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I

INTRODUÇA"O

Este trabalho faz parte de uma das linhas de pes

quisa do grupo de Química Orgânica liderado pela Profa.Ora.S.

Wladislaw. que trata das interações intramoleculares entre o

grupo carbonilico e um heteroátomo ou um grupo insaturado.

Investigações recentes indicaram a existência de uma

interação no espaço entre os elétrons ~ do heteroãtomo e do

oxigênio carbonilico, em sistemas acíclicos do tipo -V-CH 2-CO

(Y = 5 ou O), que se mostrou forte no caso de oxigênio e fra

ca no caso do enxofre. r digno de nota que as referências sQ

bre este tipo de interação entre os elétrons ~ de átomos di

ferentes são bastante escassas na literatura.

A presente tese traz uma contribuição para o conhe

cimento das interações existentes em sistemas cíclicos do ti

po -V-CH 2-CO- (Y = 5.0 ou C=C) no estado fundamental, demons

trando que a posição relativa de substituintes e grupo carbQ

nílico é responsável, em grande parte, pela existência de in

teração, determinando o seu tipo. t proposta a ocorrência de

dois tipos de interações no espaço, uma envolvendo orbitais

3p do enxofre ou 2p do oxigênio e 2p do oxigênio carbonílico,

semelhante àquela em sistemas acíclicos, e outra entre orbi

tais 3p do enxofre ou 2pn da dupla olefinica e n da carboni

la. t de grande significação a conclusão apresentada no tra

balho,sobre a existência de uma forte interação do primeiro

tipo no anel pentagonal.

Ora, as medidas efetuadas neste trabalho - de basi-

cidade e frequência de estiramento - referem-se -a ligação
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carbonilica. Dada a complexidade dos efeitos que afetam a es

trutura desta ligação em cetonas cíclicas, tornou-se necessã

rio, para a melhor compreensão dos resultados obtidos, forne

cer uma revisão bibliográfica sobre os aspectos eletrônicos,

mecânicos, vibracionais e estiricos envolvidos. Esta revisão,

apresentada no primeiro capítulo, mostrou~se de grande utili

dade na interpretação dos resultados obt~dos. Entretanto, os

relatos dos trabalhos da 1iteratura, referentes ãs intera

ções por nós abordadas, encontram-se no segundo capítulo, pr~

cedendo as apresentações e discussões dos resultados obtidos.



CAPTTULO 1

FREQUtNCIA E HABILIDADE DOADORA DE ELtTRONS DO

GRUPO CARBONTLICO EM CETONAS

1.1. Frequência de estiramento do grupo carbonilico em ceto-

nas

1.1.1. I!"trodução

As cetonas são caracterizadas por uma forte absor

çao no infravermelho, na região de 1650 a 1760 cm- l . devida

â vibração de estiramento da ligação carbonílica. A posição

da banda de absorção de um grupo carbonílico X2CO depende de

um conjunto de diversos fatores. 1- 5a ,6 Entre estes estão in

clu;dos não só efeitos eletrônicos, tais como indutivo, de

ressonincia e de campo, que alteram a constante de força da

ligação carbonílica, mas tambim efeitos mecânicos, como os de

massa, ângulo, acoplamento vibracional e variação nas cons-

tantes de força das ligações adjacentes. Influem, tambim, na

frequência da carboni1a, efeitos de solvente, pontes de hi

drogênio e mudanças de fase. Trabalhando-se com um mesmo sol

vente e minimizando-se as possibil idades da existência de pon

tes de hidrogênio, os fatores atuantes sobre a frequência de

estiramento da carbonila (v CO ) de cetonas são os eletrônicos

e os mecânicos. No presente capitulo, serão apresentados os

trabalhos que tratam do efeito destes fatores sobre as fre

q~ências de estiramento da ligação carbonílica de cetonas sª

turadas acíclicas e cíclicas.
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, .1.2. Cetonas saturadas ac;clicas

Em 1948, Thompson e col. 7 estudaram a variação da

frequincia vibracional da ligação carbonflica em alquil- e

metil, alquil-cetonas. Os autores constataram que com o aloe

gamento da cadeia alquf1ica, a posição da banda da carbonila

deslocava-se para frequincias mais baixas. Os pesquisadores

sugeriram que estes deslocamentos eram devidos ã contribui

ção parcial, para a molécula da cetona, de uma estrutura de

ressonância polarizada (esquema 1).

ESQ UEt~A 1

R ......
R ", C=O

R ...... + 0-
C-:»< R ",

Em 1951, Francis 8 estudou os modos esqueletais da mQ

lécula da acetona, através de um tratamento de coordenadas

normais. Com base neste estudo, o autor concluiu que a fre

quincia de absorção em 1720 cm- l , embora associada principal

mente ao estiramento da ligação C=O, incluía cerca de 20% do

estiramento da ligação c-c.
Mizushima e col. 9 , em 1953, mediram a posição da ba!}

da da carbonila da monocloroacetona, no estado gasoso e em

solução. O valor de vco observado, maior que o da acetona,

foi atribuido pelos autores, ao menor momento dipolar do com

posto halogenado. A medida do momento dipolar da monocloroa-

cetona, em tetracloreto de carbono, levou Mizushima e co1. a

sugerirem que a forma termodinamicamente mais estável da ce
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tona ha10genada correspondia ao isômero de momento dipo1ar

mais elevado. Os dipo10s formados pelas ligações C=O e C-C1

seriam quase paralelos. Este isômero desapareceria no estado

gasoso.

No período de 1954 -1955, Josien e co1. 10 ,11 estudª

ram uma série de cetonas alifãticas e discutiram a posição

da banda de absorção da carboni1a em função do comprimento e

da ramificação das cadeias. Em solução diluída de tetraclor~

to de carbono, os autores verificaram que: 1) cetonas a1ifã-

ticas simétricas, não ramificadas, apresentavam uma pequena

diminuição no valor da frequéncia de estiramento da carboni

la com o aumento do comprimento da cadeia; 2) na série de me

til, alquil-cetonas, os valores de \l CO eram praticamente con~

tantes; 3) a ramificação no carbono a ao ceto grupo provoca

va uma ligeira diminuição na frequência de estiramento da car

bonila, enquanto que a ramificação numa posição mais afasta

da não a f e t a va a me sma; 4) o gr upo ca r b° nil i co de ceto nas a 1i

fãticas simétricas absorvia em frequências menores do que o

das meti1, a1qui1-cetonas de mesmo peso molecular.

Em 1956, Ha1ford 12 estudou a influencia da variação

de massa de substituintes ligados ao carbono carboní1ico, em

compostos carboní1icos e carbox;licos. O autor demonstrou,

~or meio de cã1cu10s, que a frequincia de absorção da carbo

níla para um modelo X2CO, com um ângulo x-C:X de 120°, apre

sentava uma variação desprezível para massas de X maiores do

que doze unidades de peso atômico. No caso de um modelo pla

no e simétrico (MC)2CO, correspondente a cetonas, no qual Me

ê uma 1igacão simples, a frequência de estiramento da carbo

nila (v CO ) mostrou-se insensive1 ã variação da massa e posi-
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ção de M. O valor muito baixo de vco da di-terc-butilcetona,

relatado anteriormente na literatura, foi atribuído, pelo au

------tor, a um aumento do ângulo de ligação C-C(O)-C, devido a fª

tores estericos. Halford demonstrou também, por meio de cál-

culos, que praticamente não havia variação na constante de

força da ligação c=o em cetonas saturadas.

Em 1957, Bellamy e Williams 13 estudaram os espec-

tros no infravermelho de uma serie de derivados da acetona,

com vários graus de cloração, verificando diferenças nas fre

quincias de absorção da carbonila em relaçio â acetona. Os

autores, atraves de estudos do efeito da polaridade de sol

ventes e temperatura sobre a posição e intensidade das ban

das da carbonila, e dos dados de momentos dipolares, verifi

caram a existência de isomeria conformacional, e atribuíram

as frequências observadas a diferentes isômeros. A frequên

cia correspondente â da acetona foi atribuída, pelos pesqui

sadores, a conformações em que não havia nenhum átomo de clQ

ro em posição cis ao grupo carbonílico. A presença de uma ou

duas bandas em frequincias mais altas do que a da acetona foi

atribuída ã existência de conformações com um ou dois átomos

de cloro em posição eis, em relação â carbonila. De acordo

com os autores, estas conformações seriam mais polares do que

aquelas com os átomos de cloro em conformação "gauche". Bel-

lamye Williams sugeriram que, embora os efeitos indutivos

pudessem estar presentes nas cloro-acetonas, um outro efeito

intramolecular, dipolar ou de campG, j~ observado anterior

mente em a-halogeno-~etoester5ides, era o responsável pelas

bandas de absorção da carbonila em frequências mais altas do

que a da acetona.
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Entre 1957 e 1958, Josien e col .14,15 examinaram os

espectros no infravermelho da cloroacetona, nos estados 1;

quido, gasoso e em solução de tetracloreto de carbono. Consi

derando as variações de frequência, normalmente provocadas

pela mudança de estado físico, os autores sugeriram que a in

trodução de um átomo de cloro em a ã carbonila teria pequena

influência sobre o valor de vco ' quando os dipolos formados

pelas ligações C-Cl e C=O fossem paralelos. Estes pesquisa-

dores sugeriram tambêm, que a configuração mais estável e,

portanto, de momento dipolar menor, seria aquela na qual o

átomo de cloro estivesse situado em posição cis, em relação

ao grupo met;lico.

