análise:
Calculado para C6HllS2C13 : S • 25,24%

Encontrado : S • 26,25%

Rendiment~ do dietilmercaptal do cloral impuro: 3?,e%

O espec~ro no 1.V. mostrou-se idêntico ao do produto obtido

na Experiência nQ 26.
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~xperiência nQ 30

Reação entre anisol e ortotiofo~iato de etila

A mistura de 3,Og (0,015 moles) de ortotioformiato de

etila (P.E. l19-200 0/12mmHg, Exp.nQ 18) e de 5,lg (0,047 m2

les) de anisol (Eastman-Kódak, P.E. 152-40 0; redestilado,

P.E.49~0/10mmHg) na presença de duas gotas de ácido sulfúr!

co concentrado, contida num balão munido com um refrigeran

te de refluxo, protegido contra a umidade por meio de um t~

bo de drierite, foi aquecida durante 6 horas, sendo a temp~

ratura do banho mantida a 100°0. Observou-se ° desprendime~

to de etanotiol por meio de uma solução de acetato de chum

bo conectada à salda do condensador.

A mistura de reação foi jogada em água gelada, neutra

lizada com carbonato de sódio (3%) e extraida com éter. ts-
te, lavado algumas vêzes com água, sêco com sulfato de

,
so-

dio anidro e evaporado, rendeu um produto, que, pela desti

lação no vácuo, foi liberado do anisol (P.E. 490 C/lOmmHg) e

do ortotioformiato de etila (P.E. l19-200 C/12mmHg) de parti

da. A destilação no alto vácuo rendeu 0,5g (lOO~) de ·uma fra
, -

ção de P.E. l45-60 C/0,25mmHg. O I.V. dêste produto mos-

trou-se idêntico ao do dietilmercaptal do p-aniaalde!do ob

tido nas Experiências·n2 9 e n2 23.

Experiência nQ 31

Hidrólise do produto da reação entre aniaol e ortotioformia

to de etila 88

A
O,5g do produto obtido na experiencia anterior foram
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tratados com 10cm3 de uma solução alcoólica-aquosa (~~),

contendo 10% de ácido clorídrj~ocancentrado.Após 3 horas

de refluxo desapareceu a camada oleosa, indicando o término

da hidrólise. Esta solução, depois de neutralizada com car~

bonato de sódio aquoso (10%), foi extraída com éter e o ex

trato sêcocom sulfato de sódio. A solução etérica concen

trada ~oi analisada pela cromatografia de gás-líquido. Obt!

ve-se somente um pico (cromatograma 1, pg.lD~. O cromato

grama da mistura do produto da hidrólise com o p-anisalde!

do autêntico, mostrou o mesmo pico (cromatogr. 2, pg~O~. O

cromatograma da mistura do produto da hidrólise com o o-me

toxibenzaldeído autêntico mostr0u a presença de dois picos

(cromatogr. 3, pg~O~.

Experiência nº 32

Síntese do dibenzilmercaptal do benzaldeído 64

a) oG-Clorobenzilsulfeto - Foram dissolvidos lO,Og(0,047 m2

les) de dibenzilsulfeto (Eastman-Kodak P.F. 48-500 0) em50ml

de tetracloreto de carbono contidos num balão de três bocas,

munido de agitador e de funil conta-gotas. Adicionaram~se,

lentamente, à temperatura ambiente 7,5g (0,056 moles) decl2

reto de sulfurila (Eastman-Kodak-Prat.) em lOml de tetrac12

reto de carbono. Em seguida aqueceu-se a mistura em banho

maria à 6000. Após o término do desprendimento de gás clorí
, -

drico, des~ilou-se o tetracloreto de carbono, ficando um r~

síduo de 9,Og (77,3%). b) Hidrólise doo(-clorobenzilsulfeto

- Ao reslduo obtido foram adicionados 70ml de água e a mis

tura refluxada durante quatro horas. Em seguida extraiu-se
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~ , A A •
O produto bruto com eter e lavou-se o mesmo tres vezes· com

água. ° extrato etéreo após ter sido sêcosôtIDe~idróxido de

potássio e evaporado rendeu um sólido, que, r,crista1izado

de etanol absoluto, forneceu 2,8g (35,7~) do q~benzilmerca~

tal do'benz~ldé!do de P.F. 63-40 0 ('lit.64 t:>.F. 62-30 0).

