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VERDURA

De repente me lembro do verde:

a cor verde, a mais verde que existe,

a cor mais alegre, a cor mais triste,

o verde que vestes, o verde que

vestiste,

no dia em que te vi, no dia em que
me viste.

De repente vendi meus filhos

prá uma família americana:

eles têm carro, eles têm grana,

eles têm casa e a grama é bacana...

Só assim eles podem voltar

e pegar um sol em Copacabana!

Paulo leminski
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RESUMO

o presente trabalho tem por objetivo o estudo da fotólise de uma série de

brometos de benzila orto-substituídos em solventes apoIares, visando contribuir para a

elucidação, tanto dos mecanismos operativos após a homólise de ligações carbono-ha-

logênio em sistemas benzilicos, como das espécies intermediáriasenvolvidas no proces-
so.

Assim sendo, irradiaram-se soluções benzênicas dos compostos a-bromo-o-

xileno (MBX), a,a-dibromo-o-xileno (GBX), a,a' -dibromo-o-xileno (DBX), a,a,a'-

tribromo-o-xileno (TRBX) e a,a,a' ,a' -tetrabromo-o-xileno (TBX) e soluções de

MBX e DBX em iso-octano, utilizando-se uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa

pressão (À-emissão=254nm).Os produtos foram analisadose identificadospor cromato-

grafia gasosa acoplada a espectrometria de massas e confirmados por co-injeção de

amostras autênticas, sintetizadaspor via térmica. Os rendimentos quânticos dos produ-

tos foram calculados, utilizando-se o leucocianeto de verde-malaquita como actinôme-
tro.

A análise dos produtos revelou que a homólise da ligação C-Br é seguida de

uma série de reações de abstração de hidrogênio e recombinação de radicais resultando

sempre em xilenos menos e mais bromados que o xileno de partida. Benzaldeídos, re-

sultantes da hidrólise dos dibrometos geminais, também são formados, devido à presen-

ça de traços de água. Quando o solvente é iso-octano, o produto menos bromado apa-

rece com maior rendimento quântico relativo, devido à abstração de hidrogênio do

solvente pelo fotoproduto primário, um radical benzila; além disso, observa-se a

formação de um novo produto: o 2-bromo-2,4,4-trimetil-pentano.

Os rendimentos quânticos de desaparecimento de substrato observados na fo-

tólise de soluções benzênicas de MBX (0,33) e DBX (0,52) foram superiores àqueles

encontrados ao se utilizar iso-octano como solvente: 0,22 e 0,32, respectivamente.

Isto sugere que o benzeno excitado esteja intermediando o processo (i.e., agindo como

sensibilizador), transferindo energia de excitação para o brometo de benzila.

Um intermediário bi-radicalar do tipo orto-quinodimetano (o-xilileno) era es-

perado em caso de: (i) fotólise do radical benzila formado (processo bifotônico) ou (ii)

abstração de hidrogênio intramolecular. Entretanto, não se observaram produtos deri-

vados de adição de Diels-Alder, quando ciclo-hexeno foi adicionado ao sistema. Tam-

bém não se observou formação perceptível de brometo de hidrogênio, em nenhum dos

sistemas investigados.

Foram feitos, também, estudos de fotólise por pulso de laser, em iso-octano,

para os compostos MBX, DBX, GBX e TBX utilizando-seo 4Qharmônico de um laser

de Nd:YAG (}..=266nm). As soluções de trabalho foram desaeradas por, pelo menos,

três ciclos de congelamento-degaseamento-descongelamentoaté lo-smmHg. A cinética

de decaimento das absorções observadas foi analisada como sendo devida a duas

espécies, isto é, os resultados são compatíveis com um decaimento duplo-exponencial,
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cujos tempos de vida seriam da ordem de J.lSe ms, para as espécies de tempos de vida

curto e longo, respectivamente. Além disso, as distribuições espectrais observadas a 0,1

e 10J.lsmostraram-se diferentes, indicando a presença de dois transientes.

A análise da cinética de decaimento das absorções transientes de MBX e

DBX, além das distribuições espectrais obtidas para as transições Dn+--DO(Ã,=320nme

338nm, respectivamente) mostram que, na fotólise destes dois compostos, forma-se,

inicialmente,um radical, de tempo de vida da ordem de microssegundos, por cisão ho-

molítica da ligação C-Br: o-metil-benzila, no caso de MBX e o-(bromo-metil)benzila

para DBX. Além destas espécies, formam-se cátions (detectáveis para todos os com-

postos estudados) que apresentam uma banda de absorção larga e desestruturada (de

330 a 360nm; Â.m.ax= 347nm) e com tempo de vida da ordem de milissegundos nas

condições de trabalho, a partir de um radical excitado, pela perda de um segundo elé-

tron (Tokumuraet a/ii1989;1991). Resultados análogos foram obtidos para a fotólise de

DBX e TBX, em solução benzênica, empregando-se um laser de exímero de XeCl

(308nm), tendo sido nestes experimentos que se detectou o radical gerado de TBX, o

qual não é observável em iso-octano. Em benzeno observou-se, também, a formação

do complexo Bro/benzeno (j-max= 550nm), fato este que vem a reforçar a proposição

de estarem-se gerando radicais nestes sistemas.

I
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ABSTRACT

In the present work, the photolyses, in apoIar solvents, of a series of bromo-

derivatives of o-xylene is investigated,airningat attaining an improved understanding of

the reaction mechanism and at the identification of the transient species forrned after

homolysis of the carbon-halogen bond.

a-Bromo-o-xylene (MBX), a,a-dibromo-o-xylene (GBX), a,a' -dibromo-o-

xylene (DBX), a,a,a'-tribromo-o-xylene and a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene (TBX)

were subjected to steady-state 254nm irradiation in deaerated benzene and isooctane.

The products were identified by GC-MS and also by co-injection of authentic samples.

The analysis of the products forrned revea1edthat homolysis of C-Br bond is followed

by a series of hydrogen abstraction and radical recombination reactions, resulting in

xylenes more and less brominated than the starting compound. Benzaldehydes are also

forrned ftom hydrolysis of the geminal dibromides, due to the presence of trace

amounts of water. When isooctane is the solvent, the less brominated products are

forrned with higher relative quantum yields, as the solvent undergoes hydrogen

abstraction by the primary photoproduct, the o-methylbenzyl radical, a process also

leading to the formation of 2-bromo-2,4,4-trirnethylpentane. This notwithstanding, no

trace of HBr was detected. The photolysis of MBX and DBX presented higher

absolute quantum yields in benzene than in isooctane, indicating sensitization by the

solvent in the forrner case. A biradical interrnediate, belonging to the orto-quino-

dimethane class, was expected on the occurrence of either (a) photolysis of the

o-methylbenzyl radical forrned (a biphotonic process) or (b) intramolecular hydrogen

abstraction. However, in the presence of cyc10hexene no Diels-Alder adduct was
observed.

Laser flash-photolysis studies at 266nrn (quadrupled Nd:YAG) have been

perforrned for MBX, DBX, GBX and TBX, using degassed isooctane as solvent. The

observed transient spectral and kinetic data indicates initialformation of a radical and of

a cation, which present micro and millisecond lifetimes, respectively. Moreover, the

spectral distributions were different at 0.1 and lOJ,ls,as expected for two different

transients. Similar results were obtained ftom DBX, on 308nm laser irradiation (XeCl

exirner). For TBX, however, on1yin these latter conditions we were able to detect the

a-bromo-o-(dibromomethyl)benzyl radical (which half-life is too short in isooctane to

be detected by our apparatus). Both substracts also gave rise to the Br'/benzene

complex (Âmax= 550nrn), in the 308nm photolyses, thus confirmingthe presence ofBr'

in the system under study.
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I. INTRODUÇÃO

1.1. Processos Fotoquímicos e Fotofisicos em Solução

Atualmente, a fotoquimica orgânica abrange um campo de estudo bastante

extenso. Neste contexto, o estudo dos processos fotofisicos - isto é, das transições,

radiativas ou não-radiativas, que interconvertem os estados excitados de uma mesma

espécie entre si, ou com o estado fundamental (80) - auxilia na compreensão mais

deta1hada dos mecanismos de reação envolvidos nos processos fotoquimicos. Estes

últimos são aqueles processos onde as transições, a partir de um estado eletronicamente

excitado, produzem estruturas diferentes da apresentada por 80' A Figura 1.1

apresenta o esquema de uma rede que sumariza os principais processos fotofisicos e

fotoquímicos (TURRO,1978).

Produz

Efeito
Iíqüido

Químico
( I )Singlete
(2 )Triplete.-

Efeito
Irqüido

Físico
( I )Conversõointerno
l2 )Cruzomentointersistema

Efeito
líqüido

Luz ~ Luz
hv ~ hV'

Figura LI -Processos que interessam a um fotoquímico (TURRO,1978).

A promoção de uma molécula para um estado eletronicamente excitado pode

ser induzida por radiação eletromagnética na região do visível ou do ultra-violeta, por

radiação ionizante ou, ainda, através de reações químicas ahamente exotérmicas. As

características dos estados excitados criados podem variar, .segundo a origem da

excitação, quanto à proporção singlete-triplete, à geometria e aos conteúdos de

energia eletrônica e vibracional (QUINA,1982). Em fase condensada, estas diferenças
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são eIiminadas como resultado de um equih'briotérmico rápido (da ordem de pico-

segundos) das espécies excitadas criadas inicialmente. Estas espécies, sejam elas

singlete (80) ou triplete (To), sotTemrelaxação não-radiativa - conversão interna

(ic) e relaxação vibracional (vr) - para os estados excitados de mesma

multiplicidade, menor conteúdo energético e maior tempo de vida, 81 ou TI (TURRO

et alá,1978;WIESENFELD& IPPEN,1979;MORGANTE& STRUVE,1979;vide Figura

1.2), ou seja, os processos fotoquímicos ou fotofisicos em solução envolvem, em

geral, o decaimento de um - ou outro - destes estados excitados (SI ou TI)'

E VI

Y7

V6

Vs

V4

V3

V2

VI

~ : transiçõesnão-radiativas
. : transiçõesradiativas

: transições proibidas
ic: conversão interna

isc: cruzamento intersistema

vr: relaxação vibracional

a: absorção

f: tluorescência

p: fosforescência

vo: níveis vibracionais

So: níveis eletrônicos singlete

To: níveis eletrônicos triplete

Figura L2 -Diagrama de Iablonski (apud MARGARETHA,1982).

I ,

vr 1-
o S2 isc VIV4 -rrl ic

V3 2 V4

V2 V3

a V2vrVI

S1 vr} VIic Vo

vr
T1 Vo isc
.I

f I
a I

aI
I
I P vrvr I
I
I

I

50 I
I rt



~

3

Dependendo da forma pela qual se encarem os processos "fotofisicos"e

"fotoquímicos"fica evidenteque a ftonteiraentre estes dois tipos de processosnão é

bem definida. Pensando genericamente,é possíveldizer que a diferençaentre estes
processos está, essencialmente,no grau de alteraçãoda geometria nuclear. De fato,

podem-se descrever as transições não-radiativas, de maneira abrangente, como
conversão de energia eletrônicaem movimentonuclear. Assim, se a distorçãocom

relação à geometria do estado fundamentalnão for muito grande, é possívelque haja
retomo à geometria original,por decaimentonão-radiativo- conversão interna e

relaxamento vibracional. Por outro lado, pequenas alterações na geometria inter-

nuclearrelativa,para a direitada regiãode mfuimorepresentadapelo "funil",tendema

conduzir a molécula para o estado fundamentalcom uma geometria que facilitaa
formaçãodos produtos (TURRO.1978;videFigura1.3).

u
c.
eu+-oa..
ltJ I4JR
C'I
L-
eu
c:

W

--"

FíSICA-:- QUíMICA
I
I

k I FUNIL

~IC . k:~~ .
~ R~--~~

--# I ~kp

hvl kR h : ~ P

R ~ : PRODUTOS- - - lf!p

REAGENTES :

FíSICO-- :--aUíMICO
Transição I

não-rad Iativa
'''Fisi ca'\

Fotoquím ica

Geometri a nuclear

Figura L3 -Descrição esquemática de superfícies de energia, mostrando a relação
entre processos fotofisicos não-radiativos e processos fotoquímicos (TURRO,1978).

Os processos fotoquímicos primários nem sempre originam, diretamente,

produtos estáveis, sendo mais comum a formação de intermediários reativos

(possibilidades a e b, respectivamente, na Figura 1.4), tais como radicais, bi-radicais ou

íons, os quais dão origem ao produto final da reação através de processos secundários,

térmicos. Neste último caso, o que se define como fotorreação envolve, além do passo

de desativação do estado excitado (formado quando .da absorção de luz), os

subseqüentes passos térmicos, que conduzem ao fotoproduto (LAMOLA& TURRO.

1977). A diferença entre estados de transição e intermediários é o fato destas últimas

R hv
R*)

R*
k.

tC )R+

R* kr) R

R* krkp )p



- - - --

4

espécies encontrarem-se em um poço de energia potencial, enquanto os estados de

transição correspondem a máximos,no corte da superficie de energia potencial definido

ao longo da coordenada de reação. Para que os intermediários possam ser considera-

dos como espécies "estáveis", a barreira energética para os passos de reação subse-

qüentes à sua formação deve ser tal que permita a sobrevivência do intermediário du-

rante pelo menos uma vibração na direção da coordenada de reação (WENTRUP,1984).

Um esquema simplificado desta seqüência de eventos, desde a excitação do

substrato R até a obtenção de produtos, encontra-se na Figura 1.4.

Molécula Eletrõnicamente
Excitada

(R*)

processo
fotoquímico

primário
fotoproduto(s) primário (s)

hv

Intermediário
Reativo

( I )

Produto
Estável

(P)

Molécula de Partida,
Estado Fundamental

( R)

Figura L4 -Eventos,emumafotorreação(LAMOLA & TURRO, 1977).

No caso de compostos benzílicos (ArCH2Z), ainda que a excitação se dê no

cromóforo aromático, pode-se obter o radical benzila como fotoproduto primário, a

partir da cisão homolítica da ligação sigma C-Z. A transferência de energia de

excitação entre os estados 1t, 1t* e 0", 0"* se dá através de um funil (i.e., de um

cruzamento evitado), não envolvendo passos intermediários, como mostrado na Figura

1.5B (MICHL& BONACIC-KOUTECKY,1990).

Nas Figuras1.5A e B estão apresentadosos diagramasde correlaçãopara os

estados singlete do composto benzílico genérico ArCH2Z, A Figura 1.5 A apresenta o

caso de ordem zero, isto é, considerando-se que o anel aromático e a ligação O"C-Z se

comportassem como duas sub-unidades independentes; na parte B, estão esboçadas as

superficies de potencial obtidas quando se admitem interações entre estas duas sub-

unidades, isto é, têm-se os diagramas de correlação de estados não-diabáticos (de

primeira ordem). Analisando-se a Figura 1.5B é evidente que não há impedimentopara

a transformação de 1t,1t* em 0",0"*,havendo uma superficie de potencial contínua que

permite a transferência de elétrons de 1tpara 0",alcançando-se uma geometria em 0",0"*

que conduz à dissociação da ligaçao O"nos radicais ArCH2. e Z. .

I r
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o-éH2
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A B

z la~ /z
f'H

H

} 1t1t *

z-

~~ 1t1t* .

l
I

Z.

@-. Z.

@-+ Z- /""~"-"-""'-"""-'"''
.~

(s),@-+ Z-

o-CH2+ z-
. Z

o-éH2

-B--

o-CH2 + Z-

Figura L5 - Dissociação da ligação <J, para um composto benzílico genérico.
Diagrama de cOITelaçãode estados singlete antes (A) e depois (B) de se considerarem
as interaçôes entre as sub-unidades. As linhas pontilhadas indicam os crozamentos
evitados. 82 e 81 referem-se, respectivamente, aos estados singlete simétrico (5) e anti-
simétrico (a) com relação ao plano de simetria indicado em A. 80 indica o estado
fundamental. Os estados triplete 1t,1t*não se encontram representados, para melhor
visualização, mas as curvas seriam análogas às dos singletes, a menores energias.
(MICHL & BONACIC-KOUTECKY, 1990).
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1.2. Fotólise por Pulso de Laser e Geração de Intermediários
Radicalares

Radicais e bi-radicais são intennediários reativos que podem ser obtidos através

de vários métodos, como radiólise de pulso, fotólise por pulso (convencional ou de

laser), ultra-som, ou ainda, a partir de outros radicais. O estudo da fotoquímica de

intermediários reativos tem-se desenvolvido bastante nos últimos dez anos devido,

entre outros motivos, à facilidade de se adquirirem, comercialmente, os componentes

necessários para a execução de experimentos de fotólise por pulso de laser (SCAIANO,

1982;JOHNSTON,1993). Em relação às lâmpadas de descarga convencionais, os lasers

apresentam a característica de emitirem radiação monocromática de alta intensidade

(1-100rnJ/pulso), além da luz emitida ser coerente, podendo ser focalizada em uma área

pequena, o que gera uma concentração de estados excitados ou de intermediários (de

pelo menos, 1O-5mol.L-1)mais alta do que a conseguida através da fotólise

convencional (aproximadamente, 10-7mol.L-1).

Na fotólise por pulso detectam-se, basicamente, as curvas de variação de

absorbância (AA) versus tempo, a um comprimento de onda fixo, sendo o sinal obtido

devido à absorbância do transiente. Além das informações cinéticas, obtidas através da

análise da variação do sinal com o tempo, é possível obterem-se espectros de absorção

dos transientes repetindo-se esta medida:a diferentes comprimentos de onda e lendo-se

a absorbância a um tempo fixo, detenninado a partir do tiro do laser (SCAIANO,1982).

A resolução temporal das fotólises por pulso, convencional e de laser, é limitada

pela duração do pulso da fonte, sendo de alguns micro-segundos (J.1S)para o caso das

lâmpadas de descarga e de nano-segundos (n5) a dezenas de femto-segundos (f5), no

caso dos lasers. Assim, quando os lasers passaram a ser utilizados como fonte, tomou-

se possível obterem-se espectros de absorção para transientes, mesmo à temperatura

ambiente, condição em que o tempo de vida destas espécies é bastante reduzido

relativamente ao verificado em matrizes à baixa temperatura (77K), caso em que,

muitas vezes, o tempo de vida é tão longo que se podem utilizar técnicas convencionais

para o estudo dos intermediários gerados. No caso do radical benzila, por exemplo, o

tempo de vida de fluorescência (emissão Dl~Do) é menor do que 1ns em solução, à
temperatura ambiente, e de 1-1,5I1Sem vidro a 77K (JOHNSTON,1993).
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1.3. Radicais Benzila

Dentre os vários métodos desenvolvidospara a geração fotoquímica de radicais

(vide as equações a-d, que se seguem) e bi-radicais, tem-se utilizado, fteqüentemente, a

foto-homóHse de ligações carbono-halogênio (equação a) para a geração de diferentes

radicais aril-metila devido, tanto à facilidade com que se obtêm os precursores

halogenados, como ao fato de sua fotoquímica ser razoavelmente simples, o que os

toma bastante adequados como sistemas modelo (JOHNSTON,1993). Por outro lado, a

rota b não tem sido muito utilizada, embora o emprego de precursores como cetonas,

ésteres ou sulfonas, na fotóHse, apresente a vantagem de gerar dois radicais
simultaneamente.

R-X ~ R. + X. (8)

o
11

R-C-R' ~ R8 + CO + R'. (b)

t-au-O. + RH ~ R. + t-Bu-OH (c)

o
11R-C-R'

OH
hv I

~ R--C-R' + R8 (d)

Existe uma gama razoável de trabalhos referentes às características

espectroscópicas de radicais benzila pois, além da facilidade de serem gerados e de suas

propriedades absortivas e emissivas serem adequadas para estudos de luminescência, o

radical benzi1a,por ser considerado o protótipo de radicais alquil-aromáticos, tem sido

objeto de vários trabalhos teóricos e experimentais, já há um certo tempo. Assim, em

um estudo pioneiro, PORTER&WRIGHT(1955)obtiveram o espectro de absorção para

radicais benzi1a, em fase gasosa, com o objetivo de identificar a espécie produzida na

fotóIise de tolueno, etil-benzeno, cloreto de benzi1a, o-cloro-tolueno, b~-amina e

algunsoutros derivados benzílicos. Na mesmaépoca, BINDLEY& WALKER (1955) e

WATTS& WALKER(1962) também obtiveram espectros de absorção para o radical

benzila, gerado por descarga elétrica, em meio rarefeito. Subseqüentemente,

obtiveram-se, para os radicais gerados por fotóHse dos hidrocarbonetos

correspondentes (tolueno, 0-, m- e p- xileno), os espectros de absorção, na região do

visível e do ultra-violeta, em matriz de EPA (PORTER& STRACHAN,1958), de meti!-

ciclo-hexano/isopentano (MI; BINDLEYet à/ii, 1962) e os espectros de emissão e de

excitação de fluorescência (FRIEDRICH& ALBRECHT,1974; OKAMURA& TANAKA,

1975;HIRATSUKAet a/ii,1980) em matrizes de 3-metil-pentano (3-MP), de EPA e de

etanol (EtOH), respectivamente, utilizando-se ou espectrômetros convencionais, ou

um laser de corante, como anaJisador (OKAMURA& TANAKA,1975). Neste último

trabalho, foram determinados tempos de vida de fluorescência ('tf) na faixa de de 0,5 a
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3,OflSpara uma série de radicais benzi1ametil-substituídos, dados coincidentes com os

determinados, posteriormente, por MEISELet aI;;(1986).

Através do conjunto de dados obtidos ficou bem estabelecido que estes radicais

exibem uma banda de absorção ftaca e estruturada na região do visível (na faixa entre

460 e 50Onm.:2,7 a 2,5eV), referente à primeira transição eletrônica dublete-dublete,

além de uma banda forte na região do ultra-violeta próximo (vide Tabela li, p.IO).

Após alguma controvérsia, os vários estados e transições eletrônicas

responsáveis pelos espectros de absorção e de fluorescência do radical benzila puderam

ser atn1>uídos. Esta atn1>uiçãofoi dificultada por haver sobreposição de dois sistemas

de bandas na região de menor energia (2,68eV; 463nm), os quais, além disso são

relativamente pouco intensos. Considerando-se que o radical benzi1a pertença ao

grupo de pontos C2v, seu estado fundamental e seus estados excitados de menor

energiaforam designadoscomo sendo12B2,12A2e 22B2,respectivamente(COSSART-

MAGOS& LEACH, 1976;FRIEDRICH& AIBRECHT,1973),admitindo-sequeo eixoy seja
perpendicular ao plano da molécula, o eixo z seja coincidente com o eixo C2 e o plano

XZ contenha o plano do anel, como é usual na literatura referente aos radicais benzila

(vide Figura 16A, p.9). Caso os eixos x e y fossem intercambiados de acordo com as

recomendações apresentadaspor MULLlKEN(1955),os estados B2 passariam a ser

designados por Bl (e vice-versa), como indicado na Figura 16A, a seguir. Embora a

convenção de Mulliken seja, usualmente, a adotada na grande maioria dos trabafuos

referentes a compostos aromáticos, inclusive naqueles sobre derivados mono-

substituídos do benzeno, também pertencentes ao grupo C2v (SANTIAGO et aI;;,1976),

no caso de radicais benzila, por razões históricas, ela não é utilizada.

A partir dos dados de polarização de fluorescência obtidos por FRIEDRICH &

ALBRECHT(1974), COSSART-MAGOS& LEACH(1976)demonstraramquea bandaftaca
(f ~1O-3eV) na região do visível (463nm; 2,68eV) pode ser atn1>uídanão somente à

transição 12A2~ 12B2, mas também, à 22B2~ 12B2, até então não identificada,

enquanto as bandas fortes observadas entre 4,1 e 3,geV (305-32Inm) e entre 4,8 e

4,7eV (258-264,5nm) devem-se, respectivamente, às transições 22A2~12B2 e 42B2~

12B2, softendo, esta última, uma sobrep~sição de 32B2~ 12B2,. transição prevista

como sendo menos intensa e de energia calculada de 4,6eV (269,6nm). O estado

emissivo é o estado excitado de menor energia 12A2, tendo sido previsto por cálculos

teóricos que o estado 22B2 - postulado por COSSART-MAGOS & LEACH (1976)-

estaria em um nível ligeiramente acima daquele do estado 12A2 (~E~0,05eV) e que a

transição 22B2~ 12B2 teria uma força de oscilador maior do que a transição 12A2~

12B2 (CHANG & JAFFÉ, 1973). COSSART-MAGOS & LEACH (1976)demonstraram que o

acoplamento vibrônico entre estes dois estados é o principal motivo para a ausência de

simetria especular observada nos espectros de absorção e de emissão do radical benzila,

na região do visível (2,68eV).
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tt- -H- II -+- I -H- -H- -H- 2b2
-H- -H- -H- -H- -H- -+- I -H- la2

-H- -H- -H- -H- -H- -H- -H- -H- lb2

Figura 1.6 - A: Orbitais moleculares(HMO), para o radical benzila, identificados
segundo sua simetriae energia. Convenções para o sistema de coordenadas nOImais:a
de MULLlKEN(1955) e a usualmenteadotadapararadicaisbenzila. B: Configuraçõesde
ordem zero correspondentes ao estado fundamental (Do) e aos estados excitados (Do)
do radical benzila, também identificados pelas designações de ,simetria. As distâncias
entre os níveis de energia, bem como sua organização seqüencial, correspondem a
dados experimentais e/ou calculados por diversos métodos (ZIMMERMAN & SANDEL,
1963; CHANG et alii, 1975; HlRATSUKA et alií, 1980; CLARIDGE & FISCHER, 1983),
diferindo da seqüência obtida por combinações lineares de orbitais (vide A). O valor
entre parênteses indica a pureza do estado (CI), segundo CHANGet alii(1975).
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BENZILA
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12 12A2 22 22A 32 42 32A2 52B2 2

5b2
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B: -+- I -+- -+- -+- 3b2
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Tabela 1.1: Máximos de absorção (À-0,0)para radicais benzila em vários meios.

3: valores lidos diretamente da figura no trabalho original.

MI: metil-ciclo-hexano/isopentano; 3-MP: 3-metil-pentano; 3-MH: 3-metil-hexano; 2-MTHF: 2-metil-tetra-hidro-furano; EtOH:
etanol; EPA: éter etilico + iso-pentano + etanol (5:5:2); LFP: fotólise por pulso de laser (Iaser flash photolysis); FP: fotólise por
pulso de lâmpada (flash photolysis); Arco: lâmpadas de descarga convencionais.

1 - PORTER&WRIGHT(1955);2 - PORTER & STRACHAN (1958); 3 -BINDLEYet a/ü(1962); 4- JOHNSON &ALBRECHT (1968);
5 - FRIEDRICH & ALBRECHT (1974); 6 - OKAMURA & TANAKA (1975); 7 -IRIE et aOi(1976); 8 - HIRATSUKA et aRi (1980);
9 - CLARIDGE & FISCHER (1983); 10 - TOKUMURA et aOi (1987); 11 - SCAIANO & SUGAMO RI (1988) 12 -TOKUMURA et alii (1900);

13- TOKUMURAet alii(1989a); 14- TOKUMURAet alii(1989b); 15 -TOKUMURAet alii(1991);

Substituinte "'mn (nm) "'ma... (nm) À.n,..... (nm) Condições REF.