Em 1959, Rao e col. 16 mediram os valores das fre-

quências de estiramento da ligaçio c=o de várias cetonas ali

fáticas de cadeia reta e ramificada, em soluções de tetraclQ

reto de carbono. Estes valores mantiveram-se praticamente

constantes, exceto nos casos da di-terc-butilcetona e da tri

fluoroacetona, que apresentavam deslocamentos significativos

na freqyência da carbonila. Tais deslocamentos foram atribuI

dos pelos autores, aos efeitos polares dos grupos substituiQ

tes.

No per; odo de 1959 - 1961, Br at oz e Besnainou 17- l9

procederam a uma análise vibrat5ria aproximada de cetonas a

e/ou al-halogenadas. Esta análise permitiu uma distinção en

tre os efeitos vibratórios e eletrônicos, que concorreriam

para o aumento de vco naquelas cetonas, em comparação com as

cetonas saturadas. Os autores, utilizando a teoria da pertur

baçio, determinaram os valores de constantes de força da car

bonila (kco ) para cetonas halogenadas, a partir dos dados ex
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oerimentais de frequência de estiramento (v CO )' Admitindo o

valor de kCO constante e igual ao de cetonas saturadas, de

terminaram-se tambªm os valores de vco . Os resultados deste

estudo indicaram aos oesquisadores que a perturbação vibratQ

ria era fraca. e portanto, as pequenas diferenças de vco ' o~

servadas entre as cetonas saturadas e halogenadas, refletiam

as variações na constante de força da carbonila. Bratoz e

Besnainau d~monstraram que, para a frequincia da carbonila,

eram importantes, apenas, as contribuições provenientes dos
O

vi bradares do grupo ~
C/ 'C

Karabatsos 20 , em 1960, verificou que o grupo carbonI

lico da 2,4-dimetil-3-pentanona, contendo l3 C na carbonila,

em sulfeto de carbono, absorvia em frequência 37 cm- l menor

do que o da 2,4-dimetil-3-pentanona. O autor constatou que

este deslocamento era praticamente igual ao que foi calcula

do a partir das massas reduzidas dos grupos carboni1icos,sem

considerar o resto da molicula. Por outro lado, o espectro

no infravermelho da 2,4-dimetil-3-pentanona, contendo 180 ,
-1mostrou um deslocamento de vco de 31 cm ,que correspondia

a 74% do valor calculado. Em consequência disto, Karabatsos

concluiu que, para a vibração de estiramento da carbonila de

di-isopropilcetonas, havia uma contribuição de cerca de 26%

da vibração de estiramento da ligação C-C.

lnvest1gando o efeito da estrutura de cetonas sobre

a constante de força da ligação carbonilica (k CO )' Daude1 2l ,

em 1962, comparou os valores de kCO da literatura, calcula

dos com base na teoria da perturbação (v.pag. 5 ), com aque

les por ele determinados a partir dos dados de veo . A concor

dância entre os resultados obtidos pelos dois metodos dife-
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rentes, levou o autor a concluir que o efeito indutivo era

responsivel pelo deslocamento da posiçio da banda da carbon!

la nas cloroacetonas.

Em 1967, Morgan e Unwin 22 estudaram a frequincia de

estiramento da ligaçioc:'arbonilica, na série de cetonas ali

fiticas, no estado gasoso e em solução. Os autores verifica

ram qu.e, com exceção da di-terc-butilcetona, os valores de

vco diminuiam ã medida que aumentava o número dos substitu

intes metilicos. Estes pesquisadores notaram, no entanto,que

as variações das frequências de estiramento da carbonila ne~

ta serie, não eram acompanhadas de variação significativa na

habilidade de formaçio de pontes de hidrogênio com doadores

de próton. Em consequência disto, Morgan e Unwin atribuiram

estas variações de frequência aos efeitos estericos dos gru

po sal quil i cos.

No mesmo ano, Hirota e col. 23 sugeriram as conforma

çoes prováveis em alquil-cetonas, atraves da inspeção das ba!}

das de absorção do grupo carbonilico nos espectros no infra

vermelho destes compostos, em tetracloreto de carbono. Os a~

tores verificaram que enquanto as bandas de absorção da car

bonil a da acetona, metil , terc-butil cetona, di -terc-butil cetQ

na e das demais terc-butil-cetonas eram simétricas, as das

outras alquil-cetonas eram assimétricas. Com base nestas ob

servações, os pesquisadores sugeriram que a conformação com

dois hidrogênios em a e aI, eclipsados com a carbonila, se

ria a mais favorável, e a com dois metilas na mesma posição,

a menos favorivel. Os autores constataram que além da forma,

tambim a posição das mesmas bandas dependia, principalmente,

dos dois grupos em a e ai que eclipsavam a carbonila.
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1.1.3. Cetonas saturadas cic1icas

1 . 1 . 3. 1. Ef e i to do t ama nho do a ne1

Em 1952, Fries e Frankenberg 24 mediram os valores de

v co de ciclanonas contendo quatro a oito átomos de carbono

no anel, e verificaram que os mesmos diminuíam com o aumento

do tamanho do anel.

Em 1955, Bartlett e Stiles 25 sugeriram que o fato

dos valores de v co diminuirem na ordem ciclobutanona > cic1Q

pentanona > cic10hexanona = compostos aciclicos, estava 1igª

do ã hibridização do átomo de carbono carbonilico. Os auto

res chegaram a esta hipótese baseando-se na relação do angu

lo interorbita1 com o grau de hibridização, e no fato da for

ça da ligação carbonilica aumentar com o aumento de caráter

s dos orbitais hibridos.

Lord e Mil1er 6 , em 1956, verificaram que as cetonas

de anel carbociclico pequeno, como a ciclobutanona e a ciclQ

------pentanona,nas quais o ângulo de ligação C-C(O)-C era menor

do que 1200 , apresentavam um aumento significativo no valor

de v co em relação is ciclanonas de anel maior. Os autores o~

se r va r am, e'n t r e ta nto, uma di mi nui ção r e9u1ar da f r equênc i a de

estiramento da ligação C-H vizinha da carbonila, ã med'ida que

o tamanho do anel carbocíclico diminuia e, consequentemente,

- - ------o grau de tensao do angu10 C-C(O)-C aumentava. Estas observª

ções levaram os pesquisadores i conclusão de que, em cetonas-----cicliças, a tensão do ângulo de ligação C-C(O)-C tinha efei-

to definido sobre a força e a frequência de vibração da ligª

ção C=O.

Neste mesmo ano, Halford 12 constatou, através da uti

]ização de um modelo de quatro átomos(C-C(O)-C) e de um tra-
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tamento de coordenada normal simples, que a posição das ban

das da carboni1a em cic1anonas dependia apreciavelmente do ân

gulo de ligação c~. Esta dependência foi atribuída, p~

10 autor, apenas a efeitos mecânicos, sem envolver, portanto,

variações nas constantes de força da ligação carboní1ica (kCO )

ou na hibridização do átomo de carbono carboní1ico. Ha1ford

-----verificou tambim, que para- um ângulo de ligação C-C(O)-C con!

tante, kCO era praticamente uma função linear de vCO ' e que

para um valor de kCO constante, a relação entre o ângulo e

vCO era praticamente linear.

A importância dos efeitos mecânicos sobre a posição

da banda da carboni1a nas ciclanonas foi confirmada por Bra

toz e Besnainou,17-19 em 1959, através de cálculos, uti1izan
. -

do a teoria da perturbação. Os resultados destes cálculos de

monstraram que havia um aumento no valor de vCO para as cetQ

nas cíclicas saturadas, quando compara~as com as alifáticas

saturadas. Segundo estes pesquisadores, a posição da banda da

carboni1a nas cic1anonas seria afetada unicamente pelo aco-

p1amento entre o vibrador c=o e os vibradores C-C adjacentes.

Este acoplamento sofreri a grande inf1 uência da variação do ân

- ----gulo de vibraçao C-C(O)-C.