Experiência nQ 33

Síntese do dieti1tio-(feni1)-metano-d65

Dissol1V."eu-se 1,Og (O,0047':mole·s) do dietilmereaptal do

benzalde:fdo (Exp.nQ 5) em 10 m1 de itetrahidrofurano (B.D.H.

P.E. 65-7°0) destilado de LiA1H4 (Alpha.lnorganic Ltd., do!

ção do"Prof. N.Petragnani). Estando: a mistura agitada em a~

mosfera de lllitrogênio a -150 0, :adicion'Qu-se ,por meio de

uma seringa, gota a gota, durante aproximadamente 1 min~to,

2,23m1(O,O~7 moles) de uma solução 2,2 molar debuti1~i!~io

em n-hexano (Alpha Inorganic Ltd., doação do Prof. N.Petras

.nani). Deixou-se a mistura sob agitação a -10°0 durante 30

minutos e adicionaram-se 2,0m! '(0,11 moles) de água deuter!

da (E.Merek AG-Darmstadt). A mistura da reação foi deixada,
, ,

em repouso ate voltar a temperatura 'ambiente e, em seguida,i

jogada em ét~r e lavada duas vêzes com uma solução de água

sal (500~). Após a secagem do éter com sulfato de magnésio,

êste foi evaporado e ° produto destilado no vácuo, dando

0,8g do dietilmercaptal do benzalde!do-d. ° espectro de'

R.M.N. dêste composto, comparado com o. do dietilmercaptal
t' A

do benzalde~do, demonstrou a auseneia de um sing1ete em

5.08ppm (Z) correspondente ao proton do grupo ~-CHS2 (Es-·

pectros'h2 la e nQ.19, pgs. 101 e 102).
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Experiência nº 34

Síntese do dietilacetal do benzaldeido 89

Uma mistura de 5,4g (0,036 moles) de ortoformiato de

eti1a (P.E. 145-70 0), 3,6g (0,032 moles) de benzalde!do,

etanol anidro e algumas gotas de uma solução de etanol sat~

rada com gás clor!drico sêco , foi deixada em repouso por uma.

noite à temperatura ambiente. Após êste tempo, foi agitada

com excesso de carbonato de sódio sólido por 15 minutos, d!

luída com igual volume de éter, f~~trada e, em seguida, ev!

porada. Após a destilação no vácuo foram obtidas 4,Og(68,?%)

de um liquidO de P.E. 950 0/11mmHg (lit.~ 930 0/10mmHg).

Experiência nº 35

Síntese do dietoxi-(fenil)-metano d

a) Hidrólise do composto bissulf!tico do benzaldeído deute

rado90 - A 4,Og(0,019 moles) do composto bissulf!tico (doa

ção do Prof. L.do Amaral), em atmosfera de nitrogênio foi

adicionada, sob agitação, na temperatura ambiente, um exce~

s9 de uma solução de carbonato de sódio (IOO~). Após 1 hora

a mistura de reação foi extraída com éter, lavada algumas
... ,,,, , ,

vezes com agua e seca sob sulfato de sodio anidro. Apos a

evaporação do éter foram obtidos 1,8g (0,016 moles) do ben

zaldeido deuterado bruto. b) Reação do benzalde!do deutera

do com ortoformiato de etila89 - A partir do benzaldeídode~

terado bruto e de 2,7g (0,018 moles) de ortoformiato de et!
1\

la, foram obtidos, pelo emprego do procedimento descrito na

experiência anterior. l.~ (55.0%) do dietoxi-(fenil)-meta-
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no-d de P.E. 940C/9mmHg (lit.2 dietilacetal do benzalde!do,

P.E. 930 C/lOmmHg).

Experiência nQ 36

Síntese dO.ortotioacetato de etila 91

Misturaram-se IOcm3 (0,13 moles) de etanotiol com

2,35cm3 (0,033 moles) de cloreto de acetila (B.D.R.,

P.E. 50,0-52,00C) e adicionaram-se 0,5g de cloreto de zinco

anidro. Sendo a reação extremamente exotérmica, foi neces

sário o resfriamento externo. Após ter-se observado a dimi

nuição da velocidade da reação, adicionaram~se mais 8,5g de

cloreto de zinco anidro. Deixou-se a mistura de reação por
,

24 horas em repouso, a temperatura ambiente e jogou-se a
Â , , , A

mesma em uma mistura de gelo-agua. O extrato etereo foi se-
co sob sulfato de sódio anidro e evaporado. A destilação do

produto bruto no vácuo forneceu 5tOg(?5,~~) de um liquido

. de P.E. l22~30C/llmmHg (lit.91 l210C/10mmHg).