421J.z-+-121J.z22 A2-+-121J.z 22B2-+-121J.z

(D5-+-DO) (D3-+-DO) 12A2-+-12B2
(D2;D1-+-DO>

H 305,3 fase gasosa,t ambiente;Arco 1
318,7 matrizEPA 2
317,8 matrizMI, -196°C; Arco 3

258 318 matriz 3-MP,77K; Arco 4
2603 318,53 462,53 matriz 3-MP,77K,excitaçãode fluorescência;Arco 5
258,53 3213 4633 matriz EPA,77K,excitaçãode fluorescência;Arco 6
259,3 319,3 462,2 matriz 3-MH,excitaçãode fluorescência 7
264,5 320,9 462,2 matriz 2-MTHF,excitaçãode fluorescência 7

260,3 319,3 462,2 matriz EtOH,excitaçãode fluorescência 7
257 318 463 matriz EtOH,77K,excitaçãofluorescência;Arco 8
258 316 463 ciclo-hexano,26°C;FP 9

3153 hexano,t ambiente;LFP 10
310 benzeno,t ambiente;LPF 11
3123 hexanosaturadocomar, t ambiente;LFP 12

2-Me 323 matriz EPA 2
322,6 matrizMI, -196°C; Arco 3

262 323 477 matrizEtOH, 77K,excitaçãode fluorescência;Arco 8
261,5 3215 475 ciclo-hexano,26oC.FP 9

3-Me 323 matriz EPA 2
263 322 473 matrizEtOH,77K, excitaçãode fluorescência;Arco 8
263 321 472 ciclo-hexano.26°C; FP 9

4-Me 310 fase gasosa,t ambiente;Arco 1
323 matrizEPA 2
322,2 matriz MI, -196°C; Arco 3

266 322 matriz 3-MP,77K:,Arco 4
2673 3233 4663 matriz 3-MP,77K,excitaçãode fluorescência;Arco 5
265 323 466 matrizEtOH, 77K,excitaçãode fluorescência;Arco 8
257 320 467 ciclo-hexano,26°C;FP 9

3193 hexanosaturadocomar, t ambiente;LFP. 12
3,5-di-Me 266,3 324 483 matriz 3-MP,77K:,Arco 4

2,4,5-tri-Me 272 328 488 matriz 3-MP,77K; Arco 4
331 acetonitrila,t ambiente.LFP 9

Penta-Me 275 336 matriz 3-MP,77K:,Arco 4
2-n-Pr 324,7 matrizMI, -196°C;Arco 3
3-n-Pr 322,3 matrizMI. -196°C;Arco 3
4-n-Pr 3220 matrizMI, -196°C; Arco 3
3-i-Pr 321.8 matriz MI -196°C. Arco 3
4-i-Pr 321,9 matriz MI, -196°C; Arco 3
2-OMe 268 332 484 ciclo-hexano,26°C:FP 9
3-OMe 258 323 -511 ciclo-hexano,26°C;FP 9
4-OMe 283 321 485 ciclo-hexano,26°C;FP 9

2863 3213 hexano,t ambiente;LFP 12
283,33 316,73 hexanosaturadocomar, t ambiente;LFP 14

4-F 3103 hexanosaturadocomar, t ambiente;LFP 12
2-CI 259 325 481 ciclo-hexano,26°C; FP 9
3-CI 261 324 478 ciclo-hexano,26°C; FP 9
4-Cl 269 317 473 ciclo-hexano,26°C; FP 9

3143 hexanosaturadocomar, t ambiente;LFP 14
2,4-di-CI 268 330 -510 ciclo-hexano,26°C; FP 9
2,6-di-CI 258 336,5 -520 ciclo-hexano,26°C; FP 9
4-Br 314 hexanosaturadocomar, t ambiente;LFP 14
4-CN 2703 3153 hexano,t ambiente;LFP 13

274 317 hexanosaturadocom ar, t ambiente;LFP 14
4-N03 324 hexanosatturadocom ar, t ambiente;LFP 15
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Em trabalhos mais recentes, foram obtidos dados sobre o radical benzila e

radicais benzila substituídos, à temperatura ambiente (vide Tabela 1.1, p.lO). Estes

dados são importantes para a compreensão da fotoquímica de radicais livres em

solução já que, nesta condição, a reatividade dos intermediários é, fteqüentemente,

diferente da observada em matriz, nem sempre sendo fácil distinguir entre alterações

reais na fotoquímica e simplesefeito de matriz.

CLARIDGE& FISCHER(1983)obtiveramos espectrosde absorçãopara o radical

benzila e para os radicais benzila metil-, cloro- e metóxi-substituídos, a partir da

fotóliseconvencionaldas cetonasadequadas,enquantoTOKUMURAet alii(1987;1989;

1990; 1991) os obtiveram para radicais benzila substituídos por grupos aceptores ou

doadores de elétrons, gerados a partir de precursores halogenados, fotolisados tanto

em meio saturado de oxigênio, como em meio desaerado. Em todos os casos, os

espectros observados foram semelhantes àqueles obtidos em matriz (vide Tabela 1.1,

página 10).

Para estes mesmos sistemas, Tokumura e colaboradores determinaram, também,

os primeiros espectros de emissão e de excitação de tluorescência em solução, à

temperatura ambiente, para radicais benzila utilizando-se de dois lasers: o primeiro,

para criar os radicais no estado fundamental e, o segundo, para excitá-Ios, técnica

conhecida como tluorescência induzida por laser, em duas etapas (two-step (aser

induced tluorescence: TS LIF; TOKUMURA et alii, 1987; 1989a; 1989b; 1990; 1991).

Estes autores verificaram que os tempos de vida de tluorescência (Do~Dl)' em

solução, à temperatura ambiente, são da ordem de ns (p. ex. 14ns, p-metil-benzila;

81ns, p-cloro-benzila e ~lns, benzi1a;TOKUMURAet alii,1987). Tempos de vida de

tluorescência da mesma ordem de grandeza foram relatados, também, por TOKUMURA

& ITOH(1987),e WEIRet alii, (1988):20Ons,para p-tluoro-benzila,em hexanoe 14ns,
para p-fenil-benzila, em benzeno, respectivamente.

Como os dois estados excitados dublete de menor energia são quase-

degenerados, há um significativo efeito de temperatura sobre a constante knr de

relaxação não-radiativa ('tF l~kÍ> onde ki=kr+knr+kJ, isto é, observa-se um

decréscimo da ordem de 103 nos tempos de vida de fluorescência, comparando-se

dados obtidosem matrizàquelesdeterminadosem temperaturaambiente (MEISELet

ali;, 1986;TOKUMURAetalií,1987).Os temposde vidade emissãode tluorescênciapara
os radicais benzila são consideravelmente mais longos do que os relatados para os

compostos que os originam (vide Tabela 1.2, à página 12), sugerindo que a transição

12B2~ .2A2, contrariando as regras de seleção, seja menos permitida do que a
transição ftaca, mas permitida, que se verifica no caso do tolueno. Esta proposição é

reforçadapelapequenaforçade osciladorcalculadapara esta transição(f ~8xlO-4),por

LAPOSA & MORRISON(1974), a partir de dados de 'tf-' Assim, a emissão de
tluorescência, no caso dos radicais benzila, é um fenômeno comparável às emissões

proibidas como, por exemplo, a fosforescência, sendo os tempos de vida para esta

I 1 T
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transição radiativa maiores dos que os esperados para uma transição entre estados de

mesma multiplicidade.

Tabela 1.2: Tempos de vida de emissão de fluorescência, em matriz e à temperatura
ambiente.

~ 'tclnsa I Radicais benzila [ 't1J.1sb I 'tI J.1Sc I 'tI J.1Sd I 'tlns

a: ciclo-bexano; BERLMAN(1951);
b: EPA; OKAMURA&TANAKA(1975);

c: 3-MP; LAPOSA& MORRISON(1974);
d: MeOH; LAPOSA&MORRISON(1974);

e: ciclo-hexano, à tempelatura ambiente; TOKUMURAat aIii(1987);
f: tolueno; SCAIANOat aIii(1988).

Estes tempos de vida são comparáveis, considerados os erros experimentais,

aos determinados para a transição Do+-Dl' por Tokumura e colaboradores

(TOKUMURAet a117,1987; TOKUMURAet alii, 1989b),através da técnica conhecida como

TS LIA (two step laser induced absorption), similar à TS LIF. Entretanto, como re-

flexo, primariamente, da dificuldade de se fazerem experimentos de absorção para

espécies de tempo de vida tão curto, os espectros de absorção para o primeiro estado

dublete excitado dos radicais foram obtidos em relativamente poucos casos, em con-

traste com a grande quantidade de dados de tluorescência disponíveis para estas

espécies.

Em resumo, a análise dos dados apresentados nas Tabelas 1.1 e 1.2mostra que,

enquanto o máximo de absorção para a transição D3+-Do do radical benzila é pratica-

mente insensível ao meio e à temperatura, 'tf é bastante influenciadopela temperatura e

pela fase em que se encontram as soluções. A presença de substituintes desloca os

máximos de absorção para comprimentos de onda maiores, sejam os grupos doadores

ou aceptores de elétrons. A substituição na posição para do anel aromático causa

efeitos mais significativos do que a presença de substituintes em outras posições. No

caso dos 'tf, este efeito foi atribuído a ligeiras alterações dos níveis de energia e dos

modos vibracionais dos estados excitados 12A2 e 22~ o que contribui para diminuira

força de oscilador da transição Dr+Do, enquanto as substituições nas posições orto e

meta têm menor efeito, por diminuir menos a força de" oscilador da transição

(OKAMURA&TANAKA,1975). Surpreendentemente, os 'tf obtidos pela substituição de

três ou cinco grupos metila apresentam valores de magnitude intermediária àqueles de-

terminados para benzila e 4-metil-benzila.

I 1-

tolueno 173,8 H 1,28:t<),08 1,45 1,50 le

tolueno-d8 192,3 d7 2,97:t<),20 3,65 3,69

p-xileno 92,5 4-Me 1,21:t<),09 14e

m-xileno 167,0 3-Me O,75:t<),04

o-xileno 153,4 2-Me O,79:t<),07

mesitileno 192,3 3,5-di-Me O,56:t<),02

dureno - 2,4,5-tri-Me O,52+Ü,02 5f
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Nas fotólises por pulso de laser nas quais se utiliza somente um laser de síntese

tem-se, em uma primeira etapa, um processo monofotônico, em solução, obtendo-se os

radicais no estado fundamental Do, a partir dos precursores adequados;

subseqüentemente, a lâmpada de análise fornece energia para a transição Dn+-DO'

sendo registrada a cinética do decaimento de Do a produtos estáveis. A análise desta

curva cinética fornece, portanto, o tempo de vida (ou o tempo de meia-vida) do estado

fundamental do transiente (Do), que é maior do que os 'tf (ou do que o tempo de vida

determinado por TS LIA), que se referem ao estado D1'

Várias investigações cinéticas mostraram que as reações radicalares de

hidrocarbonetos, em solução, ocorrem muito rapidamente, com a magnitude esperada

para difusão translacional. No caso dos radicais benzila, os dados obtidos, para uma

larga faixa de solventes e de temperaturas (SCHUH&FISCHER.1976;1978;LEHNIet alii,

1979; HUGGENBERGER& FISCHER.1981), são bem descritos pela equação de von

Smoluchowski, para reações bi-molecularesde auto-terminação:

2kD I 4.1t.a.p.D.N=2 A
r 1000

sendo: 2kr, a constante de velocidade referente ao desaparecimento de radicais e não,
como usual, ao aparecimento de produto (k); como são necessários dois radi-
cais para formar uma molécula de produto, o valor obtido para o desapareci-
mento de radicais será o dobro (2k) daquele verificado para a formação de pro-
duto (k);

NA, o número de Avogadro;
D, o coeficiente de difusão do radical, estimado pelo dos hidrocarbonetos
correspondentes, em cm2.s-1;
p, o diâmetro colisional, estimado a partir do volume molecular ou molar, em
cm;

0', o fator estatístico, considerado como 1/4 pois somente colisões singlete
entre pares radicais (HUGGENBERGERet alií. 1978) irão conduzir ao(s)
produtos(s), no estado fundamental.

Como a terminação por recombinação radicalar é um processo cuja cinética é

de segunda-ordem, o tempo de meia-vidado radical ('t1l2)depende, intrinsecamente, da

concentração inicial de espécies ativas - controlada, no caso de processos fotoquími-

cos, pela intensidade de luz absorvida pelo substrato. Isto é, pode-se definir 't112pela

expressão:
1

't1l2 =2k .Cmolarr

sendo, Cmolar, a concentração molar de espécies ativas geradas por pulso da fonte
luminosa, isto é, Cmolar= f(1o).

I .



~, --'--- - -'-- - ~

14

Através da análise desta expressão, é fácil perceber porque, ao invés de se

compararem os tempos de meia-vida para o desaparecimento de radicais (tll2)'

dependentes das condições experimentais, é mais fteqüente, na literatura, a

apresentação das constantes de segunda ordem (2kr), referentes ao processo de

desativação por recombinação de dois radicais. As constantes de auto-terminação

(2kr) para radicais benzila, em solução, à temperatura ambiente, são da ordem de 109.

Por exemplo, em benzeno, LÃUFER & DREESKAMP(1984)obtiveramo valor de

7'109M"ls-l, por CIDNP, a partir da fotólise por pulso de laser de cetonas benzílicas.

Na Tabela 1.3, encontram-se dados de 2kr, para radicaisbenzila substituídos.

Tabela L3: Constantes de terminação para radicaisbenzila substituídos,em ciclo-
hexano, a 220C (apud CLARIDGE & FISCHER, 1983).

Er 2ka 2kD b DC pdr r
Substituinte M-l -1 109M-ls-l 109M-ls-l 1O-5cm2s-1 10-8cmcm

H 8800:t600 4,6:t0,3 3,74 1,68:t0,05 5,90
4-Me 7400:t200 3,7:t0, 1 3,56 1,51:t0,03 6,48
3-Me 680°:t800 4,0:t0,8 3,27 1,39:t0,05 6,21
2-Me 1020°:t200 4,4:t0,1 3,20 1,36:tO,03 6,22
4-CI 720O:t150 3,7:t0,3 3,36 1,44:t0,04 6,17
3-CI 7l00:t100 3,8:t0,6 3,27 1,40:tO,02 6,17
2-CI 8100:t200 2,1:t0,2 . 3,26 1,40:tO,02 6,15

a: valores experimentais, em ciclo-hexano;
b: valores calculados, pela equação de von Smoluchowski;
c: valores experimentais para os coeficientes de difusão dos toluenos substituídos correspondentes;
d: valores apresentados para o volume molecular médio.
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1.4. Reações de foto-homólise: obtenção de radicais, bi-radicais e
quinodimetanos

"Radicais livres têm, certamente, constituído parte do

arsenal mecanlstico do quimico orgânico há muito

tempo mas, só recentemente, as reações radicalares
passaram a ser exploradas com finalidades sintéticas. "

Lennart Eberson

(EBERSON,1987)

As reações mais prováveis para radicais, em solução, estão relacionadas a seu

caráter eletrofilico, abrangendo abstração de hidrogênio, dimerização, despropor-

cionamento e adição a ligações duplas. Neste contexto, um dos motivos para que os

fotoquímicos se interessassem em retomar o estudo de radicais é o fato das reações

foto-iniciadas por lasers darem origem a produtos diferentes daqueles obtidos em irra-

diações convencionais - ou por envolverem concentrações maiores de intermediários

reativos, ou pelo envolvimento de processos bifotônicos que gerem cátions ou bi-
radicais.

Desde os trabalhos iniciais de Zimmerman e colaboradores (ZIMMERMAN &

SANDEL, 1963; ZIMMERMAN & SOMASEKHARA, 1963) sobre a fotoclivagem de

derivados benzílicos (ArCHrX; X=CI, O(C=O)R) em solventes nucleofilicos, tem

havido considerável interesse a respeito desse processo. Muitos dos estudos feitos

centraram-se na competição entre clivagem homolítica e clivagem heterolítica, em

função da multiplicidade do estado excitado (excitação direta versus sensibilização) e

da natureza do grupo fotolábil (ArCHrX; X=Cl, Br, I, NR3+, SR2+, PR3+, O(C=O)R,

S02R, OS02R), tendo sido verificado que, através da seleção adequada, tanto do

solvente, como dos grupos de partida, pode-se favorecer a formação de cátions-

radicais,por foto-heterólise(vide,por exemplo,APPLETONet a/ii, 1977; 1980;CRISTOL

& GREENWALD, 1976; CRISTOL & BINDEL, 1980; 1981; ARNOLD et a/ii. 1985 e
referênciasde7 a 19,alicitadas;ALONSOet a/ii, 1990;1992 e referências18 e 20 a 22,

ali citadas).

Em contraste à quantidade significativade estudos referentes a mono-radicais,

além de existirem relativamente poucos bi-radicais para os quais a emissão tenha sido

detectada, grande parte deles foi obtida e analisada somente em matrizes, a baixas

temperaturas. Isto é, primariamente, um reflexo do curto tempo de vida destas

espécies(JOHNSTON& SCAIANO,1989). Na maioriados estudos, a obtenção dos bi-
radicais envolve reações de clivagem de cetonas cíclicas ou azo-compostos (vide, por

exemplo, de FONSEKA et a/ii, 1979; WINTGENS et a/ii, 1990). Já no caso dos

quinodimetanos, de considerável utilidade para a sínt.ese de anéis de sistemas

policíclicos (OPPOLZER, 1978), têm sido amplamente estudados sistemas que

conduzam à geração destes intermediáriosbi-radicalóides, altamente"reativos.
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Apesar de restaremvários aspectosa seremaprofundadosenvolvendo, tanto a

competição entre foto-homólisee foto-heterólise,como a possibilidadede serem

gerados (dependendo do precursor selecionado) mono-radicais,bi-radicais ou

quinodimetanos(o-xililenos, 2, ESQUEMA 1.1), nesta revisão serão focalizados,

essencialmente,trabalhossobrea fotogeraçãode intermediáriospor homólise,sendo
abordados, mais especificamente, estudos sobre a obtenção de espécies radicalares a

partir de compostos aromáticos que contêm apenas um anel benzênico em sua
estrutura.

Mesmo sendo muito instáveis, quinodimetanos e seus derivados têm sido

utilizados em síntese há bastante tempo. Já no começo deste século, FINKELSTEIN

(1910), a partir da redução de a,a,a',a'-tetrabromo-o-xileno (1; R=R'=Xl=X2=Br),

preparou 1,2-dibromo-benzo-ciclo-buteno (4, R=R'=Br). Entretanto, o envolvimento

de o-dibromo-quinodimetano (2, R=R'=Br) somente foi reconhecido cerca de quarenta

anos mais tarde, por Cava e colaboradores, através da captura deste intermediário por

ciclo-adição a dienófilos típicos yl= y2 (CAVA et a/ii, 1959), como mostrado no

ESQUEMA 1.1.

ESQUEMA 1.1

Em trabalho independente, JENSEN& COLEMAN(1958)também sugeriram a

participação deste tipo de intermediário, ao estudarem adiçQestérmicas de 1,2-difenil-

benzo-ciclo-buteno (4, R=R'=<I» e de benzo-ciclo-buteno (4, R=R'=H) a dienófilos

yl= y2, originandoo aduto 3 (ESQUEMA 1.1). Enquantoa irradiaçãode benzo-

R

a
R

Ti' oc
1

: Y2Q y1. C .. . IC 2
CHX2 CH ÇH âouhv Y

1 R' 2 R' 2 R' 3 R'

R" R'

W - II
b. ou hv :

4
R" R"

6
onde:R" = R ou R'
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ciclo-buteno, em pentano, conduziu a di-hidro-pentalenos, sugerindo que o

intermediáriofosseum pré-benzovaleno,ao invésde um quinoclimetano(TURRO et alii,

1988), resuhados diferentes foram obtidos por FLYNN& MICHL(1974) que, ao

irradiarem 4 (R=R'=H) em matriz de EPA, obtiveram o-quinoclimetano (2; R=R'=H).

Outros benzo-ciclo-butenos substituídos, quando submetidos à fotóJise, também

geraram o-quinodimetanos, por abertura eletrocíclica do anel de quatro membros

(QUINKERT et aI;;, 1968).Estudos cinéticose estereoquímicossobre a reação de adição
de 1,2-difenil-benzo-ciclo-buteno(HUISGEN & SEIDL, 1964; QUINKERT et alii, 1966)

indicam que há uma abertura conrotatória reversível do anel de quatro membros

(4~2), seguida por uma reação de DieIs-Alder entre o o-quinoclimetano não-isolável e

o dienófilo (2~3). Entretanto, a caracterização direta do o-quinodimetano (2,

R'=R=H) só foi apresentadana década de 70 por MichIe colaboradores (FLYNN &

MICHL,1973; 1974; TSENG & MICHL, 1977), tendo sidofeitapor espectroscopiano UV,

em matriz rígida, a -190°C (Âmax=373nm).

Foram desenvolvidos vários outros métodos para a geração de quinodi-

metanos, tais como: eliminação, térmica ou fotoquimica (5~2), de dióxido de enxofte

(CAVA & DEANA, 1959; OLlVER & ONGLEY, 1965; FLYNN& MICHL,1974), nitrogênio

(BAKERet alii,1961;CARPINO,1962;1966;1969), telúrio (CUTHBERTON& MACNICOL,

1975) oumonóxido de carbono (QUINKERT et alii, 1971; FLYNN & MICHL,1974), além de

reações tipo retro-DieIs-Alder (3~2) envolvendo perda de nitrogênio (SHABAROVet

alii, 1961; FLYNN& MICHL,1974) ou dióxido de carbono (SPANGLER& BECKMANN,

1976; SPANGLER et alii, 1977), processos de eliminação[1,4] (1~2), redutivos

(McOMIE & PERRY, 1973) ou térmicos (HART et aI;;, 1966) e, ainda, partindo-se de

a.,a.'-dJ.õromo-o-xilenos (1, R=R'=Br; X1=X2=H): teluro-desbromação por ariI-

telurolatos de sódio (1~2; PETRAGNANI,1994), ou reação com zinco metálico,

promovida por ultra-som (HAN& BOUDJOUK,1982). Os quinodimetanos obtidos

podem ser capturados como adutos de DieIs-Alder (2~3), utilizando-se diferentes

dienófilos (Y1= y2), softer dimerização, gerando 6, ou ainda, através de cictização,

formar ciclo-butenos (2~4). .

Devido ao fato destes intermediários reativos atuarem como excelentes dienos

em reações de DieIs-Alder, com dienófilos intra- ou inter-moleculares, a geração

fotoquímica de quinodimetanos interessou a um grande número de grupos de pesquisa,

por permitir a construção de anéis de seis membros, fundidos a anéis benzênicos.

Entretanto, quando existem caminhos alternativos para a desativação destes transientes,

nem sempre é possível obterem-se adutos de Diels-Alder via quinodimetanos.

Assim, HORNBACK& VADLAMANI(1980)observaramque, para o caso de

4-meti1-isocromeno (7; ESQUEMA 1.2), a migração [1,5-]de hidrogênio no xi1iIeno

(8), formado por irradiação na região do UV, é mais rápida do que a reação de DieIs-

Alder, não sendo possível sua captura com dienófilos (vide ESQUEMA 1.2), o que

tambémhavia sido observado (PADWA et aI;;, 1975; PADWA & AU, 1976) na irradiação
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de soluções metanólicas de isocromanonas 3-substituídas (9; ESQUEMA 1.3), onde a

ciclização aldólica intramolecular do intermediário 10 obtido, formando indano-

nas (11), impossibilitou a captura do quinodimetano com acetileno-dicarboxilato de

dimetila (ESQUEMA 1.3).

ESQUEMAL2

~ ~R
O hv "R. o .

~R ~~ Wo [1,5]R O C~O
7 Me @ = 60% 8 Me / Me

onde: R =H(a) ou D (b) / (não isolável)

MeOH !

x:
22% Me 22% 11 ~e

.

ESQUEMA L3

~ O MeOH ~ o hv ~'C ~.. . .. ~~"
C02Me ", C02Me"- ~. C02Me

9 O :OH ~10~

~~e11 O

Emoutrostraballios(HORNBACK, 1976; HORNBACK & BARROWS, 1982), foi

possível a captura do intermediário formado, por meio de reação de Diels-Alder,

utilizando-se ciclo-hexeno como dienófilo (ESQUEMA IA). Este fato demonstra que,

na etapa primária do processo, ocorre a geração fotoquímica de o-xililenos (13), a

partir de derivados de o-metil-estireno a.-substituídos, quer por fenila (12a), quer por

metila (12b). É importante ressaltar que, sendo o quinodimetano muito reativo, mesmo

um dienófilo relativamente ineficiente, como o cic1o-hexeno, é capaz de conduzir ao

aduto 14, caso esta adição inter-molecular seja o caminho preferencial para o
decaimento do transiente.
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ESQUEMA 1.4

oc c0' e ocMe
~ 4.
~H I O CH,

12a
13a

[1,4]H

rQCO
14a

OC~H::1. (te -oco+{f
12b O ~

13b 14b Me
@ =30% 45% 55%

SAMMES (1976) havia verificado ser possível a obtenção de (E)-hidróxi-

quinodimetanos por fotoenolização do composto 15, ou seja, pela indução de migração

[1,5] de hidrogênio, após excitação eletrônica- da carbonila,como representado no
ESQUEMA 1.5. No caso das isocromanonas 3-substituídas (9; vide ESQUEMA 13),

PADWAet alii(1975)e PADWA&AU(1976)também propuseram que a enolização fosse

o passo inicial para a formação dos quinodimetanos intermediários, sendo o enol a

espécie precursora deste transiente.

OCoMe

ESQUEMA L5

- OH

hv ...I~
~

. Produtos

15



J- ,--~ - ~ ---'--

20

A migração [1,5] de hidrogênio, fotoinduzida ou não, foi observada, também,

em outros sistemas. de FONSEKAet alii (1979)sugeremque os transientesgerados na

fotólise-relâmpago de 2-indanonas metiladas (16), em hexano, a 2~, sejam

o-quinodimetanos (17) e apresentam os espectros de absorção obtidos em ciclo-

pentano, a -78~, para 7,7,8,8-tetrametil-o-xilileno (17a, Âmax=350nm) e 7,7-dimetil-

o-xilileno (17b, Âmax=36Onm).Os autores admitem que estes quinodimetanos decaiam

termicamente através de migração sigmatrópica [1,5] de hidrogênio, gerando alquil-

isopropenil-benzenos (18; ESQUEMA 16). Evidências espectroscópicas (isto é, os

máximos de absorção no TN de 17a e 17b, quando comparados ao Ámax=375nm,para

o-xilileno) e cálculos teóricos simples (HMO) indicam que os transientes sejamtorcidos

ao redor das ligações simples (para uma representação do anel semelhante à da

estrutura 17), sendo impedidos de adotar a geometria plana favorável para a migração

suprafacial [1,5] de hidrogênio. Estas considerações e a fotolabilidade dos transientes

sugerem que o decaimento térmico se dê através de uma migração antarafacial,

mecanismo que ainda não havia sido proposto no caso de processos de estado

fundamental. Também neste caso, foi impossível capturarem-se os transientes com

dienófilos tais como anidrido malêico, tetraciano-etileno e et-cloro-acrilonitrila. Este

resultado deve-se, provavelmente, ao fato de o impedimento estérico exercido pelos

grupos metila causar, além da distorção da geometria do intermediário, a diminuiçãoda

região espacial disponível para a aproximação de uma segunda molécula (ou seja, da

"janela" de reação), dificultando a ocorrência de processos bimoleculares; prevalece,

portanto, o decaimento intra-molecular, ainda que relativamente lento, que conduz à

formação de 18.

ESQUEMA 1.6

R1 R1

~ ~1
~R2

17 R2

~ ~ ~
[1,5]H 2

onde: R1=R2=Me (a)

ou R1=Me;R2=H(b)

WINTGENSet alii (1990) tambémestudarama fotodecomposiçãode 1,1,3,3-
tetrametil-2-indanona (16a; vide ESQUEMA 16), em soluç~o, à temperatura ambiente.

O estudo cinético por fotólise de pulso de laser mostrou, pela primeira vez, que há um

transiente de tempo de vida de 580ns (em benzeno, à temperatura ambiente) envolvido
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na formação do o-quinodimetano. Através de dados de supressão por oxigênio e por

J3-caroteno, foi possível identificar esta espécie como sendo um bi-radical (19),

idêntico ao estado triplete do qumodimetano 17a, como mostrado no ESQUEMA 1.7.

Os autores apresentam, também, uma série de dados espectroscópicos, obtidos

através de diferentes estratégias, para o transiente 17a gerado em solução: absorção no

UV, Â.max=358nm,através de fotólise por pulso de laser, em benzeno; v=681 e

1200cm-l, por espectroscopia no infta-vermellio convencional, em tetrac1oreto de

carbono ou ciclo-hexano; os dados de IV foram obtidos por diferença entre os

espectros da solução irradiada (1000 tiros de laser, 308nm) e não-irradiada, graças ao

tempo de vida surpreendentemente longo (9,lmin) determinado, em benzeno à

temperatura ambiente, para este transiente, pela monitoração de seu decaimento por

espectroscopia convencional no UV. Os dados espectroscópicos apresentados são

coerentes com os determinados, em matriz, por FLYNN&MICHL(1974),de FONSEKAet

a/H(1979)e McMAHON&CHAPMAN(1987),para os máximos de absorção no UV, e por

TSENG& MICHL (1977) e CHAPMANei a/ii(1988),em matrizde argonio,para a região
do infta-vermelho.

ESQUEMAL7

Me Me Me
e -co

~
~Me

Me

Me

.~M:

~Me
3 * Me

19= 17a

~

17a

O estudo da fotólise de 16a utilizando a técnica de dois lasers mostrou que a

transformação fotoquímica de 17a em 18a (vide ESQUEMA 1.6) é muito rápida,

ocorrendo em cerca de 8 ns, sendo este tempo pelo menos] O ordens de magnitude

menor do que o observado no caso da desativação térmica; este dado corrobora a

proposição da migração [1,5], tanto fotoquímica (permitida), como térmica (proibida),

ser antarafacial, como sugerido por de FONSEKAei a/H(1979).