Em 1958, Castine1 e co1. 26 mediram os valores de

vCO para a sirie de cic1anonas contendo cinco a dez átomos de

carbono no anel. Os autores verificaram que enquanto a carbQ

ni1a da ciclohexanona absorvia em frequência próxima ã da

acetona, a da cic10pentanona apresentava-se deslocada, cerca

de 30 cm- 1 para frequências maiores. Inversamente, a carboni

la das cic1anonas, contendo sete a dez átomos de carbono,ap~

sentava um deslocamento de aproximadamente 13 cm- 1 para fre-
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quências men,ores. Castine1 e co1. atribuíram os deslocamen

tos de \l CO observados, ã variação do ângulo de ligação

~. Enquanto na cic10pentanona este ângulo diminuia,nas

cic1anonas de anéis maiores ele aumentava. Segundo os pesqui

sadores, este aumento seria devido ã repulsão mútua dos áto

mos de hidrogênio.

Em 1958, Ha11 e Zbinden 27 verificaram a seguinte or

dem de vco de cic1anonas: cic10butanona > cic10pentanona >

cic10hexanona = cetona acíclica. De acordo com os autores,

o va 1or el evado de \l CO da ci cl opentanona não podi a ser

atribuido ã tensão do anel, pois, a existência de tal ten

são resultaria em pequena estabilidade do composto, fato e~

te não observado em anei s .pentagonai s. Ha 11 e Zbi nden prQ

puseram que a frequênci a de es ti ramento da carboni 1a de ci

clanonas dependia ou da ~ibridização do carbono carboni1ico,-----ou do ângulo de ligação C-C(O)-C. Este ultimo poderia ser

maior ou menor do que 120 0 , sem que houvesse tensão apreciá

vel na molecula.

Alguns anos mais tarde, Bellamy e Pace62 verifica

ram, pelo emprego dd método de pontes de hidrogênio, que a

variação da polaridade e da força da ligação carbonflica em

ciclanonas era muito pequena. Segundo os autores,· isto sign1

ficava que a alteração de \l CO com o tamanho do anel de ciclª

nonas, anteriormente observada, sofria pequena influência do

efeito de hibridização e era fundamentalmente devida a efei

tos de energia cinética. Assim, enquanto o movimento do áto

mo de carbono carbonilico ficava mais restrito com a diminui

ção do ângu1o de 1i ga ção c~c, a compr es são das 1 i gações

adjacentes C-C tornava-se mais importante.
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Brauman e Laurie 29 , em 1968, investigaram os efei

tos de energia cinética, provenientes da variação do ângulo---de ligaçio C-C(O)-C, e os de energia potencial, que se origi

navam da mudança na hibridização e da tensão do anel, sobre

a frequência da carboni1a em ciclanonas. Estes pesquisadores

demonstraram, por meio de cálculos, que a variação da fre

quência de absorção do grupo carbonilico é principalmente d~

vida a um efeito de energia cinética, e que efeitos de ener

gia potencial tendem a cancelar-se.

Em 1971, Wiler e co1. 30 mediram os potenciais de iQ

nização de algumas ciclanonas pelo método de espectroscopia

fotoeletrônica. Os autores constataram que os valores dos PQ

tenciais de ionização dos elétrons n do oxigênio carbonilico

diminuiam com o aumento do tamanho do anel da cetona, e que

havia uma correlação linear entre estes valores e os de vco
correspondentes. Em vista disto, Wiler e col. aventaram a hi

pôtese de que o efeito do anel era transmitido através das li

gaçoes a e, consequentemente, os deslocamentos de frequência

eram devidos a efeitos de hibridização na estrutura a do anel.

Em 1973, Co1t hli P e Or 1of f 31 ef et ua ram cá1cu los de or
bitais moleculares em acetona, ciclopropanona, ciclobutanona

e ciclopentanona. As constantes de força das vibrações de es

tiramento das ligações C-C (k CC ) e C=O (k CO )' por eles ava

liadas, não variavam na série de compostos estudados, exceto

na ciclopropanona, que apresentava kCO cerca de 5% maior e

kCC 7% menor. Segundo os autores, estes resultados mostravam

que a variação de frequência da carbonila com o tamanho do

anel carbociclico em ciclanonas, não era proveniente de uma--variação continua de kCO com o ângulo de ligação C-C(O)-C.
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1.1.3.2. Efeito de campo

Em 1952, Jones e cal., 32 relatando seus estudos so

bre o efeito da introdução de um ãtomo de bromo em a, no anel

da cic1ahexanona na configuração cadeira, em cetoesterõides,

sugeriram que somente ocorriam deslocamentos apreciãveis de

vco para frequincias maiores, quando o ãtomo de bromo ocupa

va uma posição equatorial. Estes deslocamentos seriam prove

nientes de um efeito de campo entre os dois dipo10s formados

pelas ligações c=o e C-Br, alinhados paralelamente. EntretaQ

to, com o bromo em posição axial, na qual os dois dipolos não

sao coplanares, o efeito de campo seria relativamente peque

no, resultando em variação muito menor na frequência da car

bonila.

No periodo de 1953-1955, Corey e co1.,33,34 anali

sando a forma e a posição das bandas da carboni1a de a-halo

.geno-ciclanonas, em relação às cetonas não halogenadas cor

respondentes, determinaram as orientações relativas dos diP2

los formados pelas ligações c-x e C=O. No caso das a-haloge

no-ciclohexanonas, os valores de vco observados, menores do

que os das a-halogeno-ciclopentanonas correspondentes, e mui

to menores do que os obtidos anteriormente para os a-bromo

cetoesterõides, indicavam que a conformação mais estãve1 coO

tinha os dipo1os C-X e C-O não coplanares (A) (esquema 2). A

presença de pequeno ombro, em frequência mais alta do que a

da banda principal nas a-ha10geno-cic10hexanonas, levou os

autores a sugerirem que haveria urna pequena contribuição da

conformação equatorial (B), que estaria em equilibrio com a

axial (A). No caso das a-halogeno-cicloheptanonas, Corey e

cal. notaram deslocamentos de vco similares aos das cic10peQ
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tanonas correspondentes e, portanto, intermediários entre os

das ciclohexanonas e cetoesterõides. Isto indicava que a ori

entaçio relativa dos dipolos C-X e C-O nas a-halogenociclo

pentanonas e -cicloheptanonas era a mesma. De acordo com os

autores, o ângulo entre as projeções dos dipolos, num plano

p~rpendicular ã ligação C-C, seria de aproximadamente 60 0
, de

modo que as a-halogeno-cicloheptanonas poderiam existir na

forma de ·uma das tr~s possfveis configurações estericamente

menos impedidas (C, O e E) (esquema 2).

ESQUEMA 2

(A)
x

~O

(B)

·~o

(c) ( D) (E)

x = CI, Br
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Entre 1957 - 1958, Josien e col. 14 ,26 verificaramque

a a-clorocic10hexanona apresentava, no espectro no infraver

me1ho, uma banda da carbonila no estado gasoso, e duas ban

das da carbonila tanto no liquido como em tetrac10reto de

ca~bono ou benzeno. Em vista disto, os autores sugeriram a

existência de dois isômeros conformacionais. Destes, o menos

estive1 seria aquele que absorvia com menor intensidade em

frequência mais baixa no liquido e em solução, e que tambim

seria responsável pela absorção na fase gasosa.

No periodo de 1958 - 1961, Allinger e co1. 35-37 re1a

taram seus estudos sobre os equi1ibrios conformacionais em

a-bromocic10hexanona e a-ha10geno-cic10hexanonas substitui

das por grupos a1qu;licos, através de análise das bandas na

região da carboni1a no infravermelho. Em todos os casos, os

autores verificaram a presença de duas absorções correspon

dentes aos isômeros conformacionais. A atribuição foi feita

de acordo com a intensidade e a posição dos máximos. O estu

do do efeito de solventes demonstrou a existência de um equi

1ibrio conformaciona1 axia1~equatoria1, cuja posição depeo

dia da polaridade do solvente. Assim, um solvente mais polar

estabilizava a conformação equatorial (B) (esquema 2).

Em 1964, Strad1ing e Tarbe11 38 investigaram o efei

to da introdução de um grupo metoxi1ico em posição a ã carbo

ni1a de cetoco1estanos, sobre a frequência de estiramento da

mesma. Os autores verificaram que analogamente ao bromo, em

a-bromo-ciclanonas, enquanto um grupo metoxilico equatorial

deslocava a banda da carbonila para frequências mais altas,o

mesmo grupo, em posição axial, não apresentava um ef~ito sig

nificativo sobre a frequência desta banda.
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1.1.3.3. Efeito da Ressonância de Fermi

Em 1952, Gray e co1,39 estudando o espectro no in

fravermelho da cic10pentanona, verificaram a exist~ncia de

duas bandas na região de absorção da carbon11a. De acordo com

.os autores, estas bandas eram devidas a um acoplamento ele

trostático que ocorria, parcialmente, entre os grupos C=O das

moléculas de cic1opentanona. Três anos mais tarde, Gray e

co1 , 4O baseados na existência do equ11 i br i o ce to - enÕli t o em

cetonas, interpretaram as duas bandas da cic1opentanona como

provenientes do efeito da associação por ponte de hidrogênio

entre os grupos C=O e O-H. Esta associação ocorreria numa p~

quena parte das moléculas de cetona, dando origem i banda em

frequência mais baixa.