E - Compostos Empregados para Fins Comparativos nas Medidas

Espectrométricas

1) Hidrocarbonetos e Compostos Clorados

Tolueno (Eastman-Kodak, P.E. 109-ll00C); difenilmetano

(B.D.H., F.F. 23-60C); dibenzilo (Eastman-Kodak,P.F.50-loC);

clorobenzeno (B.D.R., P.E.130-1330C); cloreto de benzi1a

(P.E. 75-??oC/22mmHg); cloreto de benzilidena (B. D. H.,

d 20 1,29) foi redestilado (P.E. 820 C/4mmHg); tetracloreto

de carbono (Merck-D~tadt. Uvasol).
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2) Sulfetos e dissulfetos

Difenilsulfet (Eastman-Kodak,P.E.151-30C/ 15mmHgjdiben

zilsulfeto (Eastman-Kodak,P.F.48-SOoC); difenildissulfeto

(Eastman-Kodak, P.F.59-60oC); dibenzildissulfeto (B.D.R.,

P.F. 72-730 C).

Metilfenilsulfeto, isopropilfenilsulfeto, diisopropil

e benz~lfenilsulfeto (doação do Prof. L.Pitombo).

fluxo durante 4 horas. Destilou-se ° álcool, adicionou-se

água e, em seguida, extraiu-se com éter. O extrato etéreo

foi sêco sôbre sulfato de sódio, ° éter evaporado e o produto

bruto destilado. Obtiveram-se 6,9g (95,3%) de um liquido de

P.E. 93-4°C/6mmHg (lit.93 98-9°C/13mmHg).

Sintese do benzidrilfenilsulf~to 93

Foram dissolvidos sob agitação e leve aquecimento 6,6g

(0,036 moles) de benzidrol (Eastman-Kodak, P.F. 67-8°0) em

ácido acético glacial. A esta solução foram adicionados 3,9g

(0,036 moles) de tiofenol e em seguida ácido sulfúrico COD

centrado (1/3 do pêso do ácido acético empre~ado.)Estamis

tura foi aquecida em banho-maria até não ocorrer mais sepa

ração de óleo. Resfriando-se êste óleo, houve cristalização,

° sólido foi filtrado e lavado com.ácido acético glacial.F2

ram obtidas 9,Og(92,~~) de benziarilf~nilsulfeto de

P.F. 7~77Po (recristalizado de metanol) (lit.94 P.P. 78°0).
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NU 1 - Cromatograma do produto de hidrólise do dietilmercap-

tal do anisalde!do. Coluna de Apiezon-L, programada de 164°0

a 200°0 com velocidade de aquecimento de ?,500/minuto, veloc!
" _ A

dade do papel 0,5 /minuto, vazao de hidrogenio 5B,5ml/minuto.
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N2 2 - Cromatograma do produto de hidrólise do dietilmercap-

tal do anisalde!do em mistura com o p-anisalde!do autêntico.

A p~ogramação foi idêntica à do cromatograma anterior.
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SUM1RIO

A presente tese descreve e discute as s!~~ese8 de al

guns mercaptais e mercaptóis e apresenta atriQ~ições a vá

rias frequências do espectro vibracional •

Um apanhado bibliográfioo sôbre a absorção nolnfra-V~

melho e Raman de tióis, sulfétos, di.ssulfêtos e alguns mer

captais indica que acham-se descritas as frequências para

os seguintes modos de vibração:

estiramento de C-H

deformação de OH3, CH2 e ~

estiramento de S-H, O-S e S-S

deformação de O-S-S, C-S-C, C-G-S e C-S-H.

Para fins de comparação incluem-se também os dados da

literatura referentes às frequências vibracionais de CH"

CH2 e CH nos hidrocarbonetos e compostos oxigenados.

são descritas as s!nteses de 20 dialquil e diarilmer 

captais de alde!dos e cetonas alifáticas e aromáticas pelo
A .'emprego de d01S metodos:

(1) Reação entre tiol e composto carbon!lico na prese~

, •• A

ça de gas clor1dr1co seco.