McMAHON & CHAPMAN (1987) mostram que o estado trlplete de o-tolil-

metileno (21a), gerado fotoquimicamente a partir de o-tolil-diazo-metano (20a), decai
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termicamente para o-xililenono estado fundamental singlete (2a), mesmo em matriz de

argônio, a uma temperatura tão baixa quanto 4,6K (ESQUEMA 1.8). Ambos

transientes foram caracterizados através de dados espectroscópicos: 21, por UV e

EPR; 2, por UV(Ar,15K: Â.rnax;nm= 403, 395, 389, 384, 379, 376, 367, 362, 347,

342, 329, 326) e N (Ar,15K: v; cm-l= 1575 f; 1548 m; 1493 m; 1469 f; 869 F; 774

m; 754 m; 635 m; 436 f). Este conjunto de dados espectroscópicos está de acordo

com os apresentados por de FONSEKAet a/ii (1979) e WlNTGENSet a/ii (1990). A

migração [1,4] de hidrogênio, térmica e intramolecular, uma reação comum em

carbenos, foi observada diretamente por espectroscopia de inftavermelho, de uhra-

violeta e de EPR. Como o rearranjo de 21a para 2a ocorre mesmo a baixas

temperaturas, os autores sugerem que este processo se dê através de um mecanismo de

tunelamento, o que é reforçado pelo fato de ter sido observada pouca dependência da

velocidade de migração com a temperatura e pela não-linearidade dos parâmetros de

Arrhenius. Em contraste, o carbeno deuterado (21b) é termicamente estável até 19K (a

temperaturas mais altas, sofre dimerização). Entretanto, apesar do efeito isotópico ser

bastante significativo (kHIk~100), não é pronunciado o suficiente para que o

mecanismo de tunelamento da migração de hidrogênio seja considerado inequívoco já

que, na temperatura do experimento (20K), mesmo um efeito primário clássico deveria

ser da ordem de 1012(enquanto, a 298K, este valor seria igual a 7).

ESQUEMA L8

~W~
20 CR3 Ar; 4,6K25 h

tt

rA-rCH~ .sam ..
CR321

C(HR
2 CHR

oc
H

~
~tH

~ hv .- hvO À>416nm~ O À>416nn~
C~ Ar' 46K CR3 Ar; 4,6K

20 . '3 " 21

.

0. ,C~+ (X
CHR

- '" CHR
2

2 : 1 (por I.v.)
onde : R =H (a)
ou R =D (b)

Os artigos apresentados a seguir referem-se, especificamente, a estudos sobre

o comportamento fotoquímico de compostos benzílicos halo-substituídos sendo,

portanto, mais diretamente relacionados ao tema abordado nesta Tese.

Platz e colaboradores(WRIGHT & PLATZ, 1983; HAIDER et alii,19~:8;1990;

HAIDER & PLATZ, 1989) desenvolveramuma série de estudos sobre a geração de bi-
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radicais e o-quinodimetanos a partir de poli-metil- e di-halo-metil-benzenos. Assim,

HAIDERet ai;; (1988)isolaram intermediáriosreativos bi-radicalares,em matriz de

etanol, gerados por uma dupla clivagem homolítica da ligação C-cl, na fotólise dos

precursores fotoquímicos adequados, a 254nrn (vide ESQUEMA 1.9). A partir de uma

mesma amostra de a,a'-dicloro-m-xileno (22), os autores obtiveram os espectros de

tluorescência (Â.max=440nrn)e de EPR, para a espécie 23, caracterizando o bi-radical

obtido. Embora o espectro de tluorescência apresentado (Â.max=470nrn)indique,

também, a presença do radical m-metil-benzila(28; vide ESQUEMA 1.11), quando se

fotolisam compostos diclorados a proporção do bi-radical 23 é bem maior do que

aquela observada ao se utilizar m-xileno como precursor, caso em que 23 é detectado

como uma impureza minoritária no espectro de tluorescência do mono-radical

(MIGIRDICYAN, 1968; MIGIRDICYAN & BAUDET. 1975; WRIGHT & PLATZ, 1983;

GOODMAN & BERSON, 1985). Ao fotolisarem a,a'-dicloro-o-xileno (24), HAIDER et

ai;; (1988) obtiveram, ainda, o espectro de tluorescência para o intermediário 2

(ESQUEMA 1.9), similar ao apresentado, anteriormente (MIGIRDICYAN. 1968; FLYNN &

MICHL. 1974), para o-xilileno (2, R=R'=H; ESQUEMA 11).

ESQUEMA L9
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CH CI

I 2
~

24 CH2CI
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~ :;;.-- 2

~ :::--.....

2 CH2

~
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HAIDER et ai;;(1990)investigaram,também,o mecanismode formaçãodo bi-

radical mesitilideno (27) a partir da fotólise de mesitileno (25) isolado em matriz,

porque o bi-radical formado, neste caso, é mais facilmente detectável do que aquele

derivado do m-xileno (vide ESQUEMA 110). Como a fotólise de m-dimetil-benzenos

com comprimentos de onda curtos produz uma mistura persistente de mono e bi-

radicais, gerados pela quebra de ligações C-H de um, ou dois, grupamentos metila do

composto de partida (MIGIRDICYAN & BAUDET, 1975; WRIGHT & PLATZ, 1983; HAIDER

et a/H,1988), a questão mecanística em foco referia-se à possibilidade do bi-radical ser

formado, quer diretamente, quer por um mecanismo em etapas envolvendo a fotólise

do mono-radical m-metil-benzila (26). Os dados obtidos para a fotólise de mesitileno

sugeriam que o bi-radical 27 fosse formado em etapas, através da fotólise do radical
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m-metil-benzila (26), por serem estas espécies sempre detectadas simultaneamente nas

amostras (por tluorescência, Âmax=487e 452nm, respectivamente). Entretanto, esta

hipótese mecanística foi descartada por não se obter o bi-radical ao se irradiar o mono-

radical gerado por uma rota independente, partindo de peróxido de a-(m-tolil) acetila.

Assim, foi proposto um mecanismo alternativo - designado, pelos autores, como

mecanismo de Berson-- segundo o qual o hidrogênio nascente formado na etapa

fotoquímica interage com o mono-radical 26, formando o bi-radical 27 ou, com a

matriz, formando H2 (ESQUEMA 1.10). Esta proposta mecanística foi testada através

da diminuição da habilidade doadora de hidrogênio da matriz pois, neste caso, o

rendimento de bi-radical (27), em relação ao de mono-radical (26), deveria aumentar,

tendo-se observado, como esperado, que a razão 27/26 era maior em matrizes de

hidrocarboneto do que em matriz de EtOH. Através da variação da velocidade de

repetição do laser, os autores demonstraram, ainda, que a formação do mono-radical

26 envolvia um processo bifotônico, isto é, que dois fótons de 249nm (115 kcal.mor1)

são necessários para a obtenção desta espécie. O primeiro dos fótons conduziria a

molécula de mesitileno ao estado triplete excitado de menor energia (80,3kcal.mor1; .

MUROV,1973)- caracterizado por seu espectro de absorção em 3-MP, à temperatura

ambiente - enquanto o segundo fóton excitaria a molécula para níveis eletrônicos

mais energéticos, de onde seria possível a quebra de uma ligação C-H benzílica

( 88,2 kcaI.mor1, para tolueno; 87,8 kcal.mor1, para m-xileno; HAYASHI6ARAet alH,

1986).

ESQUEMA 1.10
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Nesse mesmo trabalho (HAIDERet alH,1990), os autores apresentam novos

dados sobre o comportamento de a,a'-dicIoro-m-xileno (22), em matriz e em solução,

tendo verificado que a variação da velocidade de pulso 'do laser causava um efeito

bastante diferente daquele observado para o caso dos precursores benzênicos

metilados. Assim, dez pulsos rápidos de laser (fteqüência=5Hz, isto é, intervalos de
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0,2s) produzem primariamente o bi-radical 23, praticamente não se observando a

formação do mono-radical 28 (vide ESQUEMA 1.11). Quando a amostra é exposta a

um número maior de pulsos (350 pulsos, Â,exc=249nm)é possível detectar-se a

formação de 28, identificado por sua emissão de fluorescência (Âmax=471nm,em

matriz de EtOH), a qual aumenta de intensidade, paralelamente à do bi-radicaI, com o

progresso da irradiação. O incremento da razão entre as intensidades de fluorescência

do mono- e do bi-radical deve-se, provavelmente, à fotólise secundária do m-xiIileno

(23) que conduza a uma reação fotoquímica lenta de transferência de hidrogênio entre

o m-xilileno e a matriz, formando o mono-radical 28 (ESQUEMA 1.11). Estes

resultados contrastam com os dados obtidos no caso dos compostos benzênicos

metilados, onde o mono-radical é a espécie absortiva majoritária, em matriz, mesmo

para tempos de fotólise curtos e a razão mono/bi-radical é essencialmente independente

do tempo, ao longo do experimento. Também em contraste ao observado para o caso

de compostos não-halogenados, ao se utilizarem 50 pulsos de Iaser espaçados por 20

segundos de intervalo (O,05Hz), formam-se 23 e radicais 28, como no caso da

repetição rápida. O bi-radical deve, portanto, ser produzido a partir de a.,a"-m-dicloro-

xileno (22) em uma faixa de tempo compreendida na largura do pulso de laser de

exímero (IOns).

ESQUEMA LU

. .
H C"rA'rCH
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.
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A primeira detecção espectroscópica direta de bi-radicais- m-xiIileno em

solução, à temperatura ambiente, foi apresentada por Platz e colaboradores (HAIDERet

alH,1990). Este transiente foi gerado irradiando-se soluções do composto diclorado 22

e de a.,a.'-rn1>romo-m-xilenocom um único pulso de um laser de eximero (Â,=249nm,

FWHM=IOns), que tanto dissocia o precursor como excita os radicais ou bi-radicais

nascentes, tendo sido observados espectros de emissão de LIF semelhantes ao espectro

de emissão de iluorescência detectado, em matriz, para m-xiIileno. Entretanto, o

mecanismo para a formação de 23 a partir deste precursor (22) não foi esclarecido

pelos autores pois, na opinião destes, não era claro se um só fóton de 249nm

(1l5kcaI/mol) possuiria energia suficiente para a clivagem das duas ligações C-CI de

22, já que as energias para a quebra de ligação desta substância não eram conhecidas.

Por outro lado, um mecanismo de dois fótons para a formação de m-xilileno (23)

implicaria na existência de um intermediário sensível à luz conectando as espécies 22 e

23. Com os dados disponíveis, os autores não puderam decidir entre o estado triplete

de mais baixa energia do composto m-diclorado (22) e o radical m-(cloro-metil)-benziIa

(29), que seria formado pela rápida fragmentação de um estado excitado de 22
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(ESQUEMA 1.12), pois este possível intermediário não foi detectado por

espectroscopia de tluorescência após fotólise rápida de 22, seja com lâmpada de 254

nrn, seja com laser de exímero de 249 nm, tanto em matriz (a 77K), como à

temperatura ambiente. Por outro lado, embora fosse previsível que uma espécie de

tempo de vida curto, como o triplete, não pudesse ser detectada ter-se-ia que admitir,

neste caso, a ejeção simultânea de dois átomos de cloro, quando da absorção do

segundo fóton.
ESQUEMA L12
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Efetivamente, admitindo-se que a energia necessária para a quebra de uma

ligação C-CI de a,a'-dic1oro-m-xileno não deva diferir significativamente daquela

determinada para o caso de cloreto de benzila (69 kcal.mor1; MUROV,1973),um único

fóton de 249nm teria energia insuficiente para a quebra simultânea de duas ligações

C-CI. É de se supor, portanto, que a hipótese de estar envolvido um mecanismo

bifotônico na formação do bi-radical 23, a partir do composto diclorado 22, seja,

provavelmente, a correta, apesar dos autores não terem detectado a espécie

intermediária29 (ESQUEMA 1.12).

Em outro trabalho, HAIDER& PLATZ (1989)obtiveram difenil-carbeno(31;

ESQUEMA 1.13), ao estudarem, em analogia aos sistemas anteriores, a fotólise do di-

haleto geminal 30, a 77K. Os autores propuseram que a fotodissociação ocorresse em

dois passos, envolvendo, intermediariamente,a formação do radical difenil-cloro-metila

(32), que pôde ser caracterizado por espectroscopia de tluorescência (Àmax de

emissão = 522nm),em matrizde 2-metil-tetra-hidro-furano(2-MTHF).

CI, CIC
<1>/ '<I>

30

ESQUEMA 1.13

CI
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32
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31

McKennae colaboradores(APPLETONet alií,1977;1980)mostram que, mesmo

em solventes nucleofilicos polares, tais como álcoois, são obtidos produtos de homólise

(34, 35) e de heterólise (33) na irradiação de haletos ou acetatos de benzila, tanto

sensibilizada,como direta (ESQUEMA 1.14), em contraste ao que se observa no caso

de sais de trimetil-amônio benzílicos, para os quais só por sensibilização se obtêm

produtos de foto-heterólise.
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a: rendimentosquânticosdeterminadosem t-butanol.

Entretanto, CRISTOL&GREENWALD(1976)haviam obtido resultados discre-

pantes em relação aos relatados por McKenna e colaboradores, ao estudarem a fotólise

de cloretos de benzila em metanol, tendo constatado somente a formação de produtos

radicalares - bibenzila (34) e 2-fenil-etanol (35) - na irradiação direta (254nm), não

tendo mencionado a presença de éter metil-benzílico, produto de heterólise, o qual, por

outro lado, foi o único produto identificado na irradiação sensibilizada (por

acetofenona, A;rr=30Onm). Em trabalhos posteriores, CristoI e colaboradores

continuam apresentando dados discordantes daqueles publicados por McKenna e

colaboradores. Assim, CRISTOL& BINDEL (1980) mostramque cloretosde benzila
substituídos, ao serem submetidos à irradiação direta (não-sensibilizada) em álcool ter!-

butílico, apresentam rendimentos quânticos de heterólise (foto-solvólise) menores do

que os verificados para os produtos de homólise (radicais). Os mesmos autores, em

artigo posterior (CRISTOL & BINDEL. 1981), sugerem que dois estados triplete estejam

envolvidos nos experimentos. Um, de vida curta e energia mais aha, que conduziria ao

produto de solvólise e, outro, de menor energia e maior tempo de vida, que reverteria

aos reagentes no estado fundamental.

Em um traballio de abordagem fotoquímica mais clássica, com objetivo

essencialmentepreparativo,MITSUOet alii (1973), ao estudarema reduçãofotoinduzida

de compostos contendo grupos metila poli-halogenados, em tetra-hidro-furano,

verificaram que a irradiação de tricloro-metil-benzeno (37) conduz a 1,1,2,2-tetracloro-

1,2-difenil-etano (38), como produto principal, praticamente não se formando o

produto de redução 39 (ESQUEMA 1.15).

ESQUEMA L14

hv =254nm
. OMe+ %<I> + <I>CCOH + cWIeMeOH

33 34 35 36

X <J>8 <J>I'
CI 26% (0,12) 23°-' (0,05) 37% traços

-J Br 64% (0,23) 261'-'(0,01) traços rririmos

I - 100%(0,20)

OAc33% «0,01) 100-'«0,01) traços (<0,01)

hv =300nm. 33 34 35 36
MeOHI X <I>a cI>"
MC=O CI 45% (0,20) 2% (0,03) 15% traços

1oo-,(v/v) Br (0,12) não observado
OAc «0,01) «0,01)
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Este resultado contrasta com o observado para os compostos alquílicos

estudados no mesmo trabalho, que forneceram, unicamente, produtos de redução. Este

comportamento pode ser explicado levando-se em conta que o radical dicloro-benzila,

mais estável que os radicais alquila, tenderia a softer dimerização, ao invés de abstrair

hidrogênio do solvente, processo que, neste caso, deve ser endotérmico.

ABDEL-WAHAB et a/ii (1985) submeteram uma série de sete haletos de alquil-

arila (ESQUEMA 1.16) à fotólise em tetracloreto de carbono, utilizando uma lâmpada

de vapor de mercúrio de baixa pressão e concentrações de substrato relativamente altas

(2 moLL-l). Foi observada a fonnação de vários produtos, provenientes de diferentes

processos radicalares, tais como: dimerização, abstração de hidrogênio inter-molecular,

eliminação de halogeneto de hidrogênio e ciclização intramolecular. Assim, os autores

propuseram que a clivagem homolítica da ligação carbono-halogênio fosse o processo
primário, nesta fotorreação. .

ESQUEMA 1.16

R1
-t

<I>(CI-I)-C-X
"2n~

R2

40

R1
hv -t

CCI . <I>(C~nC-H+4 ~R2

R1 R1

/Ôl<C~)n-1 + <I>(C~)n~-~-(C~)n<l>
~ ~2 ~2

. R1 R2 R R
R1
I

+ <I>(C~)n:rCH=CR1 R2 + <I>(C~)nC=C~

Foram obtidos produtos de redução, resultantes de abstração inter-molecular

de hidrogênio, em rendimentos de 12 a 30%, na irradiação 40s compostos 40a-g. No

caso dos compostos 40d-g, obtiveram-se, também, indanos ou tetralinas, devidos a

ciclizações intramoleculares, com rendimentos de 12 a 20% e, para 40c-e, olefinas

ESQUEMA1.15

CCI3 hv CCI2 CCH
THFO \ O +0
4h CI2C

37 38 39

40% traços

Onde: n R1 X
n R1 R2 X d 3 H H CI

a O H H Br e 2 Me H CI
b 1 H H Br f 2 Me Me CI
c2H H Br 9 3 Me Me CI
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devidas à eliminação de haletos de hidrogênio, um processo competitivo, nestes casos,

apresentando rendimentos de 11 a 26%. Por outro lado, adimerização só ocorreu em

proporção significativaquando não havia possibilidade de ciclização intramolecular, ou

quando este processo era desfavorecido (por exemplo, formação de indano, a partir de

40c, que não ocorre.).

Estes resultados podem ser melhor compreendidos caso se leve em conta o

trabalho de TOURNIERet aOi(1983). Estes autores estudaram a fotólise de c1oreto de

benzila, em meio apoIar (decano), e propuseram que as constantes (kJ para reações de

recombinaçãoradicalar que ocorram dentro da gaiola de solventesejam duas ordens de

grandeza maiores do que a constante de difusão <kdir),mesmo a so2C:

J3 = (kJkdn) = 110.
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11. OBJETIVOS

Uma análise do conjunto de trabalhos sumarizados na revisão bibliográfica apresentada

no item IA (capítulo I) mostra que persiste controvérsia a respeito dos processos de foto-

homólise, tanto no que tange à reatividade, como sobre aspectos fisico-químicos. Ainda, como

muitos dos trabalhos que permitiram a caracterização dos intermediários envolvidos nesse tipo de

reação foram efetuados em matriz, a baixas temperaturas, são necessárias mais informações

sobre os mecanismos responsáveis pela reatividade em solução, à temperatura ambiente, pois as

interações soluto/matriz podem alterar a reatividade do sistema, quando comparado ao que se

obselVa em fase líqüida. Assim, com o objetivo de contn"buirpara a compreensão dos processos

radicalares foto-induzidos em solução, consideramos ser de interesse desenvolver um estudo a

respeito de alguns sistemas-modelo que pudessem, em princípio, gerar radicais e/ou
quinodimetanos.

Dadas estas condições de contorno, iniciamos nossa pesquisa pela análise do

comportamento de bromo-derivados do o-xileno (Figura n.I) em solventes apoIares, meio este

que deveria favorecer a foto-homólise. Na presente Tese, encontram-se relatados os resultados

obtidos a partir destes compostos, os quais representam a primeira parte de uma investigação
mais ampla do problema, ainda em andamento.

Compostos bromados com o esqueleto selecionado, além de serem de estrutura bastante

simples - o que os toma adequados como sistemas-modelo - possuem um cromóforo que

absolVe em uma região de energia potencialmente suficiente (254nm; 113kcal.mor1) para a

quebra simultânea de duas ligações C-Br, o que deveria possibilitar a geração de

o-quinodimetanos, em solução, através de um processo monofotônico, já que são necessárias

apenas 55kcal.mor1 para o rompimento da ligação C-Br, no caso de brometo de benzila
(MUROV, 1973).

onde: X=Y=Z=H (MBX);

X=Y=H e Z=Br (DBX);

X=Y=Br e Z=H (fRBX);

X=Y=Z=Br (fBX);

X=Br e Y=Z=H (GBX).

Figura ll.I - Bromo-derivados de o-xileno, utilizados no presente estudo.

rAl'CHBrX

OCHYZ

Os objetivos do trabalho proposto desdobram-se em duas etapas: i) a primeira, a ser

executada através de uma abordagem fotoquímica clássica, visa elucidar aspectos mecanísticos

relacionados ao sistema-modelo e, também, estabelecer condições de contorno para o

planejamento e obtenção de fotociclizações radicalares, em solução, sob temperatura e pressão

ambientes, empregando lâmpadas convencionais; ii) a segunda, utilizando métodos rápidos,

objetiva caracterizarem-se os intermediários transientes, a partir de dados cinéticos (tempos de

vida) e espectroscópicos (absorção no UV), com a utilização de espectroscopia de fotólise-
relâmpago.
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111. MATERIAIS E METODOS

111.1. Aparelhagem

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear foram obtidos em um
aparelhoBrukermodeloAC-200-Fde 4,71T eH, a 200MHze 13C,a 50MHz).

Os espectros de absorção no inftavermelhoforam obtidos utilizando-seo
espectrômetro Perkin-Elmer 1750 FT.

Obtiveram-se os espectros de massas nos seguintes espectrômetros: (i)
Finnigan MAT de captura de íons, modelo ITD 800 e Finnigan MAT, quadrupolar,
INCOS 50, ambos acoplados a cromatógrafos a gás (Finnigan MAT e VARIAN,

modelo 3400, respectivamente) dotados de coluna capilar DB-5 (5% fenil-, 95% poli-
dimetil-silicone de 30m x 0,25mm x 0,25J..1.m);(ü) Hewlett Packard, quadrupolar,
modelo 5988 A, acoplado a um cromatógrafo a gás HP, modelo 5890, dotado de uma
coluna capilar HP-I (poli-dimetil-siliconede 12m x 0,25mm x 0,25J.Un). O espectro de
massas de alta resolução foi obtido em um espectrômetro Finnigan MAT, modelo

MAT 90, dotado de um analizador magnético e um quadrupolar, em geometria reversa,
utilizando-se injeção direta da amostra no "probe".

As cromatografias de partição líqüido-gás foram feitas em um cromatógrafo a

gás Shimadzu GC-14-A, dotado de uma coluna capilar CBP-I (poli-dimetil-silicone;
25m x 0,25mm x 0,22J..Ul1),injetor com divisor de amostra (razão 43 : I) e detector de

ionização de chama, acoplado a um integrador/registrador computadorizado Shimadzu

Chromatopac C-R4A, empregando-se hélio como gás de arraste (fluxo: 1,6rnL/min).
Todos os cromatogramas foram obtidos nas seguintes condições: injetor, 230°C;
detector, 260°C; coluna a temperatura programada (80°C durante 4 minutos, 30°C por
minuto até 250°C, 250°C durante 2,7 minutos).

As medidas espectrofotométricas, nas regiões do visível e do ultravioleta,

foram feitas em um espectrofotômetro Hitachi U-2000.

Para as medidas de fotólise-relâmpago, empregou-se um espectrômetro para
cinética Applied Photophysics, com laser de Nd-YAG (largura do pulso, à meia altura,
- 15ns, À=1064, 532, 355 e 266nm) e lâmpada de análise de xenônio, acoplado a um
osciloscópio Tektroniks 2230, selecionando-se 266nm como comprimento de onda de
excitação.

As determinações de massa foram efetuadas em balanças analíticas Mettler
AE-260 e H20T ou em uma balança semi-analítica Marte A500.

Os pontos de fusão relatados foram obtidos em um aparelho Thomas Hoover,
constituído por um microscópio Dynamics Optics AHT dotado de um bloco de Kofler.

As destilações bulbo-a-bulbo foram efetuadas em um destilador "kugelrohr"
Büchi GKR-51.

Para as evaporações de solvente, empregou-se um evaporador rotativo
BuchlerPTFE-lGN, operandosob pressãoreduzidapor trompa de águapressurizada.
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111.2. Materiais

Os solventes de grau espectrocópico e os demais reagentes empregados neste

trabalho, cuja purificação não esteja descrita a seguir, foram utilizados sem tratamento

prévio.

. benzeno (Aldrich): grau espectroscópico.

benzeno anidro: benzeno (p.A.) foi secado com sulfato de sódio anidro por uma
noite. Filtrou-se e adicionaram-se fios de sóclio, repetindo-se o procedimento a
cada doze horas, até não mais haver evolução de hidrogênio. A seguir, destilou-
se o benzeno, mantido sobre fios de sódio, em atmosfera de argônio anidro,
armazenando-se a porção central sobre novos fios de sódio, ainda em atmosfera
inerte.

.

. ciclo-hexanona (p.A.): foi tratada com permanganato de potássio a refluxo e, a
seguir, destilada por arraste a vapor; extraiu-se-a do destilado com benzeno, em
presença de cloreto de sóclio, roto-evaporando-se o extrato para eliminação do
benzeno. A cetona foi, então, destilada e secada sobre sulfato de magnésio
anidro.

ciclo-hexeno (p.A.): foi tratado com solução ácida diluída de sulfato de ferro (II)
- para eliminação de per6xidos - e destilado, sob argônio, segundo
procedimento descrito na literatura (PERRIN et alii, 1966).

cIorof6rmio anidro: clorofórmio (p.A.) foi refluxado durante uma hora sobre
pentóxido de fósforo e destilado de sobre o secante, sendo, então, estocado sob
atmosfera de argônio anidro, em frasco escuro.

etanol anidro: preparado, a partir de etanol P.A., segundo o método do magnésio
(LUND & BJERRUM, 1931), sendo estocadosobargônioanidro.

.

.

.

. éter etílico seco: quatro litros de éter etilico P.A. foram agitados com ácido
sulfúrico, sulfato de ferro (lI) e água para eliminação de peróxidos, detectados
por reação com dicromato de sóclio. Após ter sido secado com sulfato de sódio e
sócliometálico, segundo o procedimento já descrito para benzeno, o composto foi
estocado em frasco âmbar.

iso-octano (Merck ou Aldrich): grau espectroscópico.

nafta 80-100oC; lOO-120oC e éter de petróleo 60-6SoC: foram obtidos por
fracio~ento em coluna de Snyder, a partir de nafta ISSOL-60/120 (Ipiranga),
previamente secada sobre sulfato de sódio.

sulfato duplo de alumínio e potássio: foi dessecado em estufa a vácuo, a 140°C,
até massa constante (para lOOg de sal foram eliminados 42,94g de água de
hidratação). .

.

.

.

. a,a,a',a'-tetrabromo-o-xileno (TBX): foi recristalizadode éter de petróleo
(faixa 80-100°C), ou de hexano, por pelo menos três vezes, até que se
obtivessemcristais brancos, em forma de agulhas, de ponto de fusão 116°C
(115-116°C;BILL& TARBELL,1963);EM:videFiguraml, p.40.

o-xileno(Aldrich,P.A.):foi utilizadosem tratamentoprévio..
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111.3.Obtenção dos Compostos Submetidos à Fotólise

111.3.1: Preparação de a-bromo-o-xileno, MBX (ATKINSON&THORPE,1907)

c~

~CHa
Â Br2 ~

C~Br

~CHa
MBX

+ HBr

Aqueceram-se 36,OrnL de o-xileno (32,4g; 30,6.10-2 moI) a 1300e e

adicionaram-se, lentamente, sob a superfície do líqüido, 19,2rnL (57,6g; 36,0.10-2 moI)

de bromo, mantendo-se a temperatura até, no máximo, 1350e, irradiando-se a mistura

reacional com uma lâmpada de 600W, de emissão na faixa do visível. Após o término

da adição, a mistura reacional permaneceu em um dessecador contendo hidróxido de

sódio, por uma noite e, a seguir, procedeu-se a uma destilação ftacionada com coluna

de Vigreux, à vácuo. Obtiveram-se 22,7g (12,3.10-2 moi) de a-bromo-o-xileno

(MBX).
Rendimento: 40%
P.E.: 104°C/12mmHg(215-218°C;ATKINSON & THORPE, 1907).
RMN de IR, vide Tabelas m.l e m.2, e de 13C, vide Tabela m.3, p. 36.
EM: vide Figura m.2, p. 42.

m.3.2: Preparação de a,a'-dibromo-o-xileno, DBX (STEPHENSON, 1963)

c~

~CHa
Â Br2..

C~Br

~CH;,B:
DBX

HBr

Adicionaram-se, lentamente, 117,5rnL (352,5g; 22,0.10-1 moI) de bromo, sob

agitação mecânica, a IIS,OrnL (106,2g; 10,0.10-1 moi) de o-xileno, mantido entre 127°

e 130oe, irradiando-se a mistura reacional com uma lâmpada de 600W, de emissão na

faixa do visível. Terminada a reação, adicionaram-se, ao meio reacional, 300rnL de I

éter de petróleo (de faixa 60-6S0C) a 60°C e, posteriormente, levou-se a mistura à

geladeira, em erlenrneyer, durante 20h. Filtrou-se à vácuo, tendo sido obtidos 146,5g I
(55,5.10-2 moI) de material cristalizado, de cor marrom-esc1:lra.