A existência de duas bandas da carboni1a em cic1o

pentanona foi observada também, por Jones e Sandorfy,5b em

.1956. Os autores, através do estudo destas bandas em vários

sol~entes, sugeriram que o desdobramento da banda da carboni

la da cic1opentanona era devido a um acoplamento da vibração

fundamental de estiramento da ligação carbonílica com o pri

meiro harmônico de uma vibração de frequência mais baixa.

Neste mesmo ano, Baker41 observou que das duas ban

das da carboni1a da cic10pentanona, a intensidade daquela em

frequência mais baixa diminuía com a diminuição da concentrª

ção da ciclanona em tetrac10reto de carbono. Devido a este

fato, o autor sugeriu que esta absorção era proveniente de um

acoplamento dos dipo10s formados pelas ligações carbonílicas.

Em 1958, Josien e col .,26 ao observarem que a ciclo

pentanona exibia duas bandas na região de absorção do grupo

carboní1ico no estado líquido e em solução, mas, somente uma
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banda no estado gasoso, sugeriram a existincia de do·isis5me

ros, sem, entretanto, especificar as suas estruturas.

No ano seguinte, Angell e col .,42 comparando os es

pectros no infravermelho da ciclopentanona e cic10pentanona

a,a,al,a'-deuterada, observaram que o desdobramento da banda

da carbonila da ciclopentanona não ocorria no espectro do com

posto deuterado. De acordo com os autores, este fato indica

va que um tal desdobramento era de origem intramolecu.lar e

vibracional, prova\u~lmente proveniente de um efeito de ressQ

nância de Fermi, queenvol veria uma banda de combinação ou um

ha rmôni co envolvendo as vi brações de defo rma ção dos grupos m~

tilinicosem a.

Em 1960, Allen e col~3 apresentaram várias possibi

lidades para a causa do desdob-ramento da banda da carbonila

da ciclopentanona, tais como: 1) associação por ponte de hi

drogênio do tipo ~CH2" .O=C;, 2) associação dipolo - dipolo,

3) existincia de uma IIhot band ll
, 4) ressonância de Fermi e

5) is5meros conformacionais diferentes. Entretanto, o efeito

de temperatura observado, relativamente pequeno, e a ausen-

cia do desdobramento da banda da carbonila n~ composto cor

respondente a,a'-deuterado, em virios solventes, indicaram

aos autor~s a existincia de um acoplamento po~ ressonância de

Ferroi.

Bertran e col .,44 em 1968, confirmaram, por meio de

cálculos, que a banda dupla da carbonila da ciclopentanona

era proveniente de um acoplamento vibracional por ressonan

cia de Fermi. Entretanto, não podendo identificar a natureza

dos níveis vibracionais que estariam interagindo, os autores

sugeriram que a ressonância de Fermi poderia ocorrer entre o
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primeiro n;ve1 vibraciona1 excitado do estiramento da liga

ção carbon;lica e alguma combinação de modos vibracionais da

molecula.

Em 1969 - 1971, Ginzburg e Klevnyuk 45 ,46 forneceram

provas para a existincia de ressonincia de Fermi na ciclopen

tanona. Os autores verificaram que tanto a intensidade rela

tiva dos componentes da banda dupla da carbonila, como suapQ

sição, dependiam do solvente, o que foi atribu;do ã variação

na posição do n;vel vibracional do grupo carbon;lico, devido

ao efeito de solvatação do mesmo grupo. Assim, o enfraqueci

mento significativo observado no componente de frequência bai

xa da banda dupla, em solventes inertes, seria proveniente do

aumento do n;vel vibracional da carbonila. Finalmente, a dey

teração em a,a,a l ,ai conduziu a bandas da carbonila simples

em vários solventes. As frequências destas bandas mostraram-se

concordantes com as calculadas a partir dos dados experimen

tais obtidos para as bandas duplas da ciclopentanona não dey

terada, em solventes correspondentes.Ginzburg e Klevnyuk, ao

examinarem os espectros da ciclopentanona e da ciclopentano-

na a,a,a ' ,a'-d4 , no estado gasoso, constataram que as bandas

da carboni1a eram semelhantes. Este fato, indicativo da au

sência de ressonância de Fermi em ambos os compostos, foi e~

plicado pelos autores, como resultante de um aumento signifi

cativo no n;ve1 vibraciona1 da carbonila da ciclopentanona no

estado gasoso, em relação ao liquido.

Em 1971, Cataliotti e Jones,47 examinando o

tro no infravermelho da cic10pentanona enriquecida com

em 55%, verificaram que o grupo carbon;lico contendo 180 apre

sentava uma banda de absorção simples. Estes pesquisadores ve
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rificaram tambem, que em ciclopentanona no estado gasoso, o

componente da banda dupla, em frequência menor, era de inten

sidade extremamente baixa. Em consequência disto, os autores

sugeriram que tanto a massa aumentada do oxigênio, como o es

tado gasoso, provocavam, se bem que em sentidos opostos, um

deslocamento na frequência de estiramento fundamental da car

bonila, desacoplando os niveis "quasi-degenerados", que da

vam origem ã ressonância de Fermi.

Mais recentemente, Kidd e Jones,48 estudando as ban

das de estiramento fundamental das carbonilas da ciclopenta-

nona e da ciclopentanona a,a,a',al-deuterada, verificaramque

não somente no primeiro composto, mas também no segundo, se

bem que em grau menor, existia ressonância de Fermi, Os autQ

res sugeriram que esta, no caso da ciclopentanona, provavel

mente envolveria a vibração fundamental de estiramento da

carbonila e uma banda de combinação envolvendo a

"wag " do grupo carbonflico.

vibração

1.2. Pontes de hidrogênio entre cetonas e doadores de pro

tons por espectros copia no infravermelho

E b "t -" f' 49-54 b d"mora eX1S am varlas monogra las so re me 1-

das de basicidade de compostos carbonilicos, através da habi

lidade de formação de pontes de hidrogênio com doadores de

pr~tons, nenhuma delas trata exclusivamente de cetonas e do

metodo espectroscõpico no infravermelho, em particular.

O estudo de sistemas doador-aceptor de prõton, por

espectroscopia no infravermelho, foi iniciado por Gordy e

col.,55-57 entre 1939 e 1941. Estes pesquisadores examinaram

a for ç a de as soc i ação ent r e a1guma s ce to nas e me ta no1- d, a t r ª
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ves da magnitude dos deslocamentos na frequência de estira

mento da ligação o-o. Os autores sugeriram a possibilidade

deste metodo ser utilizado para a avaliação das forças rela

tivas de bases orginicas.

Constantes de dissociação dos complexos formados e~

tre fenol e algumas cetonas, em soluções diluidas de tetra

cloreto de carbono, foram determinadas quinze anos mais tar

de, por Widom, Phillippe e Hobbs. 58 Os valores das constan

tes dos compl exos 1: 1 pa ra a acetona, meti 1, eti 1cetona, di

etilcetona, 4-heptanona e acetofenona foram computados a par

tir de medidas efetuadas na região de estiramento fundamen

tal da ligação O-H do fenol. A observação de que no caso da

ace :tof e nona, o va 1or de s t a cons t ante de dis soc i ação er a ma i or

do que os valores correspondentes às demais cetonas estuda

das, levou os autores a sugerirem a existência de impedimen

to esterico, o que dificultava a formação do complexo fe

nol-acetofenona.

Em 1958, Cook 59 examinou as caracter;sticas doado

ras de elétrons de algumas cetonas, através de dados de fre

quencia de estiramento da carbonila (v Co ), de frequencias de

estiramento das ligações H-Cl do cloreto de hidrogênio (v HC1 )

e C-H do fenilacetileno (v CH ) associados ã acetona, metil,

etilcetona, metil, propilcetona, metil, butilcetona e ciclo

hexanona, e de potenciais de ionização dos elétrons n do oxi

gênio carbonilico. O autor, verificando a existência de cor

relações lineares entre os valores de vCH ou vHCl e os de P2

tenciais de ionização, sugeriu a utilização destes dados co

mo medidas independentes da força doadora de elétrons em ce

tonas .
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No ano seguinte, Tamres e Searles 60 estudaram, pelo

método de pontes de hidrogênio, o efeito do tamanho d·o anel

de ciclanonas, com quatro a sete átomos de carbono, sobre a

habilidade doadora de elétrons do oxigênio carbonflico. Os

pesquisadores, empregando metanol-d como doador, observaram

que os deslocamentos na frequência de estiramento da ligação

o-o e, portanto, as basicidades correspondentes, diminuiam

com o tamanho do anel.