(2) Reação entre ortotioformiato de alquila ou arila e

composto carbon!lico na presença de-ácido sultúri

co concentrado.

t fornecida uma prova da formação do intermediário ca

tiônico pela catálise ácida do ortotioformiato de etila co

mo primeiro passo de- (2) por meio da reac;ão tipo Priedel Orat
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bsentre anisol e ortotiof'ormiato, em presença de ácido sul

fúrico concentrado~ que conduziu ao dietilmerc~ptal do ani

saldeido. t sugerido também um provável mecani~mo·para a

reação do intermediá~io catiônico com o compo~to carbon!li

co. A reação do ortotiof'ormiato com anisol, at~da não des

crita na literatura, poderá se constftuir f'utul"amente num

novo método de obtenção d~ mercapta~sde aldeídos aromáti-

cos.

Observa-se que:
, ,

Os espectros no Infra-Vermelho de compostos que contem

os grupos C6H5-CH2S, C6H5-CHS2 e (06H5)2CS2' nos quais o

anel aromático não está ligado diretamente ao enxôfre, mos

tram, como a maioria dos compostos aromáticos monos~bstitu!

dos, um grupo de quatro bandas na região de l6l0-145Qcm-l •

Entretanto, o grupo 06H5S' presente: em dif'enilmercaptais ,d~

f'enilsulf'eto e dif'enildissulf'eto,~ lcaracterizado por três

bandas na região de l590-l435cm-l •

As bandas correspondentes às vibrações de deformação

no plano de C-H do anel aromático, .na região de ll00-l000cml

do Infra-Vermelho são geralmente de fraca intensidade 8 de

limitado usoanàl{tico. Entretanto, nos espeotros· dos oom

postos contendo os grupos C6H5-CHS2 , (06H5)2CS2 e C6H5CH2S

nota-se a presença de duas bandas de média ou forte intens!

dade. No caso de compostos que contém o. grupo C6H5S, o núm!

ro de bandas de média ou forte intensidade é'aumentado para

'"tres.

Os grupos S02ff5 e SCH206H5 nos mercaptais semelhant!

mente aos sulfetos e dissulfetos diferem entre si pelo wag

ging de OHa• em 1265 e 1240cm-l respectivamente.
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A banda em 1050cm-l de fraca intensidade atribuída ná

literatura ao rocking de CH, em C2ff5s, é também caracterís

tica do grupo CH
3

CHS2 , sendo porém neste último caso, defo~

te intensidade.

A banda de forte intensidade em 1110cm-1 nos espectros
, ,

de Infra-Vermelho dos mercaptois da acetona, que e fraca ou

às vêzes omitida nos sulfetos e disulfetos contendo o grupo

(~3)2CHS, é característica do grupo (CH3)2C ligado a doia
, ...
atomos de enxofre.

Os mercaptais de aldeídos alifáticos diferem dos cor

respondentes mercaptóis, no Infra-Vermelho pela presença de

duas bandas em 1260 e l180cm-l de fraca e média intensidade

respectivamente, correspo.ndente~ aos modos de deformação de

C-H~ As bandas em 1225 e 1155cm-l , presentes no dietilmer-

captaI do benzaldeído, mas ausentes no composto deuterado

correspondente, são devidas 'aos modos de deformação de C-H

nos mercaptais de aldeídos aromáticos.

As bandas em 1260 e l230cm-l , presentes em mercaptais

de aldeídos alifáticos e aromáticos respectivamente, que' se

mostraram polarizados no espectro Raman, correspondem à de-
..., I -1

tormaçao simetrica do grupo-y-H. As bandas em 1180 el155cm ,

não polarizadas no espectro· Raman, são correspondentes à de

formação assimétrica. do mesmo grupo.

Faz-se um estudo comparativo de:

frequênc1as de deformação de C-H vizinho aos átomos de

enxôfre com as de C-H vizinho aos átomos de carbono, oxigê-

nio e cloro.

frequências de deformação no plano de p-H do anel aro

mático em compostos de enxôfre com as frequências correspo~

dentes em compostos clorados.
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