Rendimento: 55%.

P.F.: 93-95°C(89-94°,STEPHENSON, 1963).
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Este materialfoi recristalizadoem pequenasalíquotas,por pelo menoscinco

vezes, ou de éter de petróleo (faixa60-68oC),ou de hexano,tomando-seo cuidadode

manter o solvente a, no máximo,60°C. Após resftiamentoà temperaturaambiente,

filtração e secagem ao ar, obtem-se materialde cor branca, em forma de longas
agulhas.

P.F.: 95°C (89-94°C, STEPHENSON, 1963).
RMN de lH, vide Tabelas m.1 e m.2, e de 13C,vide Tabela m.3, p. 36.
EM: vide Figura m.3, p. 43.

10.3.3: Síntese de a.,a.-dibromo-o-xileno (GBX)

C~Br
~CH3

g + ~C-fl-CH3
O

6'
CHOC~

100°C/5min. O + ~C-S-C~NaHC03

CHO

~CH3 1) BBr3g 2) /).

Br2CH

. ~CH,GBX

i. Preparação de o-metil-benzaldeído (KORNBLUMet alii, 1959): a-bromo-o-xileno
(28,Og; 1,5.10-1 moi) foi adicionado a uma mistura, recém-preparada, de 300rnL de
dimetil-suIfóxido e 100,Og(1,2 moi) de bicarbonato de sódio, aquecida previamente a
100°C, através da qual se borbulhava argônio, em fluxo contínuo. Após cinco minutos
de reação, verteu-se a mistura reacional sobre aproximadamente 500g de gelo. O
produto foi extraído com éter, secado com sulfato de magnésio anidro e o solvente foi
evaporado em um evaporador rotatório, sendo obtidos 9,2g (7,7.10-2 moi) de material,
de pureza cromatográfica igual a 90%, que foi identificado como sendo o-metil-
benzaldeído.

Rendimento broto = 51%.
P.E.: 89-90oC/15mmHg.
P.F. (2,4-dinitro-fenil-hidrazona; SHRlNER & FUSON, 1948): 194-195°C

(195°C; NAUTA et aI;;,1941).

IV (filme líqüido puro, KBr, crn-l):vc=o = 1685.
RMN de lH (CDCI3/rMS=O): 82,66 (s,3H); 7,20-7,78 (m,4H); 10,22 (s,IH).

Este material foi destilado duas vezes, a vácuo, com coluna de Vigreux, tendo sido

obtidos 8,1Ogde material de pureza cromatográfica 97%.
Rendimento = 45%.
P.E.: 59°C/lmmHg (199-200oC; BEILSTEIN H7,295).

ii. Transformação de o-metil-benzaldeído em GBX (LANSINGER&RONALD,1979):
Adicionaram-se 14,OrnLde tribrometo de boro (37,lg; 1,5.10-1 moi), com seringa, a

. 8,10g (6,8.10-2 moI) de o-metil-benzaldeído dissolvidos em 150rnL de clorofórmio
anidro, após a solução ter sido purgada com argônio durante alguns minutos. O
material, deixado em contacto durante 24h, adquiriu uma coloração avermelhada.
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Procedeu-se, então, à eliminaçãodo solvente em um evaporador rotatório, em ausência
de oxigênio e de umidade. O óleo escuro obtido foi pirolisado a 150°C (lOmmHg),
sendo, concomitantemente, destilado bulbo-a-bulbo. Obtiveram-se 13,26g do composto
dibromado geminal bruto. Rendimentobruto:74,5%. Este material foi destilado à vácuo,
com uma coluna de Vigreux, tendo sido obtidos 10,20g de um líqüido transparente,
ligeiramente amarelado, de pureza cromatográfica 98%, caracterizado como a,a-
dibromo-o-xileno. Não foram obtidos resultados de análise elementar para o
composto, devido à sua rápida hidrólise por ação da umidade do ar.

Rendimento: 57,3%
P.E.: 104-106°C/lmrnHg.

Massa de Alta Resolução, mIz (abundância relativa): CsHsBr2
obtido: 261,899296(51,4%); 263,897292(100%), 265,895288(48,6%);
requer: 261,899296(51,1%); 263,897292(100%);265,895288 (48,9%).

RMN de IH, vide Tabelas IIU e m.2, e de 13C, vide Tabela III.3, p. 36.
EM: vide Figura 111.4,p.44.

In.3.4: Preparação de a,a,a'-tribromo-o-xileno, TRBX (HALFORD &

WEISSMANN,1953)

hv

CH;zBr

~CHBr2

YJ + HBr
TRBX

CH;zBr

6C~Br

Br2,160-175°C
~

2,2mL de bramo (6,55g; 4,09.10-2 moI) foram adicionados, lentamente e sob

agitação, a 19,40g (7,35.10-2 mal) de a,a'-dibromo-o-xileno fundido, mantido entre

160 e 175°C, de maneira que a adição ocorresse sob a superficie do líqüido. Utilizou-se

uma lâmpada halógena de 110W para manter o meio reacional sob irradiação. A

mistura reacional, de cor marrom-escura, após ser resftiada e semeada com cristais de

a,a'-dibromo-o-xileno, forneceu um sólido que, depois de recristalizado de hexano,

pôde ser identificado como sendo o composto dibromado de partida. O resíduo líqüido

foi diluído com éter de petróleo/éter (5:1 v/v), ocorrendo a formação de alguns gramas

de cristais de cor clara, também identificados como sendo o composto de partida. A

fase líqüida remanescente foi roto-evaporada e, o óleo resultante, cristalizado de

hexano/benzeno (9: 1), tendo sido obtidos cristais de cor amarelo-clara na interface

solução/ar, após 24 horas de repouso em fi-eezer. Estes cristais, de pureza

cromatográfica 80%, foram recristalizados, novamente, de hexano/benzeno (9: 1),

fornecendo 2,5g de material tribromado, o qual apresentou purezas cromatográfica e de

RMN de IR de 100% e 99,6%, respectivamente.
Rendimento:18%.
P.F.: 42°C(40-41°C;HALFORD & WEISSMANN, 1953).
RMN de IR, vide Tabelas m.I e m.2, e de 13C, vide Tabela III.3, p 36.
EM: vide Figura 111.5,p. 46.
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m.3.5: Dados de RMN de lHe de 13C, para os compostos bromados

2 8

:reYCHBrx
~CHYZ

5 7

onde: X=Y=Z=H
X=Y=H e Z=Br
X=Y=Bre Z=H
X=Y=Z=Br
X=Br e Y=Z=H

(MBX);
(DBX);
(TRBX);
(TBX);
(GBX).

Tabela m.l: Deslocamentos químicos de IR, para bromo-derivados de o-xileno
(Ô/ppm; TMS=O,OO; solvente: CDCI3).

Tabela m.2: Constantes de acoplamento proton-proton, para bramo-derivados de
o-xileno (JIHz; Dados estimados por meio de simulações utilizando o pro-
grama LAOCOON 3).

Tabela m3: Deslocamentos químicos de l3C, para bromo-derivados de o-xileno

(Ô/ppm; TMS=O,OO; solvente: CDCI3)

Composto a H-2 H-3 H-4 H-5 H-7 H-8

MBX 7,30 7,17 7,22 7,19 2,41 4,51
DBX 7,34 7,28 7,28 7,34 4,67 4,67

TRBX 7,92 7,38 7,25 7,22 4,55 7,09
TBX 7,65 7,36 7,36 7,65 7,14 7,14
GBX 7,80 7,18 7,24 7,06 2,38 6,86

a: comoapresentadona figura acima.

Compostoa J23 b J24 b J25 b J3 4 b J3 5 b J45 b
(Jcl

, , , , , , Hz

MBX 7,36:tO,14 1,26:1::0,13 0,27:tO,28 7,62:1::0,12 1,78:1::0,09 7,86:1::0,13 0,22
DBX 7,72:1::0,03 1,32:1::0,02 0,63:tO,04 7,64:1::0,04 1,32:1::0,02 7,72:1::0,03 0,06

TRBX 7,87:1::0,03 1,13:1::0,04 0,31:1::0,04 7,63:1::0,05 1,21:1::0,06 7,79:1::0,04 0,07
TBX 7,89:tO,01 1,26:1::0,02 -O,OI:tO,OI 7,31:1::0,02 1,26:1::0,02 7,89:1::0,01 0,09
GBX 7,81:tO,04 1,19:1::0,04 -0,06:tO,04 7,06:1::0,04 1,09:1::0,04 7,67:1::0,05 0,23

a: como apresentadona figuraacima;b: :!:erro prováveldo dado;c: desvio-padrãoglobalda simulação.

Composto a C-I C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8

MBX 135,40 129,66 126,06 128,60 130,43 136,86 18,41 32,18
DBX 136,47 131,01 129,36 129,36 131,01 136,47 29,98 29,98

TRBX 132,16 130,34 129,90 130,05 130,05 140,21 29,22 36,86
TBX 137,56 129,30 130,31 130,31 129,30 137,56 36,49 36,49
GBX 133,01 128,79 129,73 126,89 130,39 139,36 18,71 39,23

a: como apresentadona figuraacima.
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111.4. Obtenção dos Padrões para a Caracterização dos Produtos de
Fotólise

111.4.1: Síntese de 1,1'-biciclo-hexeno, DCHex(I,1 ')

00
AIOI HgCI HO

2..QD~ ,100°C OH

UoOH
/). .

KAI(SO .J2
0-0

DCHex(1,1 ')

i. Preparação de 1,1'-di-hidróxi-l,l'-biciclo-hexano (BARNETT & LAWRENCE,
1935): A 9,80g (0,10 moI) de ciclo-hexanonaforam adicionados 1,75g (6,48.10-2 moI)
de fitas de alumínio, 0,70g (2,57.1O-3mol)de cloreto de mercúrio (fi) e IO,OrnL(8,7g;
1,1.10-1moI) de benzeno anidro. A mistura foi aquecida em banho-maria durante uma
hora, sob agitação, sendo, então, acrescentados 1O,OrnLde água e 15,OrnLde benzeno.
Após mais três horas de aquecimento em banho-maria, filtrou-se a mistura, ainda
quente, o sólido foi extraído com cerca de 20mL de benzeno a ebulição e os filtrados,
reunidos, foram secados com sulfato de magnésio anidro. Após roto-evaporação de
parte do benzeno, adicionou-se éter de petróleo (30-600C) até se observar turvação,
deixando-se esftiar lentamente. Foram obtidos 2,78g de material cristalino, branco.

Rendimento:14%.
P.F.: 129-130oC(130°C;BARNETT& LAWRENCE,1935).

ii. Transformação do di-álcool em 1,1'-biciclo-hexeno (BARNETT & LAWRENCE,

1935): O di-álcool obtido (2,00g; 0,01 moI) e 6,Og de sulfato duplo de alumínio e
potássio anidro foram misturados e aquecidos entre 140 e 160°C, até que não mais
houvesse eliminação de água (cerca de 4 horas).. Destilou-se, bulbo-a-bulbo, sob
vácuo, tendo sido obtidos cerca de O,5g de material oleoso bruto de p.e.: 110-
1150C/lOmmHg (245-251oC; BARNETT& LAWRENCE,1935). Este óleo foi secado
com cloreto de cálcio anidro, em solução etérea. O éter foi removido por roto-
evaporação e o óleo foi cristalizado, por três vezes, de etanol anidro, a -40oC, tendo
sido obtidos 0,12g de um líqüido levemente amarelado, altamente viscoso, à
temperatura ambiente.

Rendimento:7,0%.
P.F.:28-90C;(28°C;BARNETT& LAWRENCE,1935).
E.M.:vide Figura 111.6,p.47.
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Ill.4.2: Síntese do brometo de o-benzil-benzila, BBzBr

o

~O+
O

O O OH HO O
~ Jl~r
O O NH40H cone..Zn° -X~0 Orgr 19 CUS04.5H;zO,100°C,48h. rgr TQJ

rO
H01.°JL~

AICl3- rgr TQJ

~OH

rlfl60H
HBr-
~

.
~
~

BBzBr

LiAIH4 ~
Et20 I ~

i. Preparação do ácido o-benzoil-benzóico(VOGEL,1967):A uma mistura de anidrido
ftálico (25,00g; 0,17 moI) e 100rnL (- 1 moI) de benzeno seco adicionaram-se, em
quatro porções, 50,00g (3,75.10-1 moI) de cloreto de alumínio anidro, sob agitação
constante. Após ter-se completado a adição, aqueceu-se a mistura reacional em banho-
maria e, finalmente, a refluxo, até que cessasse a evolução de gás. Adicionou-se, en-
tão, gelo moído suficiente para que a massa escura fosse completamente decomposta,
adicionando-se solução concentrada de ácido clorídrico suficiente para clarear a solu-
ção. A solução foi roto-evaporada para eliminação do benzeno. Resmou-se o resíduo
obtido com gelo, filtrou-se e lavou-se o sólido obtido com água ma. O sólido foi dis-
solvido em cerca de 150mL de solução morna de carbonato de sódio a 10%. A solu-
ção foi filtrada e acidificada com solução concentrada de ácido clorídrico, até que o
ácido-o-benzoil-benzóico se separasse, como uma fase oleosa, a qual cristalizou sob
agitação e resmamento. Filtrou-se e lavou-se com água. Recristalizou-se de ben-
zeno/éter de petróleo (60-80oC) e secou-se sobre parafina e pentóxido de fósforo, sob
vácuo. Obtiveram-se 25,82g de ácido o-benzoil-benzóico.

Rendimento:67,2%.
P.F.: 127-129°C (128°C; VOGEL,1967).

ii. Preparação do ácido o-benzil-benzóico(BARNETTet alii,1927): 25,OOgde ácido
o-benzoil-benzóico foram dissolvidos em cerca de 200mL dê solução concentrada de
bidróxido de amônio diluídos em 50mL de água. Acrescentaram-se alguns cristais de
sulfato de cobre penta-bidratado e 50,OOgde zinco em pó, em diversas etapas, sob res-
mamento. Aqueceu-se a reação em banho-maria durante 48 horas, quando uma amos-
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tra filtrada, depois de acidificada, forneceu um precipitado completamente solúvel em
solução aquosa de carbonato de sódio, indicando o consumo completo do ftalídeo for-
mado intermediariamente, insolúvel neste meio. Filtrou-se, lavou-se o sólido com água
e acidulou-se o filtrado e as águas de lavagem com solução de ácido clorídrico. O
precipitado obtido foi dissolvido em solução de carbonato de sódio, reprecipitado de
ácido clorídrico e, finalmente, recristalizado de ácido acético/água. Repetiu-se este
procedimento por mais duas vezes, tendo-se obtido 15,Ogde produto 97,7% puro por
cromatografia.

Rendimento:64%.
P.F.: 114-115°C (113,3-114,2°C; BRADLOW&VANDERWERF,1947).

RMNde 1H (CDCVfMS=O):
84,46 (s,2H);7,20 (m,6H);7,33(dd,1H;J=7,8Hz;J'=1,5Hz);

7,47 (td,1H;J=7,5Hz;J'=1,6Hz);8,07(dd,1H;J=7,7Hz;J'=1,5Hz).

RMNde 13C(CDCI3= 77,Oppm):
839,60 (CH2);125,98;126,35;128,35;128,43;129,06;131,69;131,75;

132,98;140,71;143,46;173,03(C02H).

iii. Redução do ácido o-benzil-benzóico: A uma suspensão de 2,85g (7,50.ío.2 moI)
de hidreto de lítio e alumínio em 100mL de éter etilico anidro, sob intensa agitação e
em atmosfera inerte de argônio anidro, adicionaram-se, lentamente, 5,30g (2,50.10-2
moI) de ácido o-benzil-benzóico dissolvidos em 50mL de éter anidro. Ao final da adi-
ção refluxou-se por 45 minutos. Então, após adicionarem-se, lentamente, 20mL de
acetona, acrescentaram-se 25mL de solução de ácido nítrico a 10% e 50mL de solução
concentrada de ácido nítrico/água (1:1 v/v), até que toda a massa branca formada fosse
dissolvida. Separou-se a fase eterea1,que se lavou com quatro porções de solução sa-
turada de bicarbonato de sódio, verificando-se que o pH da fase aquosa da última lava-
gem alcançasse 8,5. A fase eterea1fo~ a seguir, secada com sulfato de magnésio ani-
dro, filtrada e roto-evaporada. Obtiveram-se 3,86g de um líqüido amarelo-claro, de pu-
reza cromatográfica 99,7%, identificado como sendo o álcooI2-benzil-benzílico.

Rendimento:78%.

P.E.: J~~165°C/-5mmHgJ114°C/O,1mmHg; LEONHARDeta/ii, 1955)_.LV.(lIquidopuro,KBr,cm ):
vO-H =3350 (F); 'YC-H=755 (F); 'YC-H= 735 (F) ;

RMN de 1H (CDCI:fI"MS=O):
81,81 (sl,1H);4,04 (s,2H);4,58 (s,2H);7,08-7,40(m,9H).

RMN de 13C (CDCI3 =76,99 ppm):
838,37; 63,01 (CH2°H);126,08;126,72;127,86;128,24;128,46; 128,60;

130,47;138,44;138,74;140,44.

iv. Transformação do álcool 2-benzil-benzílico em brometo de o-benzil-benzila
(LEONHARDet a/ii,1955): Aqueceu-se, a refluxo, uma mistura de 1,57g (7,93.1O-3mol)
de álcool 2-benzil-benzílicoe 5,5mL de.uma solução aquosa 48% de ácido bromídrico
(d=I,475), durante três horas. A mistura reacional foi resftiada e diluída até 20,OmL
com água, separando-se um óleo que foi extraído da fase aquosa com benzeno. O ex-
trato orgânico foi lavado com água até pH neutro, sendo secado com sulfato de mag-
nésio anidro. Após roto-evaporação do benzeno, obtiveram-se 1,80g de material sóli-
do (rendimento bruto de 87%). Este material foi recristalizado de éter de petróleo (40-
60°C) tendo-se obtido 1,50g de material, na forma de agulhas finas, de pureza croma-
tográfica 96%.

Rendimento:72%.
P.F.: 46°C (45-45,5OC;LEONHARDet a/ii,1955).
E.M.: vide Figura 111.7,p. 49.
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fi.S. Espectros de Massas Interpretados

m.5.1: Solução benzênica de TBX, a 70eV
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Figura IU.l - Espectro de massasde TBX, obtido no espectrômetroFinniganMAT
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ESQUEMA ID.l -Proposta de fragmentaçãopara interpretação do espectro de
massas de TBX.

+H" ~C~Br~
CHBr2

CS~3t

MIZ:340/342/344/346

exp. :(34,1:100,0:97,9:31,9)%
teor.:(34,1 :100,0:97,9:31,9)%

-Br2=--

+

rErCHBr
~9~

CsH.f3rt
M/Z:182/184

"
-Br

+

~CC&
CHBr2

CsHsBr 3+
M/Z: 339/341/343/345

exp. :(62,9: 100,0:96,6:53,0)%
teor.:(34,1 :100,0:97,9:31 ,9)%

-Br2=--

~tHBrCH

"
-Br

+

rErCHBr
~C~8r

CsH.,Br 2+

M/Z: 261/2631265

-
CsHsBr+

MIZ: 181/183

exp. :(100,0:98,3)%
teor.:(1oo,0:97,9)%

~C-2 CHBr2

-Br2-- (X
CHBr

~ ..
CHBr

..

~CH (-Br2 .CHBr2

tt

aCH CH

Mt= CSHsBr4t
M/Z: 418/420/422/424/426

teor.:(17,4:68,1 :100,0:65,3:16,0)%

CSHsBr2t
M/Z: 260/262/264

exp. :(59,9:100,0:53,5)%
teor.:(51,1:100,0:48,9)%

Cstiet
M/Z: 102

~ t" +a CHBr rAY'CHBr -Br" rAY'CHBr
~ =~ . ~

CBr2 ~Br2 CBr

Cl\Br 3 t
M/Z: 338/340/342/344

exp. :( :93,9:100,0:27,3)%
teor.:(34,1 :100,0:97,9:31,9)%

CslisBr2+
M/Z: 259/261/263

exp. :(51,1:100,0:48,9)%
teor.:(51,1:100,0:48,9)%
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111.5.2:Solução benzênica de MBX, a 70eV
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Figura m.2 - Espectro de massas para MBX, obtido no espectrômetro Hewlett-
Packard 5988A.

ESQUEMA m.2 - Proposta de fragmentaçãopara interpretação do espectro de
massasde MBX.

dY -HC=CH~ L :- oCH2

~/z:7SI16%J -] = &~ m/z:S214%1,~~ C
SHI (t)

~ .. m~ : 6S ( I 0/

~~ Z - -o 1, Et>

'- C-"1.0 H
Me -'?-1.C-' ~@ -CH=CH~' '1il1 @

6 6 5 H}' '\
-8r. - ~ m/z' 77 11S%1 C4~@ H

CSH9@ ~", m/z'S1 110% 1

m/z:10S(100%) ~

O]: -HC:CH..

CSHS(6%)

m/z: 104

C8r:e8'f

M:= CSH9Br:
Me

h.- -HC = CH
~
C6H7(t)

m/z: 79 (17%)

r-H2C=CH2

)..CH
~

C4H3@

m/z: S1 (10%)

.
Me

~
C H e

4 5

mjz: S3 (1% )

mjz: 184/186 (7:7)0/0

teórico = (97,9: 100,0) %
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111.5.3:Solução benzênica de DBX, a 70eV
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Figura m.3 - Espectro de massas para DBX, obtido no espectrômetro Hewlett-
Packard 5988 A

ESQUEMA m.3 - Proposta de ftagmentação para inteIpretação do espectro de
massas de DBX.

-'Ac.~~C4H2 ]:-.

+ ~ m/z:SO(9,9%)ar -HC:CH. rc:( ]
:

yY
-HC=

~~ C H : + ~ .CH2
+ 8 8 Cs H6. )..." ]

:-

ijCH2Br

]

. m/z:10/,C100%) m/z:78(21,3%) ~ += Â
~ C,H/,.

CH2Br

~
m/z:S2C/',6%)

CaHaBr2: -Br. CH2Br :CH

m/z : 262/26~/266 @ -'68r.. @ -HC'CH. rêY
(4,9: 10,3:4,a)% (t) ~

exp:C/'7,S:1QO,O:4S,S)% CaH8Br CeH7(t) CSHS@m/ : 1a3/185 o 10 °

teor: (51J1:100,O:4a,9)% z mlzo 3(30J2~) m/z:77C19,8%)
(98,3: 95,a) %

exp: (100,0: 97,S )%

teor: (100,0: 97,9 )%

@
CI. H3 .
m/z:52 (4,6 %J

j -HC:CH

I .-

LO
'0 6,0-

><
ta--
u
C

(tO 4,0
"'O
C
::J
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«
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111.5.4:Solução benzênica de GBX, a 70eV
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ESQUEMA ID.4 - Proposta de fragmentaçãopara interpretaçãodos picos mais
significativos do espectro de massas de GBX.

[
:C~

[
~

]C~Br

!

Br

]

+

~r . -Br,C~ ~

-Br ~
It

~ ~

~ ~

Br

C 1-1Br + - HBrS' '8 2.
~Z: 262/264/266
exp.: (53,7 : 100,0: 47,3)%
teor.: (51,1 : 100,0 : 48,9)%

CSH7Brt
~Z: 182/184

~~
~Br

+
CsHsBr

~Z: 183/185
exp.: (100,0 : 97,3)%
teor.: (100,0 :97,9)%

r&-Br
O.~Br

+
ClisBr 2

~Z: 247/249/2~~74)%52 6 . 100O. ,

exp.: ( , : 100'0:48,9)%.

-C H Cl~.
[1,4]H coHet -1-1,= 2 MlZ:50~Z:78

]
+ $

[a . tA. .. -HC=CH~ ~
@--CH C,tt;

C.li"t ./ c H+ M/7:;71104 s 7

JMlZ: MlZ: 103 -HC=CH

C~. rê1 ~~: 52
Cs~+

~Z:63

o . O -

[1,5] H ~r
Br

- ~C-CH=CH-Br
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111.5.5:Solução benzênica de TRBX, a 70eV
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Figura ID.S - Espectro de massas para TRBX, obtido no espectrômetro Finnigan

MAT INCOS 50.

ESQUEMA ID.S - Proposta de ftagmentação para interpretação do espectro de
massasde 'IRBX.

- Br2

I

CSH:' @
t m/z: 102C1~,06~) ~

F"
~'Õ C7H7

..c'~'Õ~ m/z: 91(18,66%)
..

]

+ ~ G)
CH. CH2 CH2

O :: r ~ -Br. .. O
@(CH2Br (XCHBr o @:CH

C8H7Br: ..
m/z:1821184(35,90:37,68J% 111

exp : (95,28: 100,0)%
G) teor: (100,0: 97,9 )~o
CHBr

-Br. @(

.. CH2Br

CaH7Br2~
m/z: 261/263/265

(60}S1:74,01:54,58) %

exp: (81,76:100,0:73,75)%

teor: (51,1: 100,0: 48,9 ) %

~r

]

:CHBr

c§(CH2Br

:CH

~
CI.H3fi)

m/z: S1(70,S'( %)

.

@D
(i)

CaH7

m/z: 103 (100,0 %)

-MeCECH !-HCECH

@
@ C6HSG>

(i) m/z: 77 (52,92 %)
C5H3

m/z:63(20,06 %>I-HC =CH

+ +
M .= CSH 7Br3.

m/z:340/342/344/346
(0,35: 0,98: 0,93: 0,30 )%

exp :(35,7: 100,0:~,9: 30,6)%

teor:(34,1: 100,0:97,9: 31,9)%

r r

100,0

I
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ill.5.6: Solução benzênica de DCHex (1,1'), a 70eV
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Figura ill.6- Espectro de massas para DCHex (1,1'), obtido no espectrômetro Finnigan
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ESQUEMA ID.6 - Proposta de fragmentação para a interpretação do espectro de
massas de DCHex (1,1 t).

H H
- / -HC:CH ;;-.=.--T -HC:CH

H-.=.@\ -41 u Ii ~ ~
CH3 H e H. I

m/z : 53 . m/z: 79 .= .f
11. = ..J?; .- :CH2 1/ ~~H7 e

~

H ~ H
C7H7

m/z: 91 H H [1.3]

~ H -HC:CH ~ft . U L
H 0 H H ~ H

C6H7@ CsH9(t)

mlz: 79 m/z : 10S

. t retro

H2C:CH21 Diels-Alder

retro Diels-Alder. ~
]
: -H-.. ~n F = F>=F

I -CH2=CH2 ~ ~ ~ ~H
C1OH14: c lOH13e H @

m/z: 134 + m/z: 133

0-0 r I-HCE:CH3~>-O ].+
M:: C12H18~ \ C7HlO-

m,/. : 162 m/z= 94z

H

=.~H
H

C4HS@

m/z : 53

HC: CH
- u

-o
<])
C6H81
m/z= 80

-H2C: CH2 r-:!)l-~
H H

C4H4 ~
m/z = S2

retroDiels-Alder ~ -H2
@-C.. e . @

-H2C: CH2 ~ '\
G> G>

. C9 H11 C9 H9

m/z: 119 m/z:117

- C:H3
~

C11H15@
m/z=147
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111.5.7:Solução benzênica de BBzBr, a 70eV
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Figura m. 7 - Espectro de massas para BBzBr, obtido no espectrõmetro Finnigan
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ESQUEMA TIL7 -Proposta de ftagmentação para a interpretação do espectro de
massasde BBzBr.

C7H7+
m/z: 91

- HBr

C7Hs+
mlz:89

~]
\HO +

~=~~
C14H13+ C13H10+

m/z: 181 mlz: 165

-Br.

[~ ~ .
C13H1!

mlz: 166

[

. +

]

~H~ ~H~ ~ -HC.C~" @ ~ 41-
m/z: 180

-H C=CH-CH./

2 2;
#H

C11H9+
m/z: 141

! -Ho-CH

~H

\-H C=CH
.22 .

H

,2

C11H7+

mlz: 139
C12Hst

m/z: 152
C9H7+

m/z: 115

. +
- H2C-Br -H,./ .

r-H.Cr

C13H11+ C13H9+
m/z:167 mlz: 165

! -rOI !-rOlBr IC14H13Br:-
m/z: 260/262

exp: (100,0:74,3)%
I

@) I@)
teo: (100,0:97,9)%
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111.6. Fotólises Convencionais

llI.6.1: Irradiações

Soluções benzênicas (25,OrnL; 5,0.10-2 moI.L-I) de cada um dos cinco

compostos bromados (MBX, DBX, GBX, TRBX e TBX), contidas em um frasco

cilíndrico de quartzo e desaeradas por corrente de argônio durante toda a irradiação,

foram submetidas à fotólise em um sistema de irradiação PCQ - Xl da UItraviolet

Products, no qual se utilizam quatro lâmpadas de mercúrio de baixa pressão (tipo

"biscoito'), de potência elétrica nominal total 72W (I8W por lâmpada) e

Âemissão=254nm. Na aparelhagem utilizada, a potência elétrica experimental foi

detenninada como sendo de 68,8W (17,2W por lâmpada).