No per; odo de 1959 - 196 3, Bel 1amy e co1 . 61 ,6 2 i nve s

tigaram o poder aceptor de próton do par de elétrons isola

dos do átomo de oxigênio carbonllico ~a acetona, acetofenona

e benzofenona, utilizando o pirrol como doador. Os valores

dos deslocamentos na frequência de estiramento de N-H do pir

rol, em tetracloreto de carbono, obtidos por estes pesquisa-

dores, mostraram, entretanto, que contrariamente ao que era

esperado na base do efeito mesomérico, a acetona era mais bâ

sica do que a acetofenona, e esta, aproximadan,ente tão bâsi-

ca quanto a benzofenona. De acordo com os autores, estes da

dos indicavam que a conjugação exercia um efeito pequeno so

bre a habilidade de formação de pontes de hidrogênio.

Em 1960, Chiurdoglu e col .63 mediram as constantes

de dissociação (K) dos complexos de ponte de hidrogênio for

mados entre fenol e ciclanonas com cinco a dezessete átomos

de carbono, em tetracloreto de carbono. Os autores constata

ram que os valores de pK, computados através de medidas efe

tuadas na região de estiramento fundamental de O-H do fenol,

podiam ser enquadrados, de acordo com a força de associação,

em dois grupos distintos. As ciclanonas de cinco a nove e de

doze átomos de carbono apresentavam associação mais forte com
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fenol do que as de dez, onze, treze e dezessete átomos de car

bono. Esta diferença de comportamento foi atribuida pelos a~

tores ao efeito esterico, que no caso das ciclanonas do se

gundo grupo, dificultava a formação de pontes de hidroginio.

Em 1961, Becker 64 relatou seus estudos espectroscõ

picos na região de absor~ão da hidroxila em sistemas doador

-aceptor de próton, util izando metanol, etanol e terc-buta

nol como doadores e acetona e benzof~nona como aceptores. O

autor determinou tanto as constantes de associação (Kass .)

dos complexos 1 :1, como os parimetros termodinimicos das pon

tes de hidroginio. A comparação dos valores de Kass . para os

diversos sistemas, que diferiam apenas no doador alcoólico,

com os de constantes de equilibrio (K ) da dimerização doseq.
álcoois correspondentes, indicou que os valores de Kass . di-

minuiam na ordem inversa dos de K . Este fato, segundo oseq.
autores, era consistent~ com os conceitos de acidez e basici

dade.

Em 1963, Hoeke e Koevoet 65 estudaram a associação por

ponte de hidrogênio entre n-butanol e cetonas alifáticas, f~

nil, alquil-cetonas e ciclanonas, em tetracloreto de carbono.

Estes pesquisadores verjficaram que, enquanto a introdução

de grupos metilicos em cetonas alifãticas provocava um aumen

to regular no valor da constante de associação (Kass .)' a in

trodução de grupos fenilicos conduzia a uma diminuição tanto

nos valores de Kass . como nos dos deslocamentos da frequên

cia de estiramento de O-H do butanol (~vOH)' Segundo os autQ

res, estes fatos experimentais eram devidos ao efeito induti

vo destes grupos, o que afetaria a carga formal negativa do

oxigênio carbon;lico, e, consequentemente, a energia eletros
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tãtica da 1i gação por ponte de hidrogênio. Hoeke e Koevoet o~

servaram, porém, que no caso da di-isopropilcetona e metil,

etilcetona, os valores de K s eram da mesma ordem, inrlicanas . -
do que nestes compostos, o efeito indutivo era compensado pe

lo impedimento estérico. Finalmente, um exame dos dados de

Kass . e 6v OH demonstrou que estes eram mais elevados para as

ciclanonas. Este fato foi explicado pelas condições estêri

cas favorãveis ã formação de pontes de hidrogênio existentes

nas ciclanonas. O valor de Kass . da ciclopentanona, qu~ se

mostrou o mais baixo da série de cetonas cfclicas estudadas,

foi atribuido pelos autores ã menor polaridade do grupo car

bonilico.

No mesmo ano, Gramstad 66 estudou a associação 1: 1

entre fenol e uma série de cetonas alifáticas e aromáticas,

em tetracloreto de carbono. O autor mediu os deslocamentos de

frequência de O-Hdo fenol associado (~vOH)' na região de es

tiramento fundamental. Ele mediu, também, a absorbincia da

banda de estiramento O-H do fenol livre, na região do primei

ro harmônico, determinando as constantes de associação (Kass .)'

a energia livre (6Fo ) e a entropia (6S o ) de formação de pon

tes de hidrogênio nos sistemas estudados. Gramstad, verifi

cando a existência de correlações lineares entre os valores

de 109 Kass ' 6v OH ' 6Fo e 6So , concluiu que os efeitos que

afetavam a habilidade de formação de pontes de hidrogênio em

cetonas, não podiam ser identificados.

Em 1966, Rao e co1. 67 ,68 verificaram que no caso de

complexos de associação por ponte de hidrogênio entre feno1

e benzofenonas substituiidas por cloro, metoxila ou meti la,

os valores de constantes de associação e deslocamentos da fre
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quência de estiramento da ligação O-H variavam com a habili

dade doadora de elitrons destes substituintes. Um aumentode~

ta habilidade provocava um aumento de basicidade do grupocar

bonilico, o que favorecia a formação da ponte -O-H .. ·O=C~.

No mesmo ano, Sriraman e Sabesan 69 determinaram as

constantes de associação dos complexos 1:1 e 1 :2, formados

entre fenol e metil ,etilcetona e acetofenona. Os pesquisado-

res verificaram que os valores destas constantes eram meno

res para acetona aromâtica do que para a alifâtica saturada,

atribuindo tal fato a fatores estericos.

Morgan e Unwin,22 em 1967, estudando a associação

por ponte de hidrogênio entre fenilacetileno e uma serie de

cetonas alifãticas, constataram que as posições das bandas de

absorção dos complexos formados era~ idênticas dentro do erro

experimental. O mesmo foi observado quando o pirrol foi em

pregado como doador de próton, exceto com a di-terc-butilce

tona, que formava ponte de. hidrogênio mais fraca. Entretanto,

quando foi utilizado o fenol, as posições das bandas de O-H

associado demonstraram que a basicidade das cetonas alifáti

cas diminuia com o aumento do tamanho da cadeia e da ramifi-

caça0 no carbono a. Em vista disto, Morgan e Unwin sugeriram

que o impedimento estêrico dificultava a formação de pontes

de hidrogênio na serie de cetonas estudadas.

Em 1969, Morrison e col. 70 determinaram as basicida

des relativas de ciclanonas com cinco a oito átomos de carbQ

no no anel e das benzociclanonas correspondentes, e também de

metil, qlquil-cetonas e fenil, alquil-cetonas corresponden

tes, através de medidas dos deslocamentos da frequência de e~

tiramento de O-H do fenol (~vOH)' em tetracloreto de carbo-
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no. Os autores verificaram que, enquanto na série das cicla

nonas, o valor de 6v OH aumentava, na das benzociclanonas, di

mi nui a como aumento do ta ma nhodo anel. Em vista destes r e

sultados, Morrison e col. concluíram que a basicidade relati

va de uma benzociclanona dependia do tamanho do anel carboc!

clico e do grau de conjugação entre o anel benzinico e grupo

carbonr1ico. O aumento do ingulo entre os planos do anel ben

zinico e da carbonila destruiria a cop1anaridade, resultando

numa diminuição da ressonincia. Morrison e co1. constataram,

também, que enquanto os valores de 6v OH observados na série

de fenil, alquil-cetonas apresentavam um decrescimo signifi

cativo com o aumento do tamanho do grupo a1qu;lico, na serie

de metil, alquil-cetonas, este decrescimo era bem menos sen

srvel. Esta maior sensibilidade, no caso de fenil, alqui1-c~

tonas, foi atribuida, pelos autnres, ao fato de o aumento do

tamanho dos grupos a1quflicos provocar umdeslocamento do gr~

po fenilico para fora do plano da carboni1a, resultando numa

diminuição de ressonância.

No ano seguinte, Bellamy e Pace,28 estudando as as

sociações por ponte de hidrogênio (1:1) entre fenol e benzo

fenona, acetona, cic10pentanona e ciclohexanona, verificaram

que os valores de 6v OH de fenol não se correlacionavam com os

deslocamentos da frequincia de estiramento da carbonila. Em

consequência disto, os autores observaram que não se deve avª

liar as basicidades do grupo carboni1ico em cetonas diferen

tes, apenas com base nos valores de deslocamentos de frequên

cia da carbonila.

Em 1972, Kelm e Brauer 71 estudaram a influência da

estrutura da cetona sobre a habilidade do grupo carbonilico
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para a formação de pontes de hidrogênio, empregando o fenol

como doador de prõton. Os pesquisadores determinaram os des

locamentos da frequência de estiramento de O-H do fenol (LlvOH )

e as constantes de associação (Kass ) para os complexos formª

dos entre fenol e cetonas alifiticas, aciclicas e çtclicas,e

aromiticas, em solução de tetracloreto de carbono. Com base

nestes dados, os autores verificaram que as ciclanonas com

cinco a sete átomos de carbono apresentavam maior habilidade

para a formação de pont'l!'s de hidrogênio do que as cetonas ali

fiticas, e estas, por sua vez, mostraram maior tendincia i

associação do que as cetonas aromiticas. Esta ordem foi atri

bulda ao impedimento estêrico ã formação de pontes de hidro

gênio. Assim, nas cetonas cíclicas haveria maior disponibili

dade do grupo carbonllico para a associaçio. Foi sugeri~o,

tambêm, que a ordem de basicidades relativas na série de ce

tonas aromáticas com substituintes metílicos ou fenílicos em

a,a l
, indicava a influência de dois efeitos, indutivo e es

terico.

Em 1974, Saumagne e col .72 det~rminaram as constan

tes de associação (Kass ) dos complexos 1:1 e 1:2 entre as

6-cicloheptatiofenonas (I e 11) e s·eus derivados metilad·os em

posições vizinhas i carbonila (5 e/ou 7) e p-clorofenol emt~

tracloreto de carbono. Os valores de Kass dos complexos 1:1

demonstraram que os compostos de estrutura simétrica (II) eram

menos básicos do que os de estrutura assimetrica (I), o que

indicava que a conjugação de elétrons TI era mais importante

nos compostos assimetricos (I). Estes pesquisadores verificª

ram também, que a introdução de um ou dois grupos metilico·s

em ambas as cicloheptatiofenonas (I e 11), provocava uma di-
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rninuição de basicidade, o que foi atribuido ao fato de o efei

to estirico dos grupos metilicos superar o indutfvo.Saumagne

e cal., comparando as basicidades de cicloheptatiofenonas com

as de acetona, ciclohexano·na e undecanoria, relatados na litê

ratura, constataram que as primeiras eram mais bisicas. Este

fato foi explicado pela deslocalização dos elitrons 7f, que a~

mentaria a carga formal negativa do oxigênio carbonilico, ri

sultando num valor de Kass mais elevado.

2

(I)

=0 2

4

8

(11)

=0
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CAP1TULO 2

ESTUDO DE INTERAÇOES ELETRDNICAS EM CICLANOKAS

2.1. 3- e 4-Tiaciclanonas e 3-oxaciclanonas

2.1.1. Introdução - Interações eletrônicas em a-alquiltio-c~

tonas

Wladislaw e col .,73 ao efetuarem um estudo compara

tivo de basicidades e frequências de estiramento do grupo car:

bonllico de ~-alquiltio-cetonas, verificaram certas anoma

lias. A substituição do grupo metilênico, em posição B ã car

bonila, por enxofre, conduzia i diminuição tanto de basicida

de como de frequência de estiramento da carbonila. Os auto

res aventaram a hipótese de que estas modificações seriam prQ

venientes da transferência de densidade eletr5nica do grupo

carbonllico para o ãtomo de enxofre, com a pro,ãvel partici

pação do orbital vazio deste ultimo ãtomo. Entretanto, Wla

dislaw e colo não afastaram; por completo, a possibilidade de

que as diminuições de basicidade e de frequência fossem cau

sadas por efeitos não eletrônicos, como o impedimento estêri

co para a formação de pontes de hidrogênio e perturbações m~

cânicas decorrentes da substituição de um grupo metilênico

por enxofre.

Posteriormente, Wladislaw e co1. 74 ,75 verificaram,

no entanto, que as a-alquiltio-nitrilas apresentavam, seme-

lhantemente, uma diminuição de basicidade do grupo ciano

acompanhada por uma diminuição da frequência de estirameAto

do mesmo. Dada a natureza eletrônica diferente deste grupo,

era diflcil de se admitir os efeitos estêricos e vibracio-
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nais como responsáveis por estas alterações.

Se bem que, em vista das evidências obtidas, a hipQ

tese de transferência de densidade eletrônica parecesse bas

tante viável, as diminuições de basicidade e frequência de e~

tiramento da carbonila, por si só, não se constituíam em da-

dos suficientes para a identificação do tipo de interação ele

trônica e dos orbitais nela envolvidos. Era necessirio veri

ficar não somente as alterações ocorrentes no grupo carboní

1ico, mas, também no átomo de enxofre.

A compreensão das interações ocorrentes nestes com

postos foi obtida, posteriormente, dos dados de potenciais de

ionização fornecidos pela" espectroscopia fotoeletrônica. 76

Os resultados obtidos através do est~do de uma sirie de ceto

nas a1ifâticas substituídas em posição 3 pelos grupos tiome

tilico e metoxilico, e da cetona, tioéter e éter simples cor

respondentes, indicaram que tanto no caso da metiltioacetona,

como no da metoxiacetona, havia estabi1izaçio dos níveis de

energia dos orbitais do par solitário de elétrons do oxigê

nio carbonilico (nO(CO)J e do heteroâtomo (n S ou nO)' Estas

estabilizações mostraram-se, porém, diferentes daquelas que

seriam esperadas dos efeitos indutivos recíprocos do grupo

carbon;lico e do enxofre ou oxigênio. Além disso, havia di

vergências -entre os dois compostos estudados. Assim, na tia

cetona, o nível de energia de nO(CO) ~ostrou-se mais estabi

lizado e o de nS menos estabilizado do que se esperaria dos

efeitos indutivos de enxofre e carbonila, respectivamente. En

tretanio, na oxacetona, o nível de energia de nO(CO) mos

trou-se menos estabilizado e o de nO mais estabilizado do que

se esperaria dos efeitos indutivos de oxigênio e carbonila,
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~espectivamente, Fbi possfvel fornecer uma explicação para e~

tes dados através de considerações, tanto das possibilidades

de interaç5as entre os orbitais envolvidos, como das posi-

ções relativas dos n;veis de nS e nO(CO) e de nO e nO(CO)' A

apl icação do conceito de interaç5es no espaço e através das

ligações entre os orbitais de dois átomos idênticos,77 para

átomos diferentes,78 implica que, enquanto a interação no e~

paço estabiliza o n;vel de energia mais baixo e desestabili

za o mais elevado, a interação através das ligaç5-es causa uma

desestabilização do nivel de energia mais baixo e uma estab!

1i zação do ma i s e1e vado, W1adi s 1aw, Sandor fy e co1 " 1eva ndo

em consideração as posiç~es relativas dos n;veis de energia

dos orbitais envolvidos, mais alto no enxofre e maisbaixono

oxiginio, em relação i carbonila, sugeriram, através dos da

dos experimentais obtidos, a possibilidade da existência de

interação no espaço, que seria intensa em oxacetona e fraca

em tiacetona. Assim, enquanto no primeiro caso (esquema 3)

a interação no espaço enfraqueceria o efeito indutivo do he

teroãtomo, no segundo caso (esquema 4) ela o reforçaria,
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2.1.2. Apresentação dos resultados de basicidades relativas

e de frequência de estiramento da carbonila em 3- e

4-tiaciclanonas e 3-oxaciclanonas

Foram estudadas as seguintes cetonas: ciclopentano-

na (111), 3-tiaciclopentanona (IV), 3-oxaciclopentanona (V),

ciclohexanona (VI), 3-tiaciclohexanona (VII), 3-oxaciclohexª

nona (VIII), cicloheptanona (IX), 3-tiacicloheptanona (X),

4-tiaciclohexanona (XI) e 4-tiacicloheptanona (XII).

o O O

666 ó ó
( 111 ) (IV) (V) (VI) (V" )

o O O O O

66666
(VIII) (IX) (X) (XI) (XII)

o estudo de basicidades do grupo carbonilico destas

cetonas era uma consequência lógica dos estudos anteriores de

basicidades e potenciais de ionização de cetonas de cadeia

aberta correspondentes, relatados em 2.1.1. Em vista do fato

das ciclanonas contendo cinco a sete átomos de carbono, aprê

sentarem maior habilidade para a formação de pontes de hidrQ

gênio do que as cetonas alifãticas (v.pags.22 e 25), o impe-
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dimento estérico nestes compostos deveria ser bastante mini

mizado (v.pag. 21). Além disso t parecia-nos que nos compos

tos de cadeia aberta t com oxigênio ou enxofre ligado ao car

bono a t haveria a possibilidade da ocorrência do efeito de

campo (v. pags. 4 e 5) t o qua I, ao diminuir a contribuição

da estrutura polarizada para o hibrido de ressonância (v.

pago 2) do grupo carbonflico, poderia, eventualmente, condu

zír a uma diminuição de basicidade, independentemente do efei

to indutivo existente na molécula. Ora, a existência do efel

to de campo em ciclanonas substituidas, nas quais não haveria

a pos s i bi 1i dade da e xi s tê nc i a de d i polos pa r a 1e los (v. 1.1.3.2.,

pago l2)t seria pouco provável.