Foram feitas, nas mesmas condições, irradiações de soluções benzênicas de

MBX e DBX em presença de ciclo-hexeno (I,97moI.L-I), com o objetivo de se

verificar o comportamento do sistema na presença de doadores de hidrogênio.

Mantendo-se o mesmo procedimento experimental, irradiaram-se, ainda,

soluções de MBX e DBX, em iso-octano, com dois objetivos: em primeiro lugar, para

se ter uma estimativa sobre a eficiência com que o benzeno atua, ao agir como

sensibilizador na fotólise dos compostos bromádos; em segundo lugar, havia a

necessidade de se obterem parâmetros sobre a fotoquímica dos compostos bromados

em iso-octano, por ter sido este o solvente selecionado para os estudos de fotólise por

pulso de laser.

Todas as fotólises foram acompanhadas por cromatografia gasosa,

recolhendo-se amostras de I,OrnL do meio reacional, com seringa, a intervalos

regulares, sem que se desligassem as lâmpadas. Em todas estas análises

cromatográficas utilizou-se n-hexadecano como padrão-interno.

Comparando-se a série de cromatogramas referentes a uma mesma irradiação,

verificou-se que os picos obseIVados, a qualquer tempo até o término da irradiação,

variaram apenas em intensidade, em cada uma das fotólises. Assim foi possível

concluir que, pelo menos até 30% de conversão do reagente, não se formaram (ou não

se detectaram) compostos resultantes de possíveis fotorreações dos produtos

formados, para quaisquer das fotólises estudadas.

Os produtos obtidos nas fotorreações foram identificados através da

interpretação dos espectrogramas de massa resultantes de análise por CG-EM. Quando

necessário, sintetizaram-se padrões por via ténnica para confirmação da identidade dos

fotoprodutos, tanto pelo tempo de retenção (corrigido em função do padrão-interno),

como pela comparação dos respectivos espectros de massas. Os espectrógrafos

utilizados estão descritos no item m.I (p.3I) e os espectros de massas mais

significativos encontram-se nas Figuras lH.I a m.7 (vide item lH.5, p.40 a 46).
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111.6.2: Quantificação dos fotoprodutos obtidos

Soluções dos compostos bromados, em benzeno, ciclo-hexeno e iso-octano,

foram irradiadas com o objetivo de se quantificarem os produtos obtidos. Neste caso,..-

utilizou-se um carrossel com capacidade para seis tubos de 13xl00mm e com diâmetro

ligeiramente menor do que o das lâmpadas de irradiação, de maneira que o carrossel

pudesse girar circundado pelos biscoitos. As soluções (-1.1 0-lmol.L-1 ou -10-2

mol.L-1) foram degaseadas antes da irradiação, por passagem de corrente de argônio

durante vinte minutos, tendo sido preparadas seis amostras por composto, transferindo-

se 3,OmLde solução para tubos de quartzo de 13xIOOmm,com seringa, sob atmosfera

de argônio. Os tubos foram tampados com rolhas de cortiça teflonizada, sendo retira-

dos do carrossel, para análise, a intervalos regulares, sem que se desligassem as lâmpa-

das. A identificação e a quantificação dos produtos obtidos para cada uma das seis

amostras irradiadas (e para as amostras controle, mantidas no escuro) foram feitas por

CG-EM e por cromatografia gasosa, respectivamente. No caso das análises por croma-

tografia gasosa, utilizou-se o cromatógrafo Shimadzudescrito no item ID.I (p.3I).

Para isso, foi necessário, em primeiro lugar, determinarem-se as respostas do

detector de ionização de chama, para os diversos compostos em estudo. Assim, após

ter-se escolhido n-hexadecano como padrão-interno e verificado que a técnica de inje-

ção com agulha ma pennitia maior reprodutibilidade, prepararam-se pelo menos cinco

soluções benzênicas de concentrações diferentes em cada um dos compostos de inte-

resse. Cada uma dessas soluções foi obtida por diluição de uma solução-estoque,

acrescentando-se padrão-interno suficiente para que sua concentração fosse sempre a

mesma em todas elas. Os dados obtidos estão apresentados nas Tabelas nI.4 a lli.lO,

tendo fornecido boas correlações lineares (R = 0,999 a 0,993), para as retas
Áreaoo sto n sto

representadas pela equação: Y = , mpo = k rompo.
Areapadrão npadrão

Tabela m.4: Dados para a obtenção do fator de resposta do o-xileno.

o-xileno I C1sH34 I Razões

Resultados de regressão linear:
Constante O NQde Observações 9
Desvio-padrão de Y 0,023 Graus de Liberdade 8
R2 0,997 R 0,999
k 0,549 Desvio-Padrão de k 0,005

Área n.1010 (moi) Área n.1011 (moi)
Area

n/n(C16H34)Área(C16H34)

12710 0,63 59113 14,60 0,22 0,43
14785 0,74 67180 17,00 0,22 0,43
13316 0,68 64699 15,80 0,21 0,43
65970 1,58 56276 7,29 1,17 2,17
61629 1,58 50774 7,29 1,21 2,17
69476 1,97 59279 9,12 1,17 2,16
22304 1,05 35818 9,72 0,62 1,08
22946 1,05 38720 9,72 0,59. 1,08
21088 0,85 34272 7,90 0,62 1,08
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Tabela m.s: Dadospara a obtençãodo fator de respostade MBX.

MBX I C16H34 I Razões

Resultadosde regressãolinear:
Constante O NQde Observações 9
Desvio-padrão de Y 0,031 Graus de Liberdade 8
R2 0,997 R 0,999
k 0,542 Desvio-Padrão de k 0,005

Tabela m.6: Dados para obtenção do fator de resposta de DBX.

DBX I C1sH34 I Razões

Resultadosde regressãolinear:
Constante O NQde Observações 9
Desvio-padrão de Y 0,022 Graus de Liberdade 8
R2 0,997 R 0,998
k 0,542 Desvio-Padrão de k 0,006
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Área n.1010(moi) Área n.1011 (moi)
Area

nIn (C16H34)
Área(C16H34)

18416 0,92 59113 14,60 0,31 0,63
21187 1,07 67180 17,00 0,32 0,63
18716 1,00 64699 15,80 0,29 0,63
95523 2,30 56276 7,29 1,70 3,16
89303 2,30 50774 7,29 1,76 3,16

101429 2,88 59297 9,12 1,71 3,16
30317 1,53 35818 9,72 0,85 1,57
32038 1,53 38720 9,72 0,83 1,57
29734 1,25 34272 7,90 0,87 1,58

Área n.1011 (moi) Área n.1011 (moi)
Area

n/n (C16H34)
Área(C16H34)

12259 5,98 59113 14,60 0,21 0,41
14151 6,98 67180 17,00 0,21 0,41
12494 6,48 64699 15,80 0,19 0,41
62140 15,00 56276 7,29 1,10 2,06
58904 15,00 50774 7,29 1,16 2,06-
65947 18,70 59297 9,12 1,11 2,05
19432 9,97 35818 9,72 0,54 1,03
20883 9,97 38720 9,72 0,54 1,03
18545 8,10 34272 7,90 0,54 1,03
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Tabela ID.': Dadospara obtençãodo fatorde respostade TRBX.

I TRBX I C1sH34 I Razões

Resultados de regressão linear:
Constante O NQde Observações 4
Desvio-padrão de Y 0,005 Graus de Liberdade 3
R2 0,994 R 0,997
k 0,402 Desvio-Padrãode k 0,006

Tabela 1ll.8: Dados para obtenção do fator de resposta para TBX.

DBX I C1sH34 I Razões

Resultados de regressão linear:

Constante O NQde Observações 9
Desvio-padrão de Y 0,026 Graus de Liberdade 8
R2 0,992 R 0,996
k 0,453 Desvio-Padrão de k 0,006

Solução Área Crnolar Área Crnolar Área Médias Cmolar

(mol.L-1) (moI.L-1) Área(C1sH34) Crnolar(C1sH34)

40175 1762654 2,28.10-2
1 31792 1,19.10-2 1412888 2,13.10-1 2,25.10-2 2,29.10-2 5,59.10-2

73388 3119574 2,35.10-2

28295 1927338 1,47.10-2
2 27403 -3 1890868 2,16.10-1 1,45.10-2 1,47.10-2 3,68.10-27,95.10

25790 1739077 1,48.10-2
18354 1711622 1,07.10-2

3 20758 -3 1887016 2,13.10-1 1,10.10-2 1,09.10-2 2,79.10-25,96.10
19972 1801539 1,11.10-2

13678 1758496 0,78.10-2
4 10367 -3 1109998 2,13.10-1 0,93.10-2 0,84.10-2 2,24.10-24,77.10

15033 1883077 0,80.10-2

Área n.1010 (moi) Área n.1 011 (moi) Área/Área (C1sH34) n/n (C1sH34)

23514 1,36 59113 14,60 0,40 0,93

27763 1,59 67180 17,00 0,41 0,94

28233 1,47 64699 15,80 0,44 0,93

57501 1,59 56276 7,29 1,02 2,18

50571 1,59 50774 7,29 1,00 2,18

59387 1,99 59297 9,12 1,00 2,18

16319 1,06 35818 9,72 0,46 1,09

18675 1,06 38720 9,72 0,48 1,09

15543 0,86 34272 7,90 0,45 1,09
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Tabela m.9: Dados para obtenção do fator de resposta de GBX.

I GBX I CisH34 I Razões

Resultados de regressão linear:
Constante O NQde Observações 4
Desvio-padrãode Y 0,001 Grausde Liberdade 3
R2 0,985 R 0,993
k 0,500 Desvio-Padrãode k 0,013

Tabela m.IO: Dados para obtenção do fator de resposta de BBzBr.

I BBzBr I CisH34 I Razões

Resultados de regressãolinear:
Constante O
Desvio-padrãode Y 0,001
R2 0,995
k 0,795

NQde Observações 4
Graus de Liberdade 3
R 0,998
Desvio-Padrão de k 0,011

Solução Área Cmolar Área Cmolar Área Médias Cmolar

(mol.L-i) (mol.L-i) Área(CisH34) Crnolar(CisH34)

54476 1762654 3,09.10-2

1 41700 1,25.10-2 1412888 2,13.10-1 2,95.10-2 3,04.10-2 5,85.10-2

95824 3119574 3,07.10-2

35861 1927388 1,86.10-2

2 34934 -3 1890868 2,16.10-1 1,85.10-2 1,82.10-2 3,85.10-28,32.10

30498 1739077 1,75.10-2

23898 1711622 1,40.10-2

3 27475 -3 1887016 2,13.10-1 1,46.10-2 1,45.10-2 2,92.10.26,24.10

26793 1801539 1,49.10-2

18410 1758496 1,05.10-2

4 12328 -3 1109998 2,13.10.1 1,11.10-2 1,08.10.2 2,34.10-24,99.10

20424 1883077 1,09.10-2

Solução Área Cmolar Área Cmolar Área
Médias Cmolar

(mol.L-i) (mol.L-i) Área(CisH34) Cmolar(CiSH34)

82680 1762654 4,69.10-2

1 66267 1,26.10-2 1412888 2,13.10-1 4,69.10-2 4,68.10-2 5,89.10-2

145424 3119574 4,66.10-2

60390 1927338 3,13.10-2

2 59143 -3 1890868 2,16.10-1 3,13.10-2 3,17.10-2 3,88.10-28,38.10

56620 1739077 3,26.10-2

38249 1711622 2,24.10-2

3 40860 -3 1887016 2,13.10-1 2,17.10.2 2,22.10-2 2,95.10-26,28.10

40757 1801539 2,26.10-2

30779 1758496 1,75.10-2

4 23638 -3 1109998 2,13.10-1 2,13.10-2 1,88.10-2 2,36.10-25,03.10

32957 1883077 1,75.10-2
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ID.6.3: Actinometria

Pode-se definir o rendimento quântico (ef) de um processo fotoquímico de-

terminado como sendo a razão entre o número de molécu1as (ou mols) que softem o

processo e o número total de fótons (ou einsteins) absorvidos pelo substrato. Assim,

considerando-se a reação fotoquímica genérica R~P, onde R representa o reagente

e P um fotoproduto, ambos no estado fundamental, o rendimento quântico para o

desaparecimento de reagente (~~, neste processo, seria definido como:

c1» - número de moléculas de R que reagem.
R - númerode fótonsabsorvidopor R '

e o rendimento quântico de aparecimento de fotoproduto (cI>p)seria dado por:

c1» - número de moléculas de produto P formado.
P - númerode fótonsabsorvidospor R '

No caso de reações em solução, uma estratégia muito fteqüente é a de se utili-

zarem concentrações de reagentes tais, que toda a luz seja absorvida durante o período

de monitoração da reação.

Desde que o reagente R seja a única espécie a absorver luz, a intensidade de

luz absorvida pelo substrato (Iabs) é igual à intensidade da luz incidente ~). Então,

para a reação genérica em discussão, pode-se representar ef)Rcomo:

- dnR = ef)RIabs =ef)RIodt .
ou, se nR = [R].V,

Vd[R] = c1»RIabs = ef)RIo e, se to= O,

cI>R= -VÔ[R]
Iot I'

V([R]o - [R]t) = -VÔ[R] = ef)Rlot
...

números de mols de R, em moI;
volume de solução madiada, em L;
concentração molar do substrato no tempo t, emmolL-l;
concentração molar do substrato no tempo zero, em molL-l;

intensidade luz incidente, em eintein.s.l;
intensidade de luz absorvida, em eintein.s-l.

Segundo estas definições, para se obter o rendimento quântico de um determi-

nado processo é necessário determinarem-se duas quantidades, i.e., a quantidade de luz

onde,
nR =
V =

[R]t =

[R]o =

Ia =

Iabs =
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absorvida (nonnaJmente, por actinometria convencional) e a quantidade de substrato

que reagiu - ou de fotoproduto formado - utiJizando-sealgummétodo anaJítico
como, por exemplo, espectrofotometria ou cromatografia. Na determinação da quanti-

dade de luz absorvida pode-se utilizar um actinômetro químico, um sistema para de-

terminação da luz de excitaçãobaseado em um processo químico induzido por luz, cujo

rendimento quântico seja conhecido. No caso do presente estudo selecionou-se, como

actinômetro, o leucoclanetodo verde-malaquita(CALVERT & RECHEN, 1952), que

apresenta a seguinte fotorreação:

~C'~

JQ\-7'&vCH, hv c,~ o- ~ =o=
+/C~ -

/'~« -." 254nm~ / C - N'", + CN
~c 'CN C~ cI>=O,91~c C~

LeL.KX>Cianetodo Verde Malaqlita

(VML)
Incolor

Cátion do Verde Malaqlita

(VMI-)
Azul Intenso

Para a determinação do fluxo de fótons emitido por lâmpadas de mercúrio de

baixa pressão, o VML apresentapelo menos duas vantagens em relação ao ferrioxalato

de potássio, actinômetroclássico(HATCHARD& PARKER,1956),cujafaixade absorção

é muito extensa (250 a 500 nm).

Em primeiro lugar, o VML, por não absorver na região do visível (a região

útil deste actinômetro está entre 225 e 289 nm, vide Figura m.8 à página 59), permite

o manuseio das soluções fora de salas escuras. Em segundo lugar, como a região de

absorção do VML está na mesma faixa da"dos compostos halo-benzílicos em estudo,

os eventuais erros causados por diferen~asentre a capacidade absortiva do actinômetro
e a quantidade de luz rea1menteabsorvida pelo substrato são diminuídos, o que é im-

portante no caso de se querer relacionar medidas actinométricas e de rendimento quân-

tico feitas em condições policromáticas (i.e., para lâmpadas nuas).

Para se determinar o fluxo de fótons emitido pelo conjunto de lâmpadas utili-

zado neste trabaJho,seguiu-seo procedimentodescritopor JOHNS(1969), tendo sido
necessário obterem-se os espectros de absorção completos para o VML e o VM+ pois

utilizaram-se soluções metanólicas, ao invés de etanólicas, como descrito por JOHNS

(1969),o que desloca ligeiramenteas curvas de absorção. ° procedimento adotado está

descrito, etapa por etapa, a seguir:

1. Adicionou-se, a metanol grau espectroscópico, ácido clorídrico suficiente para a
preparação de uma solução I,I6xIO.3 molL-. Esta solução-estoque será designada
como SI' As absorbâncias de SI foram medidas (contra H20), tendo sido obtidos va-
lores compatíveis com os da literatura (JOHNS, 1969) como apresentado na Tabela
m.I!. ° ácidoé adicionadopara estabilizaro VM+, dificultando a bidrólise do cátion,
processo este que diminuiriaa absorbância da solução, segundo:

VM++ ~O ~ \/MOH + H+
(amI) (incolor)

I I
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Tabela mll: Absorbânciaspara soluçõesalcoólicasde HCl

a. MetanollHCI (1,16.10-3 mol.L-1), contra H20.

b. EtanollHCI (10-3N), contra H20 (JOHNS, 1969).

2. Preparou-se uma solução-estoque (1,02.1O-3molL-l) de VML (S2) acrescentando-
se, a 0,0363g do actinômetro, solução SI suficientepara completar 100,00 mL. A so-
lução S2 foi mantida congelada no fteezer, em ftasco escuro, sendo estável, nestas
condições, por seis meses.

3. Diluiu-se Sz com SI para que a solução final apresentasse uma absorbância de cerca
de 1,5 no comprimento de onda de interesse. Por exemplo, para Â=254nm,
[S3]=1,55.10-4 molL-l; A=I,495.

4. Obtiveram-se os espectros de absorção fara S3, em três diluições diferentes (1:3, 1:5
e 1:10), a partir de [S3]=1,30.1O-4molL- , com o objetivo de se determinarem as cur-
vas de absorção em 8 (ou log 8), tendo sido obtida a curva apresentada na Figura ID.8.
Alguns dados importantes para os cálculos da intensidade da emissão das lâmpadas es-
tão apresentados na Tabela m. 12, que se segue:

Tabela ID.12: Dadospara VML e~, emmetanoIlHCI(I,16.1O-3molL-l).

5. Irradiou-se a solução S3 ([S3]=I,04.1O-4molr1) até conversão total do VML em
VM+ (80 minutos, 254 nm) obtendo-se os espectros de absorção para VM+ para solu-
ções de três diferentes concentrações, preparadas por diluição de S3 com SI (1:5; 1:10;
1:15), com o objetivo de se determinar a curva de absorção do VM+ em 8 (ou log 8),
apresentada na Figura m.8, que se segue.

I r

À AbsorbAncias

(nm) experimental a literaturab

220 0,19 0,17
230 0,08 0,09
240 0,03 0,035
254 0,05 -
260 0,00 0,004

VML VM+

1
I

- e

log( E iJ

e I lognm 103Lmol-1cm-1 I mnr1cm-1 103Lmor1cm-1

254 9,65 3,98 12,10 4,08
266 14,30 4,16 9,47 3,98
269 14,70 4,17 9,48 3,98
297 3,03 3,48 11,80 4,07
303 2,55 3,41 12,40 4,09
313 2,05 3,31 13,90 4,14
618 - - 65,80 4,82
619 - - 65,80 4,82
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Figura ID.S -Espectros de absorção (em 10gB),para o VML (actinômetro) e rara o fotopro-
duto VM+ (curva cheia), em metanol/ácido clorídrico (1,16.10- mOI.L-l).

Conhecidos os espectros de absorção para o VML e o VM+, pôde-se passar

às medidas actinométricas em si, consideradas duas condições de contorno: (i) que a

solução de VML fosse concentrada o suficiente para não permitir a transmissão de luz

através da amostra irradiada e (ii) que as medidas fossem feitas para uma conversão de

VML na qual a variação das absorbâncias,a 618 nm, obedecesse à linearidade.

Assim, irradiaram-se 3,00 mL de solução 83, em um carrossel, cujas cavida-

des para o encaixe de tubos de 13 x 100mm são providas de fendas de lmm de largura

(para minimizar os efeitos causados pela diferença de índice de refração dos solventes

utilizados sobre o rendimento quântico observado; VESLEY,1971). Foram obtidas,

para aliquotas diluídas para a metade da concentração, as leituras que se encontram na
Tabela IIl13.

Tabela llL13: Actinometria para as lâmpadas de mercúrio de baixa pressão a.

a. [531=1,55.10-3moI.L-1; A254=1,495.

b. absorbância5 medidas, para as alíquotas diluídas.

c. absorbâncias calculadas, para a solução 53 irradiada: destes dados
obtem-se, por regressão linear, a equação: A =0,18t; r =0,993.

Tempo (5) 0,0 2,0 4,5 6,0 8,0 9,8
Absorbâncias

(a 618nm) b 0,00%0,01 0,23%0,01 0,44%0,01 O,55:tO,01 0,75%0,01 0,83%0,01

Absorbâncias
(a 618nm) c 0,00 0,47%0,01 0,87%0,01 1,10%0,01 1,50%0,01 1,67%0,01
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Como, a 254 nrn, o VML e o fotoproduto absorvem,não se pode utilizara

expressão simplificada:

I - koVo--
C!> '

[ID.I]

na qual se admite que ko seja uma constante cinética observada de ordem zero para o

cálculo da intensidade de luz emitida (Ia). Assim, utilizou-se a equação proposta por

BUNCE (1987):

d[R]t C!>ER[R]t(1-exp[-2,303b{Ep[R]0 +(ER -Ep)[Rl}])-V = , [ID.2]
d(Io.t) Ep[R]o +(ER - Ep)[R]t

onde:

b é o comprimento da cela, em cm;

ERé a absortividade molar do reagente, em L.mor1.cm-l, a Ã=254 nrn;
Ep é a absortividade molar do produto, em L.morl.cm-l, a Ã=254 nrn;
V é o volume irradiado, em L;
[R]o é a concentração inicial,em mOI.L-l;
[R]t é a concentração, no tempo t, em mol.L-le
C!>é rendimento quântico de desaparecimento do VML .

Para o caso geral, esta equação diferencial não pode ser integrada

analiticamente. Entretanto, pode-se integrá-Ia numericamente, por exemplo, pelo

método de EULER, gerando-se dados suficientes, a partir dos experimentais, para que

se tenham pelo menos 100 intervalos discretos de integr3;ção(L\t=O,ls).

Como A = 0,18.t e E618= 6,58.104 L.mor1.cm-l (vide Tabela ill.13, nota

c, p. 59 e Tabela ill.12, p. 58, respectivamente), temos, pela Lei de Lambert-Beer,

que:

[R]i =2,73.10-6.iÔt .

Assim, se :

- V~([R]o-[R~){f(i)+f(i+I)}
Ia - t ~ 200 C!> E '

i=l R R

onde:

f(i)= (ER -Ep)+Ep[R]o /[Rl ,
l-exp[-2,303b{Ep[R]o +(ER -Ep)[R]d]

[R]i é a concentração do reagente no tempo (iL\t)e

i e IN.
100

tem-se, ao se proceder a integração numérica com t =L iAt =IOs e V = 3mL, que
i=l

Ia = 1,15.10-8 einsteinls , ou seja:

I Ia = 6,87.1O-7einsteinlmin,I

para o sistema de irradiaçãoutilizadonas fotólisesconvencionais(vide item ill.6.1, à
p.51).

I r
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111.7. Fotólises por Pulso de Laser

o sistema utilizado para a realização dos experimentos de fotólise por pulso

de laser é constituído, essencialmente, por quatro partes: (i) fonte de excitação, (ii)

sistema de monitoração, (iii) sistema de detecção e (iv) recursos computaci~nais para o

processamento dos sinais (SCAIANO,1982). Nas fotólises por pulso de laser utilizamos

o sistema descrito no item m.I (p.31), cujo esquema simplificado encontra-se na

Figura m.9, a seguir.

LASER Prisma

Microcomputador

Gatilho
Di'.1sor de Feixe

01 Osciloscópio

o D O
Amostra

Lâmpada

(I)

1 Monoctmador
Fotomultiplicadora

íris íris

Pulsador

onde,

a fonte de excitação é um laser pulsado de Nd/Y AG;

o sistema de monitoração é constituído por um monocromador, lentes, íris e urna lâmpada
de xenônio, pulsada para aumentar a intensidade luminosa;

o sistema de detecção consiste em uma fotomultiplicadora e um osciloscópio rápido para
captura das curvas de intensidade do transiente versus tempÔ;

o computador (IBM-PC/AT compatível) utilizado para o processamento dos sinais arma-
zenados pelo osciloscópio emprega um software desenvolvido, para este laboratório, pe-
lo EngQ. Ricardo Furlan. .

Figura DI.9 -Esquema simplificadodo sistemautilizado nas fotólises-relâmpago.
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Em nossos estudos, o laser foi operado com amplificadores de potência nomi-

nal igual a 1400V (correspondendo a 6mJ/pulso, i.e., 400kW), tendo-se selecionado o

4Qharmônico (Â.=266nrn)como comprimento de onda de excitação. A largura do

pulso (à meia altura) é, tipicamente, de 15ns e, o diâmetro do feixe, de cerca de lcm.

A luz de excitação, em arranjo perpendicular ao feixe emitido pelo laser, é fornecida

por uma lâmpada pulsada de xenônio de 450W.

Como não se poderiam utilizar soluções benzênicas neste comprimento de

onda, selecionou-se, como solvente, um alcano cuja constante dielétrica fosse seme-

lhante à do benzeno de forma que os resultados fossem obtidos em um meio de

polaridade comparável à utilizada nas fotólises convencionais. Assim, soluções iso-

octânicas (-10- 4 mol.L-l; A na faixa de 0,6 a 0,8) de quatro dos cinco compostos

bromados (MBX, DBX, GBX e TBX), contidas em celas de quartzo de 1,00cm de

caminho óptico, providas de torneira de tetIon, foram submetidas a experimentos de

fotólise-relâmpago, após serem desaeradas, durante 20 minutos, por corrente de

argônio ou por, pelo menos, quatro ciclos de congelamento-degaseamento-

descongelamento (até cerca de 5.1O-5rnmHg).

Para cada um destes compostos, foram obtidas as curvas cinéticas de

decaimento das espécies geradas na fotólise, monitorando-se a absorbância destes

transientes, em função do tempo. Tipicamente, a monitoração foi feita a vários compri-

mentos de onda, para cada uma das soluções, variando-se o monocromador de 5 em 5

(ou 10 em 10) nanômetros, para comprimentos de onda na faixa de 280 a 50Onrn. Em

todos os casos, as curvas obtidas eram médias de uma série de pelo menos três tiros,

dos quais havia sido subtraída a linha-base determinada para o sistema de fotólise.

Não houve necessidade de se utilizarem celas de tIuxo porque a comparação

dos espectros de absorção na região do ultra-violeta determinados, antes e após a

execução das medidas, para cada uma das soluções em estudo, não indicou alterações

significativasdas características espectrais, a não ser no caso de GBX.

Com o objetivo de se identificarem os transientes gerados nestas fotólises,

foram feitos vários experimentos adicionais para o caso de DBX, em iso-octano.

Assim, foram feitos estudos na presença de ciclo-hexeno, além de se investigar o efeito

exercido por oxigênio sobre a cinética de decaimento das absorções transientes, através

da comparação das curvas obtidas para uma mesma solução degaseada e após ter-se

nela borbulhado oxigênio durante 20 minutos, sob ação de ultra-som. Foram, ainda,

feitas medidas em iso-propanol, em presença e em ausência de cis-piperileno, em meio

desaerado e em meio saturado de oxigênio.

Para se ter uma comparação mais imediata entre os resultados obtidos nas

fotólises convencionais e os dados de espectroscopia por pu~sode laser, efetuaram-se

medidas para soluções de DBX e de TBX, em benzeno, utilizando-se um laser de

exímero (Â.=308nm). As determinações em benzeno foram feitas, a nosso pedido, no

laboratório da Dra. Comelia Bohne (Universidade de Victoria, Victoria, B.C., Canadá).