As baslcidades dos compostos (111) - (XII) forampor

nôs determinadas t através de medidas da habilidade de forma

çao de pontes de hidrogênio com doadores de prôtons, pelo em

pre~o do método de espectroscopia no infravermelho. Estas me

didas seriam,posteriormente t comparadas com medidas semelhan

tes, obtidas pelo método de ressonância magnética nuclear, em

desenvolvimento paralelo no nosso laboratôrio. Escolheram-se

para este estudo dois doadores de prôtons: fenol, já util izª

do nos trabalhos anteriores, e p-clorofenol. As medidas fo

ram efetuadas em sistemas ternários, empregando-se como sol

vente o tetracloreto de carbono.

Inicialmente, procedeu-se às determinações dos des

locamentos da frequência de estiramerto das ligações O-H dos

doadores fenôlicos (6V OH )' em associação com a carbonila das

cetonas (111) - (XII). Estes deslocamentos foram obtidos sUQ

traindo-se os valores medidos das frequências de estiramento

de O-H do doador associado (v OH )' do valor da frequência de
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estiramento de O-H do doador correspondente nio associado, i

diluição infinita (v~H) (v. 3.2.3., pago 77). Nas medidas de

vOH ' a concentração molar do doador foi mantida constante e

tio baixa quanto possfvel para evitar a auto-associação do

mesmo e dentro do 1imite de detecção do espectrômetro. As CO!)

centrações de cetonas &ram variadas de modo a manter sempre

um excesso das mesmas em relação ao doador, com a finalidade

de garantira associação na proporção 1:1 (v. 3.2.2., pag.75).

A·lêm disso, as soluções eram suficientemente dilufdas para mi

nimizar o efeito da polaridade do m~io.79

Entretanto, a localização da banda de O-H associado

i carbonila mostrou-se diffcil, devido a ocorrincia da super

posição desta banda com a do primeiro harmônico da vibração

fundamental de estiramento da carbonila. Porem, esta dificu!

dade foi por nós contornada pelo emprego da técnica de com-

pensação (v. 3.2.2., pago 75) (figura 1).

Os valores de óV OH foram correlacionados com os das

relações molares doador fenõlico/aceptor cetônico (nOH/n CO )

correspondentes. As retas assim obtidas, extrapoladas para

nOH/nCO=O, forneceram os valores de óvg H (exps. nQ 1 - 10,

pags. 80-89). As correlações de óV OH em função de nOH/n CO p!

ra as cetonas em estudo (III) - (XII) ,empregando-se fenol

e p-clorofenol, são apresentadas nas figuras 2 e 3, respecti

vamente.

Os valores de óvgH encontram-se na tabela 1. A ins

peção destes dados indica, claramente, que há diminuição de

basicidade introduzindo-se na ciclopentanona, ciclohexanona e

cicloheptanona, um itomo de enxofre em posição 3 ou 4 e de

oxiginio em posiçio 3, tanto pelo emprego de fenol como de

p-clorofenol.
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Achou-se de interesse determinar tambim,as constan

tes de associação (Kass ) para os sistemas estudados. O meto

do empregado foi o de White e Thompson,79 descrito para os

sistemas feno1-nitri1as-tetrac10reto de carbono. Foi necessi

ria, entretanto, a introduçio de uma modificação. As determ!

nações das concentrações de OH livre foram efetuadas na região

de absorção do primeiro harmônico da vibração fundamental de

estiramento de O-H do doador, no infravermelho próximo (v.3.3.4.

pago 95) e não na região da vibração fundamental do mesmo gr!!

po. Esta modificação foi necessária por dois motivos: 1) di

ficuldades provenientes de uma certa superposição das bandas

de OH livre e associado (figura 1, v.pag. 34) e dificuldades

na obtenção de um bom controle de temperatura em celas de

sais, usadas na região da vibração fundamental de O-H, e fac!

1idade de um tal controle pelo emprego de celas de quartzo,

utilizadas no infravermelho próximo. Nestas medidas, foi usª

da uma concentração constante de p-c10rofenol, na qual numa

experiência preliminar (v.3.3.5., pago 96) não se verificou

auto-associação. As concentrações de cetonas eram variadas

dentro de uma certa faixa que permitia a presença de excesso

das mesmas, com a finalidade de se garantir a associação ce

tona - p-c10rofeno1 na proporção 1:1 (v.3.3.2., pago 94). Des

ta maneira, os equi1lbrios estudados eram do tipo

- O - H + O = C--. ~,====' - O - H---O = C:
Os valores de Kass obtidos para os compostos (III)

(VII), (IX) e (XI) (exps. nQ 14 - 20, pags. 99-105) acham-se in

cluídos na tabela 1. Estes dados indicam novamente que as 3-

e 4-tiaciclanonas e 3-oxacic1anonas são menos básicas do que

&scic1anonas não substiturdas correspondentes.
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E digno de nota que a comparação dos resultados de

basicidade (àvg H) pelo emprego de fenol com os de p-clorofe

nol fornece uma correlação linear (figura 4). O mesmo foi v~

rificado, quando se comparou os valores de àV~H com os de

109 Kass ' pelo emprego de p-clorofenol (figura 5).
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Era de interesse verificar quais seriam as modificª

çoes na frequência de estiramento do grupo carbonila nas ci

clanonas., ao se substituir um grupo metilênico por enxofre ou

oxigênio. As medidas de vco foram efetuadas em tetrac10reto

de carbono, numa faixa de concentração suficientemente baixa

para evitar os efeitos da auto-associação (v.3.4.1.,pag.10G)

(exps. nQ 21 - 30, pags. 107-115). Convém frisar que substi

tuímos a cic10pentanona (III) cuja vibração de estiramento da

carbonila é afetada por ressonância de Fermi (v.1.1.3.3.,pag.

15 ), por a.,a,a l ,a ' -cic1opentanona-d 4 (XIII) (exp.n9 21,pag.

107). Os resultados obtidos para as dez ciclanonas estudadas

encontram-se na tabela 1, juntamente com os dados de basici

dade. A inspeção dos valores de vco indica que enquanto a i~

trodução do átomo de oxigênio em posição 3 provoca um aumen

to de frequência, a introdução do átomo de enxofre, seja em

~osição 3 ou 4, não causa modificação significativa na mes-

ma.
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TABELA

Basicidades relativas (âvg H e Kass ) e freq~ãncias de

estiramento da carboni1a de cic1anonas

C6HSOH p-C1-C 6H4OH
-

N9 Cetona o o Kass
atlV OH ~vOH vCO

(cm- 1 ) (em-, ) (1 mo 1-1 ) (cm- 1)

III O-o 254 276 21 , 1 1746 c

IV 0=0 194 206 7 ,3 1742

V 0=0 197 215 8,8 1766

VI 0=0 257 282 24,9 1718

VIr 0=0 229 245 12, 7 1722

VIII 0° 208 225 9,8 b 1731

IX 0° 264 288 27,7 1705

X 0° 239 255 15,7 b 1706

XI 0 0 233 248 13,5 171 7

XII 0° 248 263 16,4 b 1712

aOesvio máximo 0,8 1 mo1- l . blnterpo1ado da correlação ~v~H

vs. 10g Kass(Figura 5,pag. 391. cMedida para cic1opentanona-d 4

fX!II).
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2. 1 . 3. Di s é us são dOsresul ta dos

Os dados de basicidade (v.tabela 1 t pago 41) t obti

dos pelo emprego de fenol e p-clorofenol como doadores de pr§

tons t indicaram que 3- e 4-tiaciclanonas e 3-oxaciclanonas

possuem menor habilidade para a formação de pontes de hidro

gênio do que as ciclanonas não substituidas correspondentes.

Estes resultados confirmam os obtidos paralelamente para os

mesmos compostos por Trufem t 80a atraves do metodo de resso

nincia magn~tica nuclear. A correlação linear ent~e os valo

res de avg A em cm- l e os correspondentes em HZ t pelo emprego

do mesmo doador de pr5tons - p-clorofenol - comprova este fª

to (figura 6).
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Na inter~retação dos resultados obtidos, tnmamos por

base os dados de p-clorofenol, os quais, devido ã maior aci

~ez deste doador em comparação com fenol, sio mais signific!

tivos.

Os valores de 6vg H demonstram que ocorre uma grande

diminuiçiode basicidade em 3-tiaciclopentanona (IV), prati

camente duas vezes maior (70 cm-1 ) dn que em 3-tiacic1ohexa

nona (VIr) (37 c~-l) e 3-tiacic10heptanona (X) (33 cm- 1). J~

Que todos estes compostos, (IV), (VII) e (X), cont~m o mesmo

hetero~tomo, a pequena modificação na posição relativa deste

não justificaria tal diferença na base do efeito indutivo. A

nosso ver, h~ tris explicaç~es possiveis para as diferenças

mencionadas:

1) existincia de uma forte interação no espaço em

3-tiaciclopentanona (IV), conduzindo a uma diminuição de ba

sicidade e ausincia ou presença de fraca interação no espaço

em 3-tiaciclohexanona (VII) e 3-tiacicloheptanona (X}(v.pag.