A partir das curvas de decaimento cinético, construiram-se os espectros de

absorção dos transientes detectados nas fotólises. Assim, para os decaimentos

monitorados em cada um dos diferentes comprimentos de onda, obtiveram-se médias
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aritméticas dos valores de cinco pontos, ou seja: aquele observado no tempo de corte

selecionado e os dois pontos que o antecedem e o sucedem. Analisando-se as curvas

de decaimento, foi possível selecionar 511Se 1511s,a partir do início do decaimento,

como tempos de amostragem típicos. O programa para este tratamento foi

desenvolvido pelo Dr. Ivan Pérsiode Arruda Campos, pós-doutorando em nosso grupo

de pesquisa.
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IV. RESULTADOSE DISCUSSÃO

IV.! FotólisesConvencionais

IV.I.I: Em benzeno

Na fotólise de DBX em solução benzênica foram obtidos,' como produtos

principais, a-bromo-o-xileno (MBX) e a,a,a'-tribromo-o-xileno (TRBX) e, em menor

quantidade, a,a-dibromo-o-xileno (GBX), conforme mostram os resultados apresenta-

dos na Tabela IVA (vide página 81). Detectaram-se, também, traços de brometo de

o-benzil-benzila(BBzBr), produto proveniente do ataque, ao benzeno, do mono-radi-

cal o-(bromo-metil)-benzila(41) - formado na etapa fotoquímica primária pela quebra

homolíticade uma ligação C-Br (vide ESQUEMA IV.I, p.65).

Nesta fotólise, o fotoproduto primário é o mono-radical 41, enquanto todos os

processos subseqüentes são térmicos e podem ser compreendidos em termos de rea-

ções radicalares: o radical 41 gera MBX por abstração de um átomo de hidrogênio do

substrato (DBX), analogamente ao o~ervado por ABDEL-WAHABet aI;;(1985)ao estu-
darem a fotólise de uma série de compostos halogenados (bromados ou clorados), em

tetracloreto de carbono; a formação de TRBX envolve a combinação dos radicais

bromo e a-bromo-o-(bromo-metil)-benzila (42, gerado quando da formação de MBX);

finalmente,quanto à obtenção de GBX, admitindo-se que ocorra migração [1,4] de hi-

drogênio no radical 41, formar-se-ia um radical estabilizado pela presença de um substi-

tuinte bromo em ipso (43), o qual, ao combinar-se com um átomo de bromo, produziria

GBX (ESQUEMA IV.1).

Como o solvente utilizado nesta irradiação é benzeno, o qual não é uma fonte

adequadade radicaishidrogênio- D (C6Hs-H)= 461kJ.mor1(MUROVet al;;,1993)-

a abstração de hidrogênio do próprio substrato (DBX), a recombinação e/ou a dimeri-

zação são os únicos caminhos disponíveis para a desativação dos radicais 41 e Br., for-

mados na primeira etapa da fotorreação.

Entretanto, ao se irradiar DBX em benzeno, não se formaram, em quantidades

detectáveis, quer dímeros, quer HBr. Uma possível explicação para este comporta-

mento seria estar-se formando um complexo benzeno/Br., pois este processo, ao esta-

bilizar o radical bromo, tomá-Io-ia menos reativo e mais seletivo, aumentando seu

tempo de vida. A formação de complexos entre átomos de halogênio (CI, Br e I) e

compostos aromáticos, tanto em solução, como em matrizes, está bem estabelecida na

literatura (vide, por exemplo, BOSSY et alií, 1970; BOHLER, 1972).

Considerando-seas energias de ligação de HBr e o-xileno - D (Br-H)=
366kJ.morl (MUROV et al;;,1993); D (o-MeC6H4CHrH) = 365kJ.mor1 (HAYASHIBA-
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RA et 8Iii,1986) - conclui-se, facilmente, que a estabilização causada pela formação do

complexobenzeno/Brodesfavorecea retiradade HO do substrato(DBX) por tornar
menos exotérmica esta abstração.

A diminuição da reatividade do radical bromo, devida à complexação com

benzeno pode, ainda, contribuir para a formação do TRBX, um produto inesperado,

pois o aumento do tempo de vida do radical favoreceria a ocorrência de encontros

bimoleculares efetivos entre Br ° e as demais espécies presentes no meio reacional,

tomando menos provável a formação de dímeros, seja de 41, seja de 42 (os quais não

foram detectatos).

ESQUEMA IV.I

~
BBzBrBr

Br

[1,4] H ~.
43

I Br-

, Br

OCBr

benzeno

Br

« :v~ «.+ Br'
DBX Br 4.1 Br

GBX

DBX

~
MBX Br

+ rrJr

~.42 Br

~Br'

~~
TRBX Br

Com o objetivo de verificar a validade das hipóteses mecanísticas apresentadas

no ESQUEMA IV.I, decidimo-nos a estudar o comportamento fotoquímico de uma

série de compostos bromados cujo esqueleto carbônico fosse similar ao de DBX,

enquanto o número de átomos de bromo presentes nos carbonos dos grupos metila se-

ria variado. O estudo da fotoquímica dos demais o-xilenos bromados deveria permitir
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que se analisasse se o efeito de bromo no carbono ipso e/ou a ao radical 41 (vi de ES-

QUEMA IV.I, p. 65) é significativo, mantendo-se a geometria dos intermediários

envolvidos praticamenteinalterada (vide Figura IV. 1, p.68)

Assim, irradiaram-se, inicialmente, soluções benzênicas de MBX, nas condi-

ções descritas anteriormente (vide item ID.6.I, p. 51). Nestas irradiações foram ob-

tidos o-xileno e DBX, além de GBX e TRBX e seus respectivos produtos de hidrólise.

A proposta mecanística simplificadapara a obtenção destes fotoprodutos encontra-se

sumarizada no ESQUEMA IV.2, a seguir.

8

OCBr ~hv~ ~ + Br"
MBX 44

OC~~
DBX

MBX

Br8

r r

ESQUEMA IV.2

O Br

OCH H"O
r

Br Br
TRBX

tBr" "
8

+
OCBrBr

8

+ OCBr + OCBr
8

Br"

OBr

r H"O. OCH
GBX
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A formação destes fotoprodutos, a partir de MBX, pode ser explicada utili-

zando-se raciocínios análogos aos desenvolvidos para o caso de DBX, o que fortalece a

hipótese de estar operando o mecanismo de recombinação radicalar proposto nos

ESQUEMAS IV.le IV.2.

Mantendo-se, ainda, as mesmas condições de irradiação, estudou-se o

comportamento de TBX, tendo sido identificados, além de TRBX, os produtos da

hidrólise parcial e total de TBX (os aldeídos 45 e 46; vide ESQUEMA IV.3). Houve

ainda, novamente, a formação de um composto inesperado, o a,a,a,a'-tetrabromo-

o-xileno (47), observado apenas como seu produto de hidrólise (48; ESQUEMA IV.3).

ESQUEMA IV.3

Br

QÇ~
TBXBr

~...

Br 1*

OC:~ + Br'
49

.

o

[1,4]H OC

48j
O

Br Br

OCBr TBX OC: Br.

. iQÇBrBr oC -Br

TRBX 47 BrBr

+
Br Br Br

:: .
Br-Br O Br. .

H OH
Br Br Br

-HBr

Br O Br

: O

«
O r. C

escuro

TBX Br 46 O 45 O
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A taxa de conversão de TBX em produtos.é menor do que aquelas observadas

para MBX e DBX. Pode-se imaginar que, na fotólise de TBX, a recombinação do par

radicalar (49/Br"), regenerando o reagente de partida, tenha maior eficiência do que no

caso dos dois sistemas anteriores. Este comportamento pode ser compreendido ao se

considerar que o radical formado na etapa fotoquímica primária (49, vide ESQUEMA

IV.3, p. 67) deva ter maior dificuldade para abstrair um átomo de hidrogênio do

substrato (TBX), pois o impedimento estérico, neste caso, seria bem maior do que o

existente nos sistemas anteriores (vide Figura IV. I).
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Figura IV.I - Representações de modelos para conrormeros de menor energia dos
compostos bromados em estudo, de acordo com os volumes mole-
culares relativos, calculadas e traçadas pelo programa HyperChem.
Nesta projeção, os anéis aromáticos encontram-se ocultos pelos subs-
tituintes e perpendiculares ao plano do papel.
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Irradiaram-se, ainda, soluções benzênicas de TRBX (vide ESQUEMA IV.4) e

GBX (vide ESQUEMA IV.5, p.70), para verificar se estes derivados bromados

apresentariam reatividades semelhantes às dos compostos já estudados, em reações de
foto-homólise.

ESQUEMA IV.4

~
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. ~ TRBX
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rgC,H
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+OC
~B;

~,~Br

DBX

Supúnhamos que esses derivados geminais, TRBX e GBX, não tão impe-

didos estéricamente quanto TBX (vide Figura IV.1), fossem mais reativos do que os

compostos MBX, DBX e TBX, pois a dificuldade para a obtenção de ambos

derivados, por via térmica,indicaque TRBX (ATKINSON& THORPE,1907)e GBX (o
qual, aliás, não se encontra descrito na literatura: vide síntese à p. 34) não são os

produtos preferenciais de uma bromação direta. Assim, seria de se esperar que estes

compostos bromados fossem mais reativos do que MBX, DBX e TBX, por serem
termodinamicamente menos estáveis.
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Obtiveram-se, entretanto, resultados surpreendentes, os quais não confirma-

ram nossa hipótese inicial:o composto TRBX mostrou-se menos susceptível à fotólise,

nestas condições, do que MBX e DBX. Pode-se, portanto, presumir que, como no

caso do TBX, a recombinação do par radicalar,regenerando o reagente de partida, te-

nha um papel significativo,também neste caso. Por outro lado, para uma conversão de

cerca de 27%, foi obtido um número de fotoprodutos maior do que o observado nos

I I
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casos anteriores. A profusão de produtos obseIVadanesta irradiação deve-se ao fato

de se formarem dois diferentes tipos de radicais (50 e 51, vide ESQUEMA IV.4, p.

69), como fotoprodutos primários.

Já o composto dibromado GBX apresenta um comportamento análogo ao de

DBX, quando submetido à fotólise em solução benzênica, embora apresente um maior

número de reações do que seu isômero (ESQUEMA IV.5, p. 70), porque o radical 52,

gerado na etapa fotoquímica primária, tem um substituinte bromo em ipso, o qual o

estabiliza, aumentando a probabilidade de ocorrerem encontros bimoleculares; isto não

ocorre no caso do radical 41 (p. 65, no ESQUEMA IV.I e, também, p. 70, no

ESQUEMA IV.5), o isômero de 52 formado quando da fotólise de DBX.

IV.l.2: Em benzeno/ciclo-hexeno

Foram feitas irradiações de soluções benzênicas dos compostos DBX, MBX e

TBX, em presença de cic1o-hexeno(l,97mo1.L-l), nas condições descritas no item

111.6.1(p.5I), com dois objetivos: (i) verificar se o ciclo-hexeno seIViriacomo fonte de

radicais hidrogênio, desativando os fotoprodutos radicalares formados na etapa foto-

químicaprimária (vide ESQUEMAS IV.1 a IV.5); (ii) verificar se haveria formação de

um intermediário bi-radicalar do tipo o-quinodimetano através de um processo monofo-

tônico onde, à foto-homólise da ligação C-Br, se seguiria a abstração de um átomo de

hidrogênio na posição y, pelo mecanismo de Berson, (i. e., abstração interna ao par ra-

dicalar:vide HAIDERet alií,1990e, também,ESQUEMA1.10,p.24). Este intermediá-

rio seria capturado por cic1o-hexeno,que atuaria como um dienófilo, formando-se um

aduto de Diels-Alder, como mostrado no ESQUEMA IV.6. Selecionou-se ciclo-he-

xeno, dentre os dienófilos disponíveis, porque este composto não apresenta absorção

apreciável na região de 254 nm, na concentração de trabalho.

ESQUEMA IV.6
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A hipótesede que o dienófilofosse relativamenteinerte é refutável: HAN &

BOUDJOUK (1982)compararama eficiênciade diferentessequestradores frente ao

o-quinodimetano gerado a partir de DBX, na presença de zinco em pó, por ação de

ultra-som, mostrando que ciclo-hexeno é ativo perante este dieno; ciclo-hexeno foi

utilizado, também com sucesso, para a captura de o-xililenogerado fotoquimicamente,

a partir de o-metil-estireno(HORNBACK& BARROWS,1982),tendo sido obtidoo aduto
de Diels-Alder correspondente (vide ESQUEMA lI, p.16). Estes resultados mostram

que, caso houvesse formação de o-quinodimetano durante a fotólise, ciclo-hexeno seria

suficiente para seu sequestro.

Entretanto, nas fotólises em benzeno/ciclo-hexeno, identificaram-se, como

produtos principais, apenas os compostos apresentados no ESQUEMA IV.7, produtos

de reações radicalares, não se formando adutos de Diels-Alder.

ESQUEMA IV.7

~ r hv . ifBr +o-o
+Q-O + Q- Br+o- Br
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lfBr hv ~ rEY +o-o+G-Q + Q- Br+o- sr~ benzenol ~ - - 11-
MBX ciclo-hexeno DCHex(2,2') DCHex(1,2')

Br Br

Q?Br hv ~o Br o-o
+Q-O +~~ +~~r

rbenzeno/.~Br+ - - li - ~r ~
TBX Br ciclo-hexenoTRBX DCHex (2,2') DCHex (1,2')

Os resultados obtidos reforçam o mecanismo proposto para as irradiações

feitas em ausência de ciclo-hexeno, ,pois os principais produtos detectados, além dos

dímeros de ciclo-hexeno (DCHex), foram os compostos MBX, o-xileno e TRBX, ob-

tidos pela desativação dos radicais 41, 44 e 49 gerados na etapa fotoquímica primária,

para cada um dos substratos irradiados (DBX, MBX e TBX, respectivamente). Assim,

evidencia-se que a adição de um doador de hidrogênio melhor do que benzeno e do que

o reagente de partida desativa várias das vias para a obtenção de produtos derivados de

reações radicalares térmicas em cadeia, antes disponíveis - D (o-MeC6I4CHrH) =
365kJ.morl (HAYASHIBARAet alií, 1986); D (alila-H) = 362kJ.morl; D (C6Hs-H) =
461kJ.morl (MUROVet alií,1993).
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A formaçãodos dímerosde ciclo-hexeno(DCHex)podeser explicadaatravés

das seguintes etapas: o radical ciclo-hexenila (53) formar-se-ia pelo ataque, ao ciclo-

hexeno, quer do radical bromo, quer dos radicais 41, 44 ou 49 (ESQUEMAS IV.l,

IY.2 e IV.3, respectivamente, às páginas 65,66 e 67); o radical 53, ao interagir com o

ciclo-hexeno,forma o radical 54, o qual, após perder H. gera os dímeros DCHex(2,2')

e DCHex(1,2'), como sumarizado no ESQUEMA IV.8, a seguir.

ESQUEMA IV.8
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onde: R.= 41,42,43 ouBr.
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Embora, por via sintética não tenha sido possível obterem-se os dímeros

DCHex(I,2') e DCHex(2,2'), sua caracterização é convincente, devendo-se à série de

argumentos que será exposta a seguir. Assim, para a caracterização dos dímeros

DCHex, obtidos na fotólise, compararam-se:

(i) as proporções relativas entre os respectivos picos isotópicos (M+1 e M+2) e os
picos moleculares (M), normalizados a 100%; as intensidades relativas obtidas expe-
rimentalmente, quando comparadas aos valores teóricos para C12H18, são consis-
tentes com a hipótese de serem estes três compostos dímeros de ciclo-hexeno, como
mostram os dados obtidos dos respectivos espectrogramas de massas, os quais se en-
contram sumarizados na Tabela IV. I.

Tabela IV.l: Intensidadesisotópicasrelativasao picomolecular.

Teórico DCHex(1, 1') a DCHex(1, 2') b

Pico m/z Ireid Pico mIz Ireid Pico m/z Irei
% % %

Mt 162 100,00 162 100,00 162 100,0
(M+1)t 163 13,71 163 13,46 163 12,8
M+2 t 164 0,87 164 0,89 164 2,0

a- obtidonoespectrômetroquadrupolarFinnigan MAT INCOS50;
b- obtido no espectrômetro quadrupolar Hewlett Packard 5988A;
c- obtido no espectrômetro de captura de íons Finnigan MAT ITD 800;
d- intensidades relativas ao pico molecu1ar, normalizado a 100%.

DCHex(2,2') c

Pico mIz Irei
%.

MH+ 163 100,0
(M+1)H+ 164 15,7
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(ii) seus tempos de retenção cromatográficos (relativos a C16H34,padrão-interno)
com o determinado para o isômero sintético DCHex(l,l ') - vide síntese à página
37; a diferença de magnitude existente entre os tempos de retenção observados (vide
Tabela IY.2, p.80) para os três compostos que se supunham ser isômeros está na
faixa esperada: 9%, tomando-se o dímero de tR maior como referência, enquanto
para 0- e m-xileno, por exemplo, esta diferença é de 17%, nas mesmas condições
cromatográficas.

(iii) o padrão de fragmentação observado nos espectrogramas de massas com o
apresentado pelo isômero sintético adotado como referência para a identificação; o
espectro de massas deste composto de referência - DCHex(l,l ') - encontra-se à
página 47 e o esquema proposto para as fragmentações que conduzem a seus picos
mais significativos (ESQUEMA III.6) está apresentado à página 48, enquanto o do
DCHex(l,Z'), o dímero mais abundante obtido nas fotólises, está sumarizado no
ESQUEMA IY.9 à página 75; o espectro de massas deste fotoproduto encontra-se
na Figura IY.2, abaixo.

81

4,0
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10S
119 133

o
60 80 100 120 140 160 180 200

Massa/ carga

FiguraIV.Z-Espectro de massas para DCHex(l,Z'), obtido no espectrômetro
quadrupólar Hewlett Packard 5988A.
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ESQUEMA IV.9 -Proposta de fragmentação para interpretação do espectro de
massas de DCHex(1,2').
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Embora existam algumas diferenças menores entre as relações de intensidades

dos picos de massa observados nos espectros de massas destes três compostos, estas

são facilmente explicáveis. De fato, os experimentos foram feitos em épocas diferentes

e em diversos aparelhos. Existe, entretanto, uma diferençamarcante observável nos es-

pectrogramas de massas destes dímeros: no caso do dímero de ciclo-hexenoobtido por

síntese, DCHex(l,l'), o pico-base do espectrograma é o pico molecular (m/z = 162),

enquanto os outros dois dímeros têm, como pico-base, o de massa 81. Existe uma di-

ferença estrutural significativa entre estes isômeros que, sendo a responsável por essa

característica dos espectrogramas, permite diferenciá-los. O dímero sintético é um die-

no conjugado, enquanto os obtidos por fotólise, DCHex(I,2') e DCHex(2,2'), não o

são. O dímero conjugado se rompe menos facilmente, necessitando de uma série de re-

ações para formar o cátion alílico(m/z = 81); neste caso, o pico-base é o pico molecu-

. lar (m/z = 162). Já no caso dos fotoprodutos, o pico de massa 81 é o pico-base, sendo

gerado diretamente a partir da cisão da ligação C-C entre os dois anéis, além de tam-

bém serem possíveis processos de-fragmentação equivalentesaos acessíveisao isômero

(1,1'). Como, para os produtos de fotólise, o pico-base dos espectros de massas têm

m/z = 81, foi eliminada a hipótese de que um dos isômeros obtidos fosse um dímero

com uma ligação dupla entre os anéis, pois, também neste caso, o pico 81 deveria ser

pouco intenso, por razões análogas àquelas explicitadas no caso de DCHex (1,1 ').

Tanto esta diferença marcante entre os padrões de fragmentação, como a veri-

ficada nos tempos de retenção cromatográficos, mostram que o isômero obtido por via

sintética é diferente daqueles gerados por via fotoquímica. Por outro lado, o fato de

vários dos outros fragmentos observados nos espectrogramas coincidirem, além de

apresentarem intensidades relativas similares, fortalece a suposição de que os três com-

postos sejam dímeros isoméricos do ciclo-hexeno.

A hipótese de que o DCHex(I,2') seja o dímero mais abundante, dentre os

dois obtidos nas fotólises em presença de ciclo-hexeno, está fundamentada em alguns

argumentos clássicos: (i) a etapa de abstração de um átomo de hidrogênio do radical

54 (vide ESQUEMA IV.8, p.73) poder-se-ia dar, ou em um carbono secundário, ou em

um carbono terciário (caminhosA ou B, ESQUEMA IV.8); (ii) para facilitar a discus-

são podem-se admitir, como modelos aproximados, as energias de ligação C-H para

ciclo-hexano, iso-butano e propano [ D (ciclo-C6HII-H) = 400kJ.morl, D (t-butil-
H) = 385kJ.morl e D (iso-propil-H) = 398kJ.morl (MUROVet a/ii,1993)]:analisando-

se estas energias de ligação, conclui-se que a abstração de um átomo de hidrogênio

terciário é favorecida, em cerca de 13kJ.morl (ou 3,lkcal.mor1), em relação à abstra-

ção de um atomo secundário; (iii) essa diferença de energia é de uma ordem de gran-

deza suficiente para que haja seletividade no processo de abstração, favorecendo a

retirada do hidrogênio do carbono terciário (BENSON,1976):

r r
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Pode-se estiII14iffacilmente a predominância deste processo no equilíbrio

reacionaI, pelas seguintes razões termodinârnicas:

A distribuição estatisticamente mais provável em um sistema é aquela de equi-

líbrio. Considerando-se que a probabilidade termodinâmica de as moléculas atingirem

uma certa distribuição seja expressa por W, número de configurações possíveis,

distingüíveis entre si, que a espécie possa apresentar, tem-se a relação de Boltzmann

entre entropia (8) e probabilidade:
8 = k.lnW

onde k = (RIN) é a constante de Boltzmann, sendo R a constante dos gases ideais e N o
número de Avogadro.

Pode-se, portanto, expressar a energia livre (~G), envolvida em um dado pro-

cesso, pela expressão:
~G = AR - RT.1nW

sendo AR a variação de entaIpiado sistema e, T, a temperatura em Kelvin.

Admitindo-se que, para o caminho A, W=2 e, para o caminho B, W= 1, devido

ao número de hidrogênios disponíveisem cada uma dessas vias (vide ESQUEMA IV.8,

p.73), tem-se que: .

~(~G) = ~(MI) - RT.ln2

Substituindo-se adequadamente as variáveis, obtém-se o valor para a diferença

entre os AOs,para os dois caminhos competitivos:

~(AG) = 3,1kcaI.morl- (l,9872cal.K-I.morl).(298K).(ln2) = 2,7kcal.morl.

E, como

exp(- ~~)=K=f~~ '

obtém-se, para a constante de equilíbrioK, o Beguintevalor:

exp
(

2, 7.103cal. mol-l

)
= K = [B] = 11.10-2

1,9872.298caI.K-1.mol-l.K [A]'

Assim, conclui-se que, se

[B]

xB =[A]+[B]

expressa a tração molar da espécie B no equilíbrio, e admitindo-se que [A] » [B],
então:

xB ~ K e xA ~ (l-K),

isto é, ao final da reação dever-se-iam ter formado cerca de 1% do isômero

DCHex (2,2') e 99% do DCHex (1,2').
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Os dadosquantitativosextraídosdoscromatogramasobtidosduranteas fotóli-

ses são coerentes com esta análise, tendo-se determinado uma proporção experimental

média de 97,4% para o isomero mais abundante de DCHex, nas fotólises de MBX

(96,7%) e DBX (98,1%) em benzeno/ciclo-hexeno. Assim sendo, consideramos que o

isômero mais abundante seja DCHex(t,2'), ao comparar os valores experimentais

acima aos calculados por argumentos termodinâmicos.

IV.I.3: Em iso-octano

Foram irradiadas soluções de MBX e DBX, em iso-octano, para: (i) avaliar a

eficiência com que ocorre a transferência de energia de excitação entre benzeno e os

substratos, pela comparação das velocidades relativas de reação nestes dois solventes;

(ii) obterem-se dados sobre a fotoquímica em iso-octano, que fornecessem subsídios

para os estudos cinéticos de fotólise por pulso de laser, feitos em iso-octano porque, no

comprimento de onda disponível para a excitação do substrato (Â.=266nm),não se po-

dem utilizar soluções benzênicas. Selecionou-se iso-octano para estes estudos compa-

rativos por ser este um solvente similar a benzeno, quando se comparam os valores de

suas constantes dielétricas (8=1,940 e 2,284, a 20°C, para iso-octano e para benzeno,

respectivamente; CRC, 1973) e de suas viscosidades [a 200C: 0,652cP, para benzeno,

CRC (1973); 0,507cP, para iso-octano, BEILSTEIN(EIV1,439)], além de ser

transparente na região de trabalho.

Irradiando-se a solução iso-octânica de MBX durante 4,3h obtiveram-se os

fotoprodutos apresentados no ESQUEMA IV.lO, para uma conversão de 13% do

substrato. O comportamento de DBX, quando irradiado em iso-octano, é semelhante,

tendo-se identificado os fotoprodutos apresentados no ESQUEMA IV.II, à página 79.

-
ESQUEMA IV.tO
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Br

OC~~+ OCsr

OCH J ~O
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~CnCCH3Br~

r I
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ESQUEMA IV.lt

Estes resultados mostram que a fotoquímica em iso-octano e em benzeno não

apresenta diferenças relevantes, a não ser quanto à reatividade: no caso de MBX, para

um tempo de irradiação aproximadamente igual (4,3b, em iso-octano; 4,8b, em ben-

zeno) as conversões foram de 13% e 18%, respectivamente (vide Figuras IV.3, à p.83 e

ry.I0, à p.87), o que indica que a reatividade em benzeno é cerca de uma vez e meia

maior do que a verificada em iso-octano; para DBX, novamente, a fotoquímica

observada é bastante semelhante àquela que se verifica em benzeno, sendo que, neste

caso, não se identificaramos fotoprodutos GBX e TRBX, mas somente seus produtos

de hidrólise (vide ESQUEMA IV.I0, p.78). Quanto à reatividade, em comparação a

benzeno, para uma irradiação de 3,3h, a conversão de DBX, em iso-octano, foi de

90%, enquanto em benzeno, após 5,3h de irradiação, a conversão foi de 41%.

Considerando-se que a concentração inicialde DBX na irradiação em iso-octano era de

1,6.10-2 mol.L-l (por limite de solubilidade) e, em benzeno, era 5,4 vezes maior

(8,7.10-2 moI.L-l), pode-se admitir que a conversão de DBX em iso-octano foi favo-

recida porque o fator limitante nestas reações unimoleculares é a luz. Desta forma,

tratando-se o sistema como se de pseudo-ordem zero, poder-se-ia estimar uma

conversão de aproximadamente 27% em iso-octano, para 41% em benzeno, por

normalização das concentrações e dos tempos de irradiação, a partir das correlações

lineares apresentadas nas Figuras NA (p. 84) e IV.ll (p. 87); estes dados confirmam o

observado para a irradiação de MBX, isto é, a irradiação em benzeno é cerca de uma

vez e meia mais eficiente do que em iso-octano.

oc 8%. OCSr + lro j + l OCsr
+

1-1,,0+O 1-1,,0+0
C CH3

ror +OCHH,c1;;teH,
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IV.2. Quantificação dos Principais Produtos Obtidos nas Fotólises
Convencionais

Foi feita a quantificação dos produtos para todas as fotólises utilizando-se

cromatografia líqüido-gás, como descrito anteriormente (vide item m.6.2, p.52). Na

Tabela IV.2 encontram-se sumarizados os fatores de resposta detenninados para os di-

ferentes compostos em estudo, em relação a n-hexadecano (padrão-interno). Utilizan-

do-se estes fatores de resposta, quantificaram-se os fotoprodutos de interesse e deter-

minou-se a conversão do composto de partida, para cada uma das irradiações.

Para as irradiações em benzeno obtiveram-se os dados apresentados nas Tabe-

las IV.3 a IV.?, nas quais constam todos os produtos identificados, tendo sido conside-

rados apenas os tempos inicial e final de cada uma das irradiações. Por outro lado, as

curvas de concentração em função do tempo para o desaparecimento de substrato e

para o aparecimento dos fotoprodutos principais das fotólises de MBX, DBX, GBX,

TRBX e TBX, encontram-se, respectivamente, nas Figuras IV.3 a IV.? De maneira

geral, as retas obtidas apresentaram boas correlações lineares, como indicado em cada

uma das figuras.

Para as fotólises feitas em benzeno/ciclo-hexeno e em iso-octano, os perfis ci-

néticos das irradiações estão apresentados nas Figuras IV.8 e IV.9 (p. 86) e nas Figuras

IV. IOe IV.II (p. 87), respectivamente.

Tabela IV.Z: Tempos de Retenção e Respostasa, relativos a C16H34

a. FIO, detector de ionização de chama; b. valores estimados.

Tempo de Retenção COMPOSTO Respostas Relativas Respostas Teóricas
(tr) (para FID) (nC/16)

2,55 m-xileno 0,552 0.500
3,02 o-xileno 0,549 0.500
4,53 t-CsH17Br 0,493 0.500

5,33 o-tolualdefdo 0,442 0.500
5,93 CSH5CH2Br 0,432 0.438

6,97 p-Me-CsH4CH2Br (0,542) b 0.500

7,05 MBX 0,542 0.500
7,59 o-CICH2CsH4CH2Br (0,542) b 0.500

7,77 OCHex(2,2') 0,785 0.750
7,82 OCHex(1,1') 0,785 0.750
7,92 ácido o-tolúico 0,334 0.500
8,38 a-bromo-o-tolualdefdo (0,435) b 0.500
8,54 OCHex{1,2') - 0,785 0.750
8,60 GBX 0,500 0.500
9,00 Acido a-bromo-o-tolúico (0,327) b 0.500
9,07 OBX 0,542 0.500
9,48 o-Me-CsH4CBr3 (0,402) b 0.500

9,69 C1sH34 1,000. 1,000

9,94 a,a-dibromo-o-tolualdefdo (0,428) b 0.500
10,24 TRBX 0,402 0.500
10,85 BBzBr 0,795 0.875
11,36 TBX 0,453 0.500.
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Tabela IV.3: Irradiação de a-bromo-o-xileno (MBX),em benzeno8.

8. conversão =18,3%

b. Àirr= 254nm; ~rr = 4,77h (286 minutos)

c. total de mols de fotoprodutos : 1,74.10.2 mOI.L-1,correspondendo a 78% da quantidade de
substrato convertida.

d. quantidade de mols do substrato convertidos em fotoprodutos: 2,23.10.2 moI.L-1.
e. %, em relação à quantidade total de mols convertida.

f. % do substrato convertida em fotoprodutos.

Tabela IV.4: Irradiação de a,a'-dibromo-o-xileno (DBX), em benzeno8.

8. conversão =41,4%

b. )irr= 254nm; ~rr = 5,33h (320 minutos).

c. total de mols de fotoprodutos : 1,72.10-2 mol.L"l, correspondendo a 47.8% da quantidade de
substrato convertida.

d. quantidadede mols do substrato convertidos em fotoprodutos : 3,60.10-2 mol.L-1.
e. %, em relação à quantidade total de mols convertida.

f. % do substrato convertida em fotoprodutos.

Antes Depois da Variação do
da irradiacão irradiaçãob n!!de mols

Compostos tR Cone.molar tR Cone.molar Cone.molarC %e
(mio) (mol.r1) (mio) (mol.L-l) (mol.L-l)

o-xileno 3,28 5,8.10-5 3,28 8,4.10-3 8,3.10-3 37,2
o-tolualdeído ---- ---- 5,72 3,5.10-3 3,5.10-3 15,7
p-Me-CsH4CH2Br 6,96 7,5.10-4 6,97

-4
(-)3,4.10-4d 453f4,1.10 ,

MBX 7,13 1,2.10-1 7,14 9,8.10-2 (-)2,2.10-2d 183f,
a-bromo-o-tolualdeído -- ---- 8,38 2,1.10-3 2,1.10-3 9,4
GBX 8,62

-4
8,62 1,7.10-3 1,1.10-3 4,96,1.10

DBX 9,07 6,8.10-4 9,08 3,1.10-3 2,4.10-3 10,8
C1H"t/l 9,69 6,8.10-3 9,69 6,8.10-3 padrão-interno

Antes da Depois da irradiaçãob Variação do
irradiacão nQde mols

Compostos
tR Cone.molar tR Cone. molar Cone.molarC %e

(mio) (mol.L-l) (mio) (mol.L-l) (mol.L-l)

CSH5CH2Br 6,08
-4 -4

1,1--- --- 4,0.10 4,0.10
MBX - -- 7,13 6,1.10-3 6,1.10-3 16,9
o-CICH2CsH4CH2Br 7,59 1,7.10-5 ---- --- (-)1,7.10-5d 100,Of
GBX -- -- 8,67 1,2.10-3 1,2.10-3 3,3
DBX 9,13 8,7.10-2 9,11 5,1.10-2 (-)3,6.10-2d 414f,
C1sH34 9,69 5,0.10-2 9,69 5,0.10-2 padrão-mtemo
TRBX ---- ---- 10,21 7,4.10-3 7,4.10-3 20,6
BBzBr ---- ---- 10,72 2,1.10-3 2,1.10-3 5,8
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Tabela IV.5: Irradiação de a.,a.-dibromo-o-xileno(GBX), em benzenoa.

a. conversão=45,7%.

b. Àirr = 254nm;~rr = 6,17h (370,2minutos).

c. total de mols de fotoprodutos : 2,43.10-2 moI. L-1, correspondendo a 58,0% da
quantidadede substratoconvertida.

d. quantidadede mols do substratoconvertidosem fotoprodutos:4,2.10-2moI.L-1.

e. %, em relaçãoà quantidadetotal de mols convertida.

f.% do substratoconvertidaem fotoprodutos.

Tabela IV.6: Irradiação de a.,a.,a.'-tribromo-o-xileno(TRBX), em benzenoa.

a. conversão =27,1 %.

b. }irr= 254nm;~rr=5,38h (322,6 minutos).

c. total de mols de fotoprodutos: 7,54.10-3 moI.L-1,correspondendoa 39,7% da quantidade
de substratoconvertida.

d. quantidadede mols do substratoconvertidosem fotoprodutos:1,90.10-2 mal. L-1.
e. %, em relação à quantidadetotal de mols convertida.

f. % do substratoconvertidaem fotoprodutos.

Não- Irradiadob Variação do
irradiado nQde mais

Compostos
tR Cone.molar Cone.molar Cone.molarC %e

(min) (mol.L-I) (mol.L-I) (mol.L-I)

o-tolualdeído 5,54 1,8.10-4 9,2.10-4 7.4.10-4 1,8
MBX 6,98 7,6.10-4 2,7.10-3

-3
4,51,9.10

Ácido o-tolúico 7,57 -- 7,7.10-3 7,7.10-3 18,3
GBX 8,63 9,2.10-2 5,0.10-2 (-)4,2.10-2d 457f,
DBX 9,05 ---- 1,8.10-3 1,8.10-3 4,3
o-Me-CsH4CBr3 9,48 2,3.10-4 2,4.10-3 2,2.10-3 5,2
C1sH34 9,69 6,1.10-3 6,1.10-3 padrão-interno
TRBX 10,21 -- 1,0.10-2 1,0.10-2 23,8

Não- Irradiadob Variação do
irradiado nQde mais

Compostos tR Cone.molar Cone.molar Cone.molarC %e

(min) (moI.L-I) (moI.L-I) (mol.L-I)

o-tolualdeído 5,89 ---- 1,1.10-3 1,1.10-3 5,8
Ácido o-tolúico 7,88 6,7.10-4 -4

3,5--- 6,7.10
GBX 8,60 -4

5,0.10-4 2,6-- 5,0.10
DBX 9,07 5,3.10-4 1,2.10-3 -4

3,56,7.10
o-Me-CsH4CBr3 9,51 ---- 2,1.10-3 2,1.10-3 11,1

C1sH34 9,69 6,1.10-3 6,1.10-3 padrão-mtemo

TRBX 10,27 7,0.10-2 5,1.10-2 (-)1,9.10-2d 271f,
TBX 11,40 3,6.10-3 6,1.10-3 2,5.10-3 13,2
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Tabela IV.7: Irradiação de a,a,a',a'-tetrabromo-o-xileno (TBX), em benzenoa.

a. conversão =11,7%

b. Àirr= 254nm; ~rr= 7,38h (470 minutos).

c. total de mols de fotoprodutos: 3,75.10-3 moI.L-1,correspondendo a 26,8% da quantidade de
substrato convertida.

d. quantidade de mols do substrato convertidos em fotoprodutos : 1,41.10-2 mol.L-1 .

e. %, em relação à quantidade total de mols convertida.

f. % do substrato convertida em fotoprodutos.
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Figura IV.3 -Perfil cinético da irradiação de MBX, em benzeno.

Antesda Depois da Variaçãodo
irradiação irradiaçãob n2.demols

Compostos tR Cone.molar tR Cone.molar Cone.motarC %e

(min) (mo1.L-l) (min) (mo1.L-l) (mo1.L-l)

5,98
-4

5,0.10-4 3,6o-tolualdeído --- ---- 5,0.10
Ácido a-bromo-o-tolúico ---- ---- 9,00 1,7.10-3 1,7.10-3 12,1
p-TBX 9,45 2,0.10-4 9,45 9,0.10.5 (-)1,1.10-4d 0,6

C16H34 9,69 6,8.10-3 9,69 6,8.10-3 padrão-mterno

a,a-dibromo-o-tolualdeído 9,94
-4 -4

2,5--- ---- 3,5.10 3,5.10
TRBX 10,17 8,9.10.5 10,19

-3
1,2.10-3 8,61,3.10

TBX 11,79 1,2.10.1 11,87 1,1.10-1 (-)1,4.10.2d 11 7f,

Composto Conc. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficientede
(Co!mol.L-l) (k/moI.L-l.min-l) Correlação (r)

MBXo -MBX 1 2 10-1 7,50.10-5
-6

0,998, . 1,20.10
o-Xileno 5,8.10-5 2 88 10-5 5,83.10-7 0,997, .

DBX -4 -6 1 79 10-7 0,9976,8.10 8,57.10 , .
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Figura IV.4 -Perfil cinético da irradiação de DBX, em benzeno.
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Figura IV.5 -Perfil cinético da irradiação de GBX, em benzeno.

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficiente de

(Co/mol.L-l) (kfmol.L-l.min-1) Correlação (r)

MBX O 1,96.10-5 6,62.10-7 0,990
DBXo-DBX 8,7.10-2

-4 -6
0,9901,18.10 3,71.10

TRBX O 2,17.10-5 8,76.10-7 0,987

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficiente de
(Co/mol.L-l) (kfmol.L-l.min-1) Correlação (r)

GBXo-GBX 9,2.10-2
-4 -6

0,9951,13.10 2,36.10
MBX -4 -6

3,34.10-7 0,9657,6.10 6,09.10
TRBX O 2,56.10-5

-6
0,9701,39.10

DBX O -6
3,19.10-7 0,9514,19.10
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Figura IV.6 -Perfil cinético da irradiação de TRBX, em benzeno.
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Figura IV.7 -Perfil cinético da irradiação de TBX, em benzeno.

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficiente de

(Co/moLL-1) (k/moLL-1.min-1) Correlação (r)

TBX 3,6.10-3
-6

3,84.10-7 0,9837,04.10
TRBXo-TRBX 7,0.10-2 5,62.10-5

-6
0,9862,47.10

DBX -4 -6
9,26.10-8 0,9885,3.10 2,25.10

GBX O -6
3,71.10-8 0,9961,63.10

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficientede

(Co/mol.L-1) (k/moI.L-1.min-1) Correlação (r)

TRBX 8,9.10-5
-6

3,84.10-7 0,8511,88.10
TBXo-TBX 1 2 10-1 . 3,00.10-5 8,76.10-7 0,995, .
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Figura IV.8 -Perfil cinético da irradiação de MBX, embenzeno/ciclo-hexeno.
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Figura IV.9 -Perfilcinético da irradiação de DBX, em benzeno/ciclo-hexeno.

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (8) Coeficientede

(Co/moLL-l) (k/moLL-l.min-1) Correlação (r)

o-Xileno 4,8.10-5 5,47.10-5
-6

0,9971,09.10
MBXo - MBX 1,0.10-1

-4 -6
0,9991,87.10 2,22.10

DCHex(1,2') O 3,88.10-5 4,85.10-7 0,999

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (8) Coeficientede

(Co/moI.L-l) (k/moI.L-l.min-1) Correlação (r)

MBX O 6,12.10-5
-6

0,9742,98.10
DBXo-DBX 5,3.10-2

-4 -6
0,9862,09.10 8,27.10

DCHex(1,2') O 5,06.10-5 8,88.10-7 0,997
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Figura IV.tO -Perfil cinético da irradiação de MBX, em iso-octano.
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Figura IV.H- Perfil cinético da irradiação de DBX, em iso-octano.

r T

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficientede

(Co/moLL-l) (k/mol.L-l.min-l) Correlação (r)

o-Xileno 4,8.10-5 1,78.10-5 6,15.10-7 0,990
MBXo- MBX 1,0.10-1 5,07.10-5 1,47.10-7 0,993

GBX O -6
1,60.10-7 0,9978,74.10

DBX -4
1,04.10-5 1,88.10-7 0,9975,7.10

l-CgH17-Br O 1,02.10-5 2,72.10-7 0,994

Composto Cone. Inicial Inclinação DesvioPadrão (s) Coeficientede
(Co/moLL-l) (k/moLL-l.min-l) Correlação (r)

MBX O 1,62.10-5
-6

0,8981,43.10
DBXo-DBX 1,6.10.2 7,43.10-5

-6
0,9892,17.10

l-CgH17-Br O 4,52.10-5 -6
0,9861,51.10
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IV.3. Rendimentos Quânticos, nas Fotólises Convencionais

A partir dos perfis cinéticos, para cada uma das fotólises, e do valor de 10de-

terminado para o sistema de lâmpadas, é possível calcularem-se os rendimentos quânti-

cos para as foto-irradiações estudadas. Cabem, entretanto, algumas considerações

prévias:

Todas as irradiações foram efetuadas em condições tais que a absorbância ini-

cial das soluções empregadasfosse considerável, a 254nm:

(i) no caso das soluções benzênicas, contendo ou não ciclo-hexeno, toda a luz

deve ser inicialmenteabsorvida pelo solvente, havendo posterior transferência de exci-

tação para o substrato investigado. Neste caso, como benzeno puro tem uma concen-

tração de 11,2mo1.L-Ie E254= 200,a absorbânciada soluçãoseriaA ~ 2200...

(ii) no caso das soluções iso-octânicas, considerando-se que MBX apresenta

E254 ~ 2000, e que E254(MBX)~ E254(DBX),teríamos A254(MBX) ~ 150 e
A254(DBX)~ 32, para as concentraçõesiniciaisempregadas(vide Figuras IV.I0 e
IVll, p. 87).

Se admitirmosque, em todos os casos, E254(reagentes)~ E254(produtos),te-
remos o caso actinométricodenominado "isosbéstico" por BUNCE(1987).

Assim sendo, nestas condições (A254~ 4 e E254(R)~ E254(P», a equação ac-
tinométrica geral (vide Equação 111.2,p. 60) se reduz a:

-v d[R]t = <I> [Rl
d(Io.t) [R]o'

que, integrada, se toma:

<1>= ~. [R]o ln
(

[R]o

)
.

10.t [R ]t

Isto implica que, a tempos longos, o desaparecimento de reagente de partida

deva ser descrito por uma curva exponencial. Entretanto, a tempos suficientemente

curtos, esta curva tende a uma reta limite, i. e., se [RJt = [R]o - 1<ot,
então:

lim

{
[R] I

(
[RJo

)}
= lim

{
-[R] In

(
I-~

)}
= k t

[Rlt ---+[R]o o n [R]t [R]t ---+[R]o o [R]o o' ,

ou seja:

<I>= ko.V
I 'o

que pode ser reconhecida como a Equação 111.1(vide p.60).

Portanto, fica demonstrado que, apesar de, neste .caso não se estar investi-

gando um sistema onde o(s) fotoproduto(s) formado(s) não absorve(m) luz, dada a li-

nearidade observada experimentalmente,tanto do desaparecimento do reagente de par-

tida, como da formação de produtos, é lícito que utilizemos aqui a Equação 111.1para

calcularmos os rendimentos quânticos! Na Tabela IV8, abaixo, encontram-se os resul-
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tados que obtivemos para as diversas irradiações efetuadas, utilizando os valores de

1<0(vide Figuras IV.3 a IV.ll, p.83-87) e 10 (vide p. 60) obtidos anteriormente, e
V= 3mL.

TABELA IV.8: Rendimentos quânticos, de desaparecimento de reagente (<I>RBr)
e de aparecimento do fotoproduto secundário (<I>RH)em benzeno,
em iso-octano e em benzeno/ciclo-hexeno.

Reagente <l>RBr Produto <l>RH Solvente

Optamos por analisar apenas o comportamento do desaparecimento do rea-

gente de partida e da formação do produto reduzido, pois estes são dados suficientes

para se avaliar o comportamento geral dos sistemas fotoquímicos em estudo.

Inicialmente, pode-se verificar que os rendimentos quânticos de desapareci-

mento de reagente de partida são cerca de 50% maiores em benzeno, do que em iso-

octano, o que indica que o benzeno sensibilizaesta reação. por outro lado os rendimen-

tos quânticos de formação de produto reduzido apresentam comportamento diferenci-

ado: enquanto para MBX também ocorre aumento de ca. 50%, no caso de DBX pa-

rece não haver diferença entre os dois solventes. Isto se deve, provavelmente, ao fato

de haver maior disponibilidade de doadores de hidrogênio (no caso o hidrogênio me-

tínico do solvente), quando em iso-octano, o que contribuiria para uma formação mais

eficiente do produto reduzido, neste solvente. No caso de benzeno + ciclo-hexeno, cuja

eficiência como doador de hidrogênio é ainda maior, ambos os rendimentos quânticos

são fortemente exacerbados. Em todos os casos considerados, o aparecimento de pro-

duto reduzido representa 29%, em média, do desaparecimento de reagente de partida,

pois este não é o único processo operante nestes sistemas, como já discutimos ampla-

mente até aqui.

Por outro lado, nos casos de GBX, TRBX e TBX, em benzeno, o apareci-

mento de produto reduzido representa menos de lO% do desaparecimento de reagente

de partida, sendo que, aqui, a hidrólise dos brometos geminais, foto-induzida ou não,

desempenha um papel relevante como contribuidora para o desaparecimento de rea-

gente de partida.

r T

.

MBX 0,33 o-Xileno 0,13 benzeno
DBX 0,52 MBX 0,09 benzeno
GBX 0,49 MBX 0,03 benzeno

TRBX 0,25 DBX 0,01 benzeno
GBX 0,01 benzeno

TBX 0,13 TRBX 0,01 benzeno
MBX 0,22 o-Xileno 0,08 iso-octano
DBX 0,32 MBX 0,07 iso-octano
MBX 0,82 o-Xileno 0,24 benzeno +

ciclo-hexeno
DBX 0,91 MBX 0,27 benzeno +

ciclo-hexeno
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IV.4. Fotólises por Pulso de Laser

Finalmente, investigou-se o comportamento de MBX, DBX, GBX e TBX,

quando submetidos à fotólisepor pulso de laser, com o objetivo de identificar quais se-

riam os transientes envolvidos na etapa fotoquímica primária, de maneira a verificar o

modelo mecanístico proposto a partir dos dados obtidos no estudo fotoquímico clássi-

co. Assim, soluções iso-octânicas desses compostos bromados foram submetidas à

ação do 4Q harmônico de um laser pulsado de Nd:YAG (j"exc=266nm), sistema já

descrito mais detalhadamenteno Capítulo referente a Materiais e Métodos (item m. 7,

página 61).

Os decaimentos cinéticos obtidos nestes experimentos podem ser classificados

em dois grupos: no primeiro, discriminam-seclaramente duas regiões na curva experi-

mental, atribuíveis a duas espécies transientes, uma de tempo de vida significativamente

mais curto que a outra, como mostram as Figuras IV.12 e IY.13 (vide p.91), referentes

às fotólises de MBX e DBX; no outro, abrangendo os dados obtidos para GBX e

TBX, o sinal detectado deve-se a apenas uma espécie, cujo tempo de vida é longo o

suficiente (k da ordem de 102s-1)para que, na maior janela de tempo possível de ser

utilizada no sistema, não se observasse qualquer decaimento (vide Figuras IV.14 e

IV.15, à página 92).

Este conjunto de resultados sugere que, no caso de GBX e TBX, a espécie de

tempo de vida mais curto seja menos estável do que a gerada pela fotólise de MBX e

de DBX (não sendo, portanto, detectável pelo nosso equipamento). Alternativamente,

poder-se-ia admitir que esta espécie fosse de natureza diferente daquelas detectáveis

pois, tanto GBX, como TBX, por apresentarem carbonos ligados a dois substituintes

bromo geminais, poderiam favorecer uma rota alternativa (i.e. clivagem a) para a desa-

tivação do transiente, pela obtenção de um carbeno: um intermediário distinto daquele
observado nos casos de MBX e de DBX.

As curvas escolhidaspara serem apresentadas nas Figuras IV.12 a IV.15 são

representativas dos perfis cinéticos de decaimento observados para a absorção das

espécies transientes em cada série individual de medidas efetuadas com MBX, DBX,

GBX e TBX (em soluções iso-octânicas), tendo sido selecionadas aquelas nas quais o

comprimento de onda de monitoração correspondesse ao máximo de emissão do tran-

siente, em cada caso, o que maximizaa relação sinal/ruído.

Analisando-se,por regressão não-linear (MARQUARDT,1963;PRESS et alii,

1986), a componenterápidadas curvasmedidas para MBX e DBX, obtiveram-seos
tempos de vida aparentes das espécies menos estáveis, admitindo-se que o processo

dominante nestes decaimentos obedecesse a uma cinética de pseudo-primeira ordem.

Os resultados encontrados para o melhor ajuste estão apresentados entre parênteses nas

legendas das Figuras IV.12 e IV. 13 (média de dez valores, para MBX e de cinco valo-

res, para DBX). As distribuiçõesde resíduos mostradas como insertenestas duas figu-

ras demonstram que há um bom ajuste entre a curva experimental e uma mono-expo-
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nencial, pois o espalhamento da distribuição de resíduos é estatístico e não tendencioso,

embora evidencie a existência de um ruído multi-senoidal de baixa fteqüência (- 100

kHz), intrínseco ao arranjo experimentalutilizado.
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Figura IV.12 -Decaimento, monitorado a 320nm, para uma solução de MBX
(A266= 0,468), em iso-octano; 1: = (4,0:t0,5).1 0- 6s. R rd0.06 es uos

20 30

Tempo ().1s)

Figura IV.13 - Decaimento, monitorado a 340nrn, para uma solução de DBX

(A266= 0,783), em iso-octano; 1:= (8,8:t0,5).1 0- 6s.
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Figura IV.14 - Decaimento, monitorado a 31Onm,para uma solução de GBX
(A266=O,857),em iso-octano.
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Em princípio, poder-se-iam admitir dois modelos alternativos para a

compreensão do conjunto de dados obtidos nestas fotólises-relâmpago: em um dos ca-

sos, a espécie de tempo de vida mais curto seria atribuída ao primeiro estado triplete

excitado do substrato e, a de vida mais longa, ao radical gerado pela homólise da liga-

ção C-Br; no outro, o transiente de vida mais curta seria o radical, enquanto a espécie

de maior tempo de vida seria o cátion benzílico a ele correspondente (DORFMANet alii,

1976; TOKUMURA et alii, 1989a; 1991).

Entretanto, comparando-se os dados apresentados na Tabela IV.9, para o d~-

caimento de estados triplete, em solução, com aqueles apresentados na Tabela 1.3 (vide

p.14), para as constantes de auto-terminação (2kr) de radicais benzila (admitindo-se

que a concentração das espécies geradas pelo laser seja da ordem de IO-Smol.L-I),

conclui-se que, em ambos os casos, a cinética de decaimento do transiente se daria em

uma escala de micro-segundos. Por este motivo, exclui-se de per se a hipótese de as

espécies detectadas serem, respectivamente, triplete e radical, pois os decaimentos ob-

servados apresentam tempos de vida com uma diferença de magnitude da ordem de
103.

Tabela IV.9: Tempos de vida triplete ('tT)' em solução, à temperatura ambiente.

COMPOSTO ~ Referência

o-xileno -1 CUNDALLet aOi,1973-1974

tolueno 3 CARMICHAEL&HUG,1987

cloro-benzeno 1,6 PREVITALI&EBBESEN,1984

" 2 LOEFF et a/ii,1970

o-dicloro-benzeno 2,22 ALFASSI&PREVlTALI,1985

m-dicloro-benzeno 2,70 "

p-dicloro-benzeno 4,35 I "

fluoro-benzeno 0,67

I

LOEFF et a/ii, 1970

anisol 3,3 BENT&HAYON,1975

A caracterização da espécie de tempo de vida curto pode, ainda, ser feita atra-

vés do espectro de absorção do transiente para MBX e DBX, casos em que foi possível

a detecção do componente rápido, em iso-octano. A curva de absorção da espécie

transiente foi obtida subtraindo-se o espectro gerado para as leituras dos perfis cinéti-

cos (para os vários comprimentos de onda de monitoração) a 10J.lsdaquele determi-

nado para os pontos a O,5J.ls(curva a-b, Figuras IV.16 e IV. 17, a seguir). Este proce-

dimento foi adotado porque a curva obtida para a amostragem a um tempo menor

(curva a, Figuras IV.16 e IV.17) se deve à somatória das absorções dos dois transien-

tes, o de tempo de vida curto e o de tempo de vida longo; enquanto a obtida para o

tempo maior (curva b, Figuras IV.16 e IV. 17) resulta principalmente do I.:1Ado

transiente de tempo de vida mais longo. Estes espectros de absorção são os apresenta-

dos, a seguir.

r I
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Figura IV.16 -Espectros de absorção para os transientes gerados na fotólise de MBX,
em iso-octano (}"exc=266nm).
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Figura IV.17 - Espectros de absorção para os transientes gerados na fotólise de DBX,
em iso-octano (}"exc=266nm).
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Analisando-se, com cuidado, a Tabela IV.lO, que sumariza alguns dados de

literatura referentes à absorção Tn ~ TI de compostos aromáticos, conclui-se que os

dados obtidos para os máximos de absorção da espécie de tempo curto, no presente

estudo de fotólise por pulso de laser, não sugerem que este transiente seja um triplete.

O conjunto de dados referentes a naftaleno e a naftalenos substituídos permite a obser-

vação de que a faixa de variação dos máximos de absorção é relativamente estreita

(:f:IOnrn),o que indica pouca ou nenhuma influência dos substituintes sobre os máximos

de absorção. Por outro lado, enquanto o triplete de benzeno absorve em 235 nrn, os

dos halo-benzenos apresentam máximos de absorção bem semelhantes entre si, ainda

que ocorram a comprimentos de onda ca. 60nrn maiores. Assim, seria de se supor que

o máximo de absorção devido aos bromo-xilenos se encontrasse entre 235 e 310nrn,

estando possivelmente mais próximo deste último valor, em analogia ao que se verifica
nos casos dos halo- e dos halo-metil-naftalenos.

Tabela IV.IO: Máximosde absorçãoTn ~ TI, para alguns compostos aromáticos,
em ciclo-hexano.

Portanto, eliminada a hipótese de que os transientes de menor tempo de vida

fossem os primeiros estados triplete excitados dos substratos irradiados, a espécie obti-
da, no caso da fotólise de MBX, deve ser o radical o-metil-benzila. O máximo de ab-

sorção determinado (320nrn) confirma esta atribuição, pois seu valor é compatível com

os de literatura, como mostram as Tabelas LI (p. 10) e IV.II, a seguir. Já no caso de

r I

Composto Â(nmu Referência

benzeno 235 CARMICHAEL & HUG, 1986

fluoro-benzeno 290 "

c1oro-benzeno 295 I "

cloro-benzeno 305 PREVlTALI & EBBESEN, 1984

o-dic1oro-benzeno 290 ALFASSI& PREVITALI,1985

m-dicloro-benzeno 310 "

-dicloro-benzeno . 290 I "

naftaleno 415
I CARMICHAEL& HUG, 1986I-cloro-metil-naftaleno 422 "

1-c1oro-naftaleno 427 I "

2-cloro-naftaleno 420 I "

I-bromo-metil-naftaleno 426 I "

I-bromo-naftaleno 424 I "

2-bromo-naftaleno 425 I "

I-metil-naftaleno 420 I "

2-metil-naftaleno 420 I "

1,2-dimetil-naftaleno 420 I "

2,3-dimetil-naftaleno 420 I "
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DBX, o comprimento de onda de máxima absorção do transiente é maior do que o

esperável pois, tanto a presença de diferentes substituintes, como alterações

significativasno meio, alterammuito pouco o máximode absorção determinado para os

radicais benzila, como demonstra uma análise dos valores sumarizados nas já referidas

Tabelas 1.1 e IV.II. Pode-se admitir, entretanto, que a presença do substituinte bromo-

meti! em orlo tenha um efeito mais pronunciado do que substituições diretas no anel

(caso dos compostos para os quais há dados disponíveisna literatura). Isso se deveria à

maior facilidade de dispersão de carga através dos orbitais d, propiciada pela presença

do bromo ligado ao anel aromático através de uma metilena, em condições de alcançar

um arranjo geométrico particularmente favorável ao estabelecimento de uma estrutura

do tipo anel de cinco membros.

Tabela IV.ll: Máximos de absorção ( transição D3 (-- Do) para os radicais benzila gera-
dos nas fotólises por pulso de laser, em comparação a dados de literaturac.

a. detemUnadocom laser de Nd:YAG (À.=266nm),no presente trabalho;

b. determinadocom laser de exímero (À.=308nm),no presente trabalho;
c. dados de literatura.

Com o objetivo de confirmar a atribuição dos intermediários de tempo de vida

mais curto como sendo radicais, estudou-se a fotólise de DBX, em iso-octano, na pre-

sença de ciclo-hexeno (vide Figura IV. 18, p. 97). Observou-:sediminuição da magni-
tude do tempo de vida do intermediário rápido (1:= (3,l:l:O,5)J.Ls),em comparaçãocom

as medidas feitas em iso-octano puro. Este resultado seria o previsível caso a espécie

II

Radicais Solvente
1 Referência

Composto
(nm)aBenzila

ciclo-hexanoc 316 c
CLARIDGE& FISCHER(1983)

hexano + 02 c 312 c TOKUMURAet ali (1!:m)
H hexano c 315 c TOKUMURAet ali (1987)

benzeno c 310 c SCAIANO& SUGAMORI (1988)

matriz de EPA c 321 C
OKAMURA & TANAKA (1975)

iso-octano a 320 a

MBX o-metil- (44) ciclo-hexanoc 321,5c CLARIDGE& FISCHER(1983)

matriz de EPA c 323 C PORTER& STRACHAN(1968)

DBX o-(bromo-metil)- (41) iso-octano a 338 a

benzeno b 333 b

TBX a-bromo-o-( dibromo-metil)- (49) benzeno b 361 b

4-bromo- hexanoc 314 c
TOKUMURAet ali (1969b)

2-cloro- ciclo-hexanoc 325 c
CLARIDGE& FISCHER(1983)

3-cloro- ciclo-hexano c 324 c
CLARIDGE& FISCHER(1983)

4-cloro-
hexano + °2 c 314 c

CLARIDGE& FISCHER(1983)

ciclo-hexano c 317 c
CLARIDGE & FISCHER (1983)
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transiente fosse um radical, pois, como o ciclo-hexeno é um doador de H. mais eficaz

do que iso-octano, o radical o-(bromo-metil)benzila (41) deveria ser suprimido mais

eficientementenesta situação do que em iso-octano puro, pois uma rota alternativa que

favorece a desativação do radical por abstração de hidrogênio é criada. Comparando-

se as curvas de decaimento obtidas para DBX na presença e na ausência de ciclo-

hexeno (Figuras IV.13, p.91, e IV.I8, a seguir), verifica-se que não houve alteração

significativana absorbância da espécie excitada, detectada imediatamente após o pulso

de laser. Esta observação indica que ciclo-hexeno é um supressor seletivo destes

radicais, não afetando o estado excitado do qual eles provêm. Isto sugere que estes

estados precursores sejam estados singlete excitados de DBX, com tempo de vida

muito mais curto do que o determinado para o radical o-(bromo-metil)benzila (41), pois

o 3[DBX*],de tempo de vida da mesma ordem de grandeza daquela do radical, também

seria suprimido.
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Figura IV.18 - Decaimento ('t=(3,I:!.:O,5).1O-6s), monitorado a 340nm, para uma solu-
ção de DBX, em iso-octano (A266=I,023), em presença de ciclo-hexeno
(Crnolar=3,9.1 0-2mo1.L -1).
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Dados adicionais sobre a fotólise de dois dos compostos bromados (DBX e

TBX) foram obtidos no laboratório da Dra. Cometia Bohne, na Universidade de

Victoria (Victoria, B.C., Canadá), a nosso pedido. Lá, os experimentos de fotólise-

relâmpago foram realizados utilizando-se um laser de exímero de XeCI, cujo Â de

emissão (308nm) possibilitou que se empregasse benzeno como solvente. Estes resul-

r r
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tados deveriam permitir que se estabelecesse uma correlação mais direta entre a fotor-

reatividade destes compostos, analisada a partir da fotólise convencional, e as infor-

mações sobre os transientes, obtidas da fotólise por pulso de laser. Perfis típicos dos

decaimentos cinéticos devidos às espécies transientes geradas nestes experimentos

(monitorados a 330nrn) estão apresentados nas Figuras IV.I9 e IV.20, a seguir. A

análise destes decaimentos de acordo com uma cinética de primeira ordem (ou seja,

admitindo-se que a desativação do radical se dê predominantemente por um processo

de pseudo-primeira ordem) mostra que o tempo de vida de DBX aumenta, em relação

ao que havia sido observado em iso-octano (vide Tabela IV.II, à página 99).
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Figura IV.19 - Decaimento, monitorado a 330nrn (Àexc=308nm),para uma
solução de DBX, em benzeno ('t=(13,2!O,S).1O-6s.

150

Apenas nas medidas cinéticas feitas em benzeno foi detectada a componente

rápida de TBX (Figura IV.20, p.99), o que não havia sido possível ao se fotolisarem

soluções de TBX em iso-octano com o laser de Nd:YAG (quadruplicado: Ã.=266nrn;

vide Figura IV. 15, p.92). Os valores encontrados para os tempos de vida aparentes,

determinados a partir das constantes obtidas por ajuste (através da relação llkobs = 't ),

para cada um dos decaimentos rápidos (em iso-octano e em benzeno), estão

sumarizados na Tabela IV.I2, a seguir, para facilitar a comparação entre os dados
obtidos nos dois solventes.
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Figura IV.20 - Decaimento, monitorado a 33Onrn, para uma solução de TBX

(Âexc=308nrn), em benze no ('t=I,S.1O-6s).
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Tabela IV.12: Tempos de vida aparentes, para os transientes gerados na fotólise por pulso
de laser.

a. laser de Nd:YAG p..=266nm); b. laser de exímero p..=308nm); c. não-detectável.

d. os números em negrito remetemaos ESQUEMAS IV.I a 5 (vide item IV.I), referentes à discussão
sobre as fotólisesconvencionais.

A ordem de grandeza dos tempos de vida determinados, na faixa de J-Ls,é

consistente com a hipótese de que os transientes responsáveis pelo componente rápido

do sinal sejam radicais (vide Tabela 1.3, à p.14). O fato de as magnitudes dos tempos

de vida aparentes serem maiores, em benzeno, do que em iso-octano, vem a fortalecer

esta suposição, pois este solvente, diferentemente de benzeno, apresenta um hidrogênio

terciário, passívelde abstração, em sua estrutura. Assim, não é de surpreender que, em

benzeno, tenha sido possível a detecção do decaimento do transiente rápido gerado na

fotólise de TBX, enquanto, em iso-octano, este decaimento estaria fora dos limites

temporais de detecção do sistema.

r I

Composto Radicais Benzila d Solvente 't8 Solvente 'tb

(JI,s) Ú1S)

MBX o-metil- (44) iso-octano 4,O:tO,5 benzeno -------

DBX o-(bromo-metil)-(41) iso-octano 8,8:tO,5 benzeno 13,2

DBX o-(bromo-metil)-(41) iso-octano/ciclo-hexeno 3,1:tO,5 ---
GBX a-bromo-o-metil- (52) iso-octano c benzeno --
TBX a-bromo-o-(dibromo-metil)-(49) iso-octano c benzeno 1,5
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Os espectros de absorção das espécies transientes geradas nas fotólises de

TBX e DBX, em benzeno, foram obtidos monitorando-se os decaimentos cinéticos a

vários comprimentos de onda, e encontram-se nas Figuras IV.21 e IV.22. Os

comprimentos de onda em que ocorrem os máximos destes espectros de absorção

também são compatíveis com os dados de literatura referentes à transição D3 +- Do

para radicais benzila (vide Tabelas 1.1, p.lO, e IV.II, à página 96), como o haviam sido
)

aqueles determinados em iso-octano (Figuras IV.I6 e IV.I7, p.94).
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Figura IV.21- Espectros de absorção para os transientes gerados na fotólise de DBX,
em benzeno P"exc=308nm).
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Nas distribuições espectrais obtidas em solução benzênica disceme-se, ainda,

uma banda larga adicional (Âmax- 500-550nm),cujo decaimentoapresentauma
cinética diferente daquela devida ao radical benzila proveniente do substrato fotolizado,

como mostra a Figura IV.23, para a fotólise de TBX em benzeno. Analisando-se esse

decaimento, verifica-se que o tempo de vida obtido por um tratamento de primeira

ordem (1:= 0,33~s) difere significativamentedaqueles determinadospara os outros

transientes (vide Tabela IV.12, à p.99), mostrando que esta banda deve-se à formação

de uma nova espécie transiente. Uma curva de decaimento com perfil semelhante foi

observada no caso de DBX, ao se monitorar o sinal nesse mesmo comprimento de onda

(550nm), indicando que a nova espécie está presente também nesse caso. Os espectros

de absorção desse novo transiente obtidos, tanto de DBX, quanto de TBX, em

benzeno, são compatíveis com aqueles descritos na literatura (BOSSY et alíí,1970;

BOHLER,1972; McGIMPSEY& SCAIANO,1988; WEIR, JOHNSTON& SCAIANO, 1988)

como sendo devidos ao complexo Br. /benzeno, o que explica a sua ocorrência apenas

em benzeno, além de reforçar a identificação da banda principal como sendo

correspondente à absorção do radical benzila.

Por outro lado, a complexação, ao dificultar a recombinação do par radicalar,

contribui para aumentar o tempo de vida aparente dos radicais benzila, em relação ao

que se observou em iso-octano, o que explica o fato de, apenas em benzeno, se ter

observado o transiente devido ao radical a-bromo-o-( dibromo-metil)benzila (49).
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Considerando-sea totalidadedos dados obtidospara-os transientesde menor

tempo de vida, conclui-se serem, estas espécies, radicais gerados pela foto-homólise da

ligação C-Br (vide estruturas abaixo), a partir de um estado singlete excitado

(provavelmente 82; vide Figura I.V B, à p.5).

~.
41sr

roc'
.

~
Sr

49

OCsr.
44 52

Sendo os transientes radicais, compreende-se que a espécie 41, o-(bromo-me-

til)benzila, seja estabilizada em relação à 44 (o-metil-benzila), em cerca de duas vezes,

pela presença de um substituinte bromo-metila em orto, que facilitaria a deslocalização

do elétron do orbital não-ligante, por interação envolvendo os orbitais d. Por outro

lado, seria de se esperar que o radical 49, obtido pela fotólise de TBX, fosse estabili-

zado pela presença de um átomo de bromo em ipso. Entretanto, tanto o radical 49,

como o radical 52 (gerado na fotólise de GBX), têm constantes de decaimento mais

altas do que as observadas para o caso dos radicais 41 e 44, como mostram os dados da

Tabela IV. 12 (vide p.99). Este conjunto de dados sugere que a recombinação do par

radicalar R°lBro,regenerando o composto de partida, deva ser um processo mais signi-

ficativo para os radicais 49 e 52, do que para os radicais 41 e 44. Em sendo assim, a

aparente incongruência entre o aumento da foto-estabilidade, verificado nas fotólises

convencionais, e a diminuição do tempo de vida da espécie transiente, verificada nas

fotólises por pulso de laser, pode ser compreendida de maneira simples, caso se admita

que os radicais provenientes dos xilenos bromados geminais, embora mais reativos, te-

nham a recombinação com bromo fortemente favorecida sobre a abstração de hidro-

gênio, com o efeito macroscópico de diminuira conversão em produtos. Este tropismo

por BrOapresentado pelos radicais benzila gerados a partir de GBX e TBX (49 e 52)

seria, de alguma forma, efeito da presença de bromo em ipso, nestes radicais.

Os máximos observados nas distribuições espectrais obtidas nas fotólises-re-

lâmpago de MBX, DBX e TBX (em iso-octano e/ou em benzeno, vide Tabela IV.11,

p.96), contribuem para consolidar a atribuição proposta para o transiente de tempo de

vida curto. Para MBX, como já discutido, o comprimento de onda em que ocorre a

transição concorda com os valores apresentados na literatura (vide Tabelas 1.1, p.lO e

IV.lI, p.96) como sendo devidos à transição D3~Do do radical o-metil-benzila(44).

Entretanto, os transientes gerados nas fotólises, tanto de DBX, como de TBX, absor-

vem em comprimentos de onda maiores que o esperado, visto o pequeno efeito de

substituinte verificado nos vários estudos anteriores (vide Tabelas li, p.lO e IV.lI,

p.96). No caso de DBX, propusemos (vide p.96) que o deslocamento observado, em

relação a MBX (A = +18nm, em iso-octano), se devesse à maior estabilização do radi-

cal 41, devida à presença do grupo bromo-metila em orto. Para TBX (Â.max= 361nm,

I r
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em benzeno), seria de se prever que ocorresse um deslocamento ainda maior, para me-

nores energias, causado pela combinação dos efeitos de um bromo em ipso e de um

substituinte gem-dibromo-metila em orto, no radical 49. Pode-se considerar que este

último substituinte tenha, no mínimo, o mesmo efeito que o causado por bromo-metila

e, no máximo, seja duas vezes mais estabilizante. Quanto ao bromo em ipso, seu efeito

pode ser estimado por analogia àquele exibido por cloro, com base nos dados referentes

aos radicais 57e e f (Tabela IV. 13), os quais mostram que o A é de + lOnm.

~r
Br

55

..

:~z~ ~z
56

y

~zM ~z
57

A hipótesealternativa(videp.90)de, no casode GBX e 1JJX, o transientede

vida curta ser um carbeno, pode agora ser refutada, à vista dos dados coligidos na Ta-

bela IV. 13, referentes a carbenose radicaisde mesmo esqueleto carbônico: em uma

série, carbenos (56) sempre absorvem a menores comprimentos de onda que os corres-

pondentes radicais (57); um eventual carbeno derivado de TBX (55) deveria absorver a

comprimentos de onda menores (ou próximos) ao observado para o radical 41, conside-

rado o efeito do substituinte em orto, discutido acima. Entretanto, 41 absorve a 333nm

(em benzeno), e a absorção devida ao transiente de TBX encontra-se deslocada em

+28nm desse valor, sendo, portanto, incompatível com um carbeno, mas razoável para

um radical (i.e. 49), como discutido no parágrafo anterior.

Tabela IV.13: Máximos de absorção para difenilcarbenos e radicais benzidrila.

Composto ~ Y I z I SoIvente I Âmax (nm) I File a

a. a entrada file indica o número do arquivo que contém o espectro, em
Scaiano &Sugamori(1988).

56a --- CI cic1o-hexano 320 50

56b --- Br cic1o-hexano 320 53

57a H CI cic1o-hexano 340 190

57b H Br ciclo-hexano 350 52

57c H Me cic1o-hexano 340 51

57d H MeO cic1o-hexano 350 49

57e H H cic1o-hexano 330 54

57f CI H iso-octano 340 158
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Resta, entretanto, uma última questão: qual espécie seria a responsável pela

absorção transiente detectada a tempos longos, em todas as fotólises?

Estes transientes, de tempo de vida aparente da ordem de mili-segundos, apre-

sentam uma distribuição espectral na qual se observa uma banda larga e desestruturada

(Àmax= 345nm, vide curvab das FigurasIV.I6 e IV.I?, à p.94). TOKUMURAet a/ii
(1987;1989a e 1991), tendo observado fenômeno análogo nas fotólises-relâmpago de

outros haletos de benzila, sugeriram que a espécie observada fosse um cátion benzílico,

cujo tempo de vida deveria ser longo, em solvente apoIar, na ausência de nuc1eófilos.

Uma análise da Figura 1.5 (à p.5) reforça esta suposição, pois cátions poderiam ser

formados a partir de estados SI de energias e geometrias semelhantes às daqueles en-

volvidos (possivelmente, S2) quando da formação dos radicais benzíla detectados em

nossos experimentos de fotólise por pulso de laser. Alternativamente, também de SI,

poderiam ser obtidos radicais bromo e benzila excitado, o qual tem a opção de emitir

um elétron como uma das vias de decaimento, de forma que o processo global, neste

caso, levaria à formação de cátion benzila, radical bromo e elétron.

Por outro lado, a existência de cátions benzila encontra-se, atualmente, bem

documentada na literatura (vide, por exemplo, DORFMANet a/ii,1976;LlFSHITZ,1994;

OLAH,1995); alguns dados selecionados, referentes a espectros de absorção deste tipo

de cátions, na região do UVNis, estão apresentados na Tabela IV.I4, a seguir. A

análise dos valores relatados para os máximos de absorção desta série de cátions mostra

que o comprimento de onda em que ocorre a transição mais favorecida abrange uma

faixa razoavelmente larga, variando de 3I8nm (para 2,4,6-trimetil-benzila) a 364nm,

para 4-brômo-2,3,5,6-tetrametil-benzila, sendo as absortividades molares da ordem de

104 L.mor1.cm-I. Os espectros apresentados na literatura mostram que estas bandas

são largas e desestruturadas. Estes dados de literatura são compatíveis com os resulta-

dos experimentais que obtivemos para as espécies de tempo de vida longo, em nossos

estudos de fotólise por pulso de laser (vide distribuição espectral mostrada nas Figuras
IV.I6 e IV. I?, à p.94).

Na Tabela IV.I5 estão sumarizados alguns dados referentes a difenil- e trifenil-

carbocátions, que permitem avaliar o efeito de solvente sobre a posição dos máximos

de absorção de cátions de carbono e evidenciam diversas características desse tipo de

cromóforo. Para facilitar a análise dos dados coligidos nas Tabelas IV.I4 e IV. 15, é

necessário ressaltarem-se alguns pontos: (i) os cátions benzílicos costumam apresentar

mais de um máximo de absorção, sendo a banda a menores comprimentos de onda a de

maior intensidade; (ii) já no caso dos difenil- e trifenil- carbocátions apresentados na

Tabela IV. 15, a banda de maior intensidade é a detectada a maiores comprimentos de

onda; (iii) em alguns casos, os autores relatam o valor correspondente a apenas uma

das bandas, em geral, a mais intensa dentre as observáveis, como, por exemplo, o fize-

ram JONES & DORFMAN (1974) e SUJDAK et a/ii (1976), em seus estudos de radiólise por

pulso de elétrons.
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Tabela IV.14: Espectros de absorção devidos a cátions benzila.

Cátion Âmax € Solvente Referência
(nm) (L.mor1.cm-l)

CH2$ 363 -- CICH2CH2CI JONES& DORFMAN,1974.

326 4
FS03H/SbF5 OLAHet alii,1968.

CMe2 $
1,1 .10

3
(-50°C)390 1,4 .10

MeCF3C $ 347 3 " OLAHet alii,1968.3,4 .10

CH:z$ 318 4
FS03H/SbF5 BOLLlNGER et alií, 1967.1,1 .10

Y 370 34,4 .10 (-50°C)3480 1,2 .10

329 4
BOLLlNGER et alii, 1967.

CH:z$
1,7 .10

4* 338 1,6 .10 "

392 32,1 .10

520 32,1 .10

CH:z$ 362 3
BOLLlNGER et alii, 1967.7,2 .10

Y 3
"

455 1,5 .10

CH}f> 364 4
BOLLlNGER et alií, 1967.* 1,2 .10

3 "
540 2,4 .10

Br

338 4 "
BOLLlNGER et ai/i, 1967.1,2 .10

t 334 3
2,4 .10

3 "
BOLLlNGER et alii, 1967.416 0,7 .10

OMe
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Tabela IV.15: Espectros de absorção devidos a cátions di- e tri-fenil-metila.

a. medidos diretamente do espectro apresentado na referência.

Analisando-se os valores relatados para os máximos de absorção que estão

sumarizados nestas duas tabelas, conclui-se que, embora os comprimentos de onda em

que ocorrem as transições sejam razoavelmente insensíveis ao meio, pequenas variações

no esqueleto da molécula podem causar uma alteração maior do que a esperável, no

valor observado para os 1... Assim, medidas realizadas em solventes de polaridades tão

diferentes quanto 1,2-dic1oro-etano, H2S04 100% e FS03H/SbFs são razoavelmente

compatíveis entre si, como mostram os dados para os cátions difenil- e trifenil-metila

apresentados na Tabela IV.15: observa-se uma variação de 1.1nm,para uma das bandas

e, de 8nm, para a outra, no caso de trifenil-metila e, de apenas 3nm, para difenil-metila,

isto é, uma variação considerável na polaridade do solvente empregado redunda em

I T

Cátion
Âmax(nm) E (L.mor1.cm-l) Solvente Referência

2958 3
H2S04100% GOLO& TYE, 1952

4>2CHEB
1,6 .10

4440 4,4 .10

292 3
FS03H/SbFs OLAHet a/ii,19662,9 .10

440 4
3,8 .10

443 -
CICH2CH2CI SUJDAK et alií. 1976

291 4
FS03H/SbFs OLAH et a/ii, 1966

4>2CCIEB
1,30.10

4334 2,49.10

434 4
2,54.10

<I>2CCF3 EB
331 3

FS03H1SbFs OLAHet a/ii,19664,30.10

485 4
2,15.10

3108 3
H2S04 100% GOLO& TYE,1952

<I>2CMe.EB
8,90.10

4430 3,16.10

312 4
1,11.10 FS03H/SbFs OLAHet a/ii,1966

422 4
3,70.10

2808 3
H2S04 100% NEWMAN& OENO,1951

4>3CEB
1,6 .10

4404 4,0 .10

431 4
4,0 .10

415 --- CICH2CH2CI JONES& DORFMAN,1974

439 -

(o-TolhC EB 3008 3
H2S04100% NEWMAN& OENO,19511,3 .10

450 a 4
2,8 .10
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pequenas mudanças nos valores dos máximos de absorção. Com efeito, por se tratarem

de transições ~ ~ ~* de compostos aromáticos, seria de se esperar que a sensibilidade

das bandas à polaridade do solvente fosse pequena ou desprezível. Por outro lado, para

um mesmo solvente, comparando-se, por exemplo, os dois máximos de absorção de-

terminados para o cátion 2,4,6-trimetil-benzila com aqueles observados para 2,6-dime-

til-4-t-butil-benzíla (vide Tabela IV. 14, p.105), verifica-se que a simples substituição de

um grupo metila por um grupo t-butila, na posiçãopara, os desloca para comprimentos

de onda menores: -8nm, no caso~~a banda de maior energia e, -25nm, para a menos

energética, uma variação surpreendentemente grande para uma modificação estrutural

pequena e remota. Além disso, comparando-se os dados referentes ao cátion benzila

com aqueles devidos ao <x,<x-dimetil-benzila(Tabela IV.14, p.l05), verifica-se que a

banda a 363nm softe um deslocamento de -37nm quando da troca de dois hidrogênios

por duas metilas no centro catiônico (ainda que se deva admitir uma incerteza de cerca

de 10nmnesse .1.,por terem sido os dados obtidos em solventes e temperaturas diferen-

tes); fenômeno análogo foi observado por OLAHei alií(1968)para <x-ciclo-propil-benzila

(Âmax=343nm) e seu metil derivado (Âmax=316nm), em FS03H!SbF5 (a -50°C), ten-

do sido atribuído à hiperconjugação, por esses autores.

Em síntese, considerando-se, tanto a região em que absorvem os cátions ben-

zílicos relacionados à Tabela IV. 14 (p.105), como as características gerais de suas dis-

tribuições espectrais, fica evidente que as curvas de absorção obtidas para os transientes

de maior tempo de vida detectados nas fotólises de MBX e DBX, em iso-octano, po-

dem ser atribuídas aos cátions o-metil-benzila e o-(bromo-metil)benzila. À objeção de

os dados terem sido determinados em um solvente apoIar, enquanto a maioria daqueles

de literatura refere-se a meios polares, contrapõe-se o efeito de solvente ser pouco

pronunciado, como mencionado no parágrafo anterior. De fato, o valor que determi-

namos (Âmax= 347nm,emiso-octano)encontra-sedeslocadopara Âsmenores,em re-
lação ao modelo de literatura: Â= 363nm, para o cátion benzila, em 1,2-dic1oro-etano

(JONES& DORFMAN,1974). Consideradosos dadosde literatura,não seria de se pre-
ver a ocorrência de uma variação de 16nmno comprimento de onda do máximo de ab-

sorção por simples efeito de solvente, principalmenteporque, neste caso, a diferença de

polaridade entre os solventes não chega a ser tão significativa. Por outro lado, o efeito

dos substituintes metila e bromo-metila, em orto, deve exercer um papel mais expres-

sivo na ordem de grandeza da diferença observada entre os valores dos comprimentos

de onda dos máximos de absorção do composto-modelo e MBX ou DBX, sendo, pre-

sumivelmente, atribuível à hiperconjugação.

Deve-se ressaltar que, em se tratando de um cátion, uma hipótese alternativa

seria a de que se estivesse formando um metil-tropilio. Esta hipótese, no entanto, é

facilmente refutável: o espectro de absorção de metil-tropilio, no UV, apresenta duas

bandas com Àmax=226 e 288nm, em H2S04 cone. (DAUBEN,Jr.,ei alií,1957)enquanto,

aquele de tropílio não-substituído exibe essas bandas a 247 e 275nm, em H20 (OLAHei

r '
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a/ii,1968); estes valores são incompatíveis com o espectro que observamos para o

transiente (Âmax= 347nrn),especialmenteconsiderando-seque as bandasdos tropílios
devem apresentar pouca sensibilidade à polaridade do solvente, por se tratarem de

transições 1t--+1t*.Em resumo, não é de se prever que, caso os transientes de vida

longa fossem metil-tropílios, as distribuições espectrais apresentassem máximos acima
de 300nrn.

Foram, ainda, feitos alguns estudos qualitativos de supressão, com o objetivo

de melhor caracterizar o transiente em questão. Assim, investigou-se o efeito de oxi-

gênio sobre a cinética de decaimento de soluções de DBX em iso-octano, através da

comparação das curvas obtidas para uma mesma solução degaseada e após ter-se bor-

bulhado oxigênio durante 20 minutos, sob ação de ultra-som. Finalmente, analisou-se o

efeito causado pela adição de cis-piperileno ao sistema degaseado. Decaimentos repre-

sentativos, obtidos para este último conjunto de experimentos, estão apresentados na

Figura IV.24, com a concentração inicial de DBX corrigida para um mesmo valor e as

curvas referentes aos diferentes experimentos superpostas, de maneira a facilitar a com-

paração dos dados entre si.

~~

'-'---'-~-

1 :, puro;
2:. com~ (1,S.10-2moI.(1);
3:. com piperileno (1,O.10-3mol.1:1).

20 30

Tempo Ú!s)

40 50

Figura IV.24 -Decaimento, monitorado a 320nrn, para uma solução de DBX
(A=0,850), em iso-octano.

Observa-se, na Figura IV.24, que a componente rápida é totalmente suprimida

por oxigênio, como seria de se esperar para os radicais, os quais reagem com constan-

tes de supressão da ordem de 107, formando peróxi-radicais'. Entretanto, não se verifi-

ca supressão tão significativada espécie de tempo mais longo. Este resultado confirma

a atribuição que propusemos para este transiente, pois cátions não são suprimidos por

I I
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>< L.-------.-
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oxigênio (DORFMANet a/ii,1976). Portanto, a diminuição de M que se verifica para os

transientes de tempo longo, ao se analisar a Figura IV.24, deve-se, necessariamente, à

supressão dos estados excitados precursores do cátion. Os resultados obtidos ao se

utilizar piperileno como supressor consolidam estas suposições, pois o cátion, como era

de se prever, não é totalmente suprimido mesmo nesta condição, enquanto os estados

precursores desta espécie o são. Este último dado parece sugerir que o caminho envol-

vendo a formação prévia de um radical excitado seja o que prevalece como via para a

obtenção destes cátions, pois os estados singlete excitados têm tempo de vida muito

curto para serem suprimidos eficientementepor piperileno, nas concentrações utilizadas

neste trabalho. Embora piperilenopossa reagir com o cátion,esta reação (de polimeri-

zação do piperileno) não é muito eficiente, na condição de trabalho. Entretanto, esta

reação lateral provavelmente seja a responsável pela diminuição de !1Aobservada neste

último experimento, em relação ao que se observa na supressão por oxigênio molecular.

Os experimentos de supressão seletiva por oxigênio e por piperileno, em con-

junto, sugerem que os cátions originam-se, preferencialmente, do radical excitado, por

perda de um elétron e não diretamente de Sl, por cruzamento para um estado dissocia-

tivo (J~(J*, como se poderia hipotizar ao analisar os diagramas de correlação de esta-

dos apresentados na página 5 desta Tese.

O elétron que seria ejetado ao se admitir este mecanismo para a formação do

cátion não é detectável na região do UVNis: a banda de absorção devida elétrons de-

pende da solvatação, pois elétrons livres ou quase-livres não absorvem. Entretanto, a

interação com hidrocarbonetos não é desprezível, tendo sido determinados espectros de

absorção de elétrons em iso-pentano e em hexanos, com máximona região entre 2000 e

2500nm (5000 e 4000cm-l, respectivamente), na região do infta-vermelho próximo

(SCHINDEWOLF,1978).

Admitindo-se a ocorrência de cátions benzila no sistema, toma-se também

possível oferecer uma explicaçãoalternativa e mais convicente para a formação do pro-

duto BBzBr, observado na fotólise convencional de DBX em benzeno, a tempos mais

longos de irradiação: este seria, simplesmente, o produto da benzilação (de Friedel-

Crafts) do solvente, reação com constante de velocidade da ordem de 5.107L.mor1.s-1,

em 1,2-dicloro-etano (GIACOMELLOet a/ii,1989).

I T
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