29);

2) àusincia de qualquer interação em 3-tiaciclopen

tanona (IV) e ocorrincia de interação atraves das ligações em

3-tiaciclohexanona (VII) e 3-tiacicloheptanona (X), conduziu

do a um aumento de basicidade (v.pag. 29 );

3) existincia de interação no espaço em 3-tiaciclo

pentanona (IV) e de interação atraves das ligações em 3-tia

ciclohexanona (VII) e 3-tiacicloheptanona (X).

A escolha entre estas tris explicações mostrou-se

possivel atraves da comparação dos abaixamentos de basicida-

de nas 3- e 4-tiaciclanonas (VII), (X), (XI) e (XII) (v.tab~

la 1, pago 41). Verifica-se que as diminuições de basicidade
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~m 3-tiactclohexanona (VII) e 3-tiacicloheptanona (X)t de 37

e 33 cm- l respectivamente t são da mesma ordem da observada

em 4- t i ac i c1ohexa no na (X I ) t que e de 34 cm- 1 •

Ao se inv~stigar as causas dastas diminuiç5~s de b!

sicid~det torna-se necessiria t em primeiro lugar t a compara

çãoentre as grandezas do efeito indutivo resultante da sub~

tituiçio dos grupos metilinicos por enxofre no anel da ciclQ

hexanona em posições 3 e 4. A avaliaçio destes dados t em eV t

e possrvel pela comparação entre os potenciais de ionizaçio

dos eletrons nS em aneis hexagonais, contendo dois átomos de

enxofre em posição lt3 ou lt4 e um itomo de enxofre 77 (esqug

ma 5). Pode-se ver que o efeito indutivo do enxofre em posi

ções lt3 e lt4 causam uma estabilização do nivel de energia

medio dos orbitais nS envolvidos de Ot30 e Ot36 eV t respecti

vamente (esquema 5). A pequena diferença observada indica que

o efeito indutivo do enxofre e praticamente independente da

posição relativa deste itomo no anel.
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Em vista da pequena diferença entre o efeito induti

vo do enxofre em 3 e em 4, se houvesse interação atravis das

li~aç~es~ atuando em sentido contririo ao destes efeitos (v.

pago 29), esta interação deveria ser da mesma intensidade nas

3- e 4-tiaciclanonas (VII), (X) e (XI), para justificar

a mesma ordem das diminuições de basicidade. Isto, porem, nos

parece pouco provivel, devido i posição relativa diferentedo

itomo de enxofre e da carbonila nestes compostos. Assim, fi-

cam eliminadas as duas ultimas hipóteses por nós sugeridas

(2 e 3) (v.pag. 43), que implicam a existência da interação

atraves das ligações em 3-tiaciclohexanona (VII) e 3-tiaci

cloheptanona (X). Resta, portanto, a primeira explicação,que

sugere a ocorrência da interação no espaço em 3-tiaciclopen

tanona (IV) e a ausência ou presença de uma fraca interação

no espaço em 3-tiaciclohexanona (VII) e 3-tiacicloheptanona

,(X), como responsiveis pela maior diminuição de basicidade em

(IV) do que em (VII) e (X).

A possibilidade da ocorrência de uma interação no

espaço significativa, em 3-tiaciclohexanona (VII) e 3-tiaci

cloheptanona (X), ê eliminada por causa da semelhança entre

as grandezas de diminuiçã~ de basicidade nestes compostos e

na 4- t i a c i c1ohexanona (X I) (v. pag. 44 ), na qua1 o e nt ro s ame m

to direto dos orbitais nS e nO(CO) mostra-se improvável a par:

tir da inspeção do seu modelo molecular. Entretanto, nao se

pode eliminar a possibilidade da existência de uma interação

no espaço fraca, nestes compostos (VII) e (X), ji que ela se

mostrou presente em metiltioacetona (v.pag. 29).

A ausência de interações significativas atravis das

ligações e no espaço,nas 3- e 4-tiaciclohexanonas (VII) e (XI)
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e 3- t i ac i c1ohepta no na (X), s uge r e que o e f e i to indu t i vo do e!:!

xofre é o fator preponderante, responsãvel pelas diminuições

de basicidade semelhantes nestes compostos. O abaixamento de

basicidade, ligeiramente menor, observado em 4-tiacicloheptª

nona (XII) (25 cm- l ) (v.tabela 1, pago 41) éprovavelmented~

vido ao menor efeito indutivo do átomo de enxofre, que neste

composto deve atuar unilateralmente. Pode-se concluir, por

tanto, que, de todas as tiaciclanonas estudadas (IV), (VII),

(X), (XI) e (XII), a 3-tiaciclopentanona (IV) é a unica em

que uma interaçio no espaço entre nS e no (CO) parece ser sig

nificativa.

As diminuições de basicidade em 3-oxaciclopentanona

(V) e 3-oxaciclohexanona (VIII), em relação às ciclanonas não

substituidas correspondentes (lI!) e (VI), de 61 e 57 cm- l ,

respectivamente, (v.tabela 1, pago 41), poderiam ser consid~

radas, ã primeira vista, como provenientes do efeito induti

vo, que resultaria da substituição de um grupo metilênico, em

posiçio 3, por oxigênio. Entretanto, um fato estranho é notª

do ao se comparar as basicidades de ciclopentanona (111), 3

tiaciclopentanona (IV) e 3-oxaciclopentanona (V). As diminui

çoes de basicidade observadas, de 70 cm- 1 para (IV) e 61 cm-1

para (V) (v.tabela 1, pago 41), estio na ordem inversa da e~

perada das eletronegatividades dos respectivos heteroãtomos~l

Além disso, é também significativa a diferença entre a relª

çio aproximada dos abaixamentos de basicidade para os tia- e

oxa-derivados e a dos aumentos de potenciais de ionização pª

ra os mesmos compostos (-0,30 e 0,81 eV 77 para(IV)e(V), res

pectivamente), provenientes dos efeitos indutivos, que resul

tam ao se substituir o grupo metilênico pelo heteroãtomo cor
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respondente (v.pag. 44).

Relação de abaixamentos de 6V~H (p-clorofenol) - S :0;;1:1.

Relação de aumentos de potencial de ionização - S : O;;; 1:2,5.

O fato destas relações divergirem indica que além do

ef e i t o i ndut i vo, ou t r os e f e i tos t a i s como i nt er a çõe s no e s 

paço ou através das ligações devem estar presentes (v.pag. 29).

A possibilidade da existência de interação no espaço, tanto

entre nS e ~O(CO) em 3-tiaciclopentanona (IV), como entre nO

e nO(CO) em 3-oxaciclopentanona (V), parece viável a partir

das considerações dos niveis de energia envolvidos (v.pag. 29).

No caso da 3-tiaciclopentanona (IV), a interação no espaço,

que aliás, jã foi indicada para este composto (v.pag. 46 ),re

sultaria em estabilização do nível de energia do orbital

nO(CO) maior do que se esperaria do efeito indutivo do átomo

de enxofre. Entretanto, no caso da 3-oxaciclopentanona (V),

esta mesma interação deveria provocar uma estabilização do

nivel de nO(CO) menor do que a esperada do efeito indutivo do

átomo de oxigênio (v.pag.29). O esquema 6, no qual os niveis

de energia de nO(CO)' nS e nO são corrigidos para os efeitos

indutivos do enxofre ou oxigênio (-0,30 ou 0,81 ev)77 e da

carbonila (0,71 eV),82 ilustra estes fatos e demonstra que a

interação no espaço em 3-tiaciclopentanona (IV) e 3-oxaciclQ

pentanona (V) poderia ser responsável pelo mais baixo nível

de nO(CO) em (IV) do que em (V), o que concordaria com a or

dem de basicidades observadas. Entretanto, convém frisar que

a mesma ordem de basicidades seria possível se ocorresse a

interação no espaço somente em 3-tiaciclopentanona (IV). r
evidente que neste caso, ela teria que ser mais intensa do
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que se ocorresse em ambos os compostos.

ESQUEMA 6
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A pl>ssibil idade de que a diminuição de basicidade em

3-oxaciclopantanona (V) seja devida a uma inte~ação atrav~s

das ligações, parece-nos pouco provãvel. Considerando-se os

nív,eis de energia dos orbitais envolvidos, nO(CO) e nO' e os

efeitos indutivos atuantes (v.pag. 47), pode-se prever (v.

pag.29) que tal interação deveria atuar no mesmo sentido d~o

efeito indutivo do oxigenio reforçando a estabilização do"n!

vêl de nO(CO)' Desta maneira (esquema 7), o nível de nO(CO)'

em 3-nxaciclopentanona (V), se afastaria do n;vel de nO{CO)

em .3-tiaciclopentanona (IV), determinado por pequeno efeito

indu~ivo do itomo de enxofre e interaçio no espaço (esquema

6, pago 48). o esquema 7 ·sugere que caso haja interação atrª

v~s das ligaç5es em (V), a condição para que nO(CO) em 3-tiª

ciclopentanona (IV) esteja abaixo de "O(CO) em 3-oxaciclopen
tanona (V), concordando assim com a ordem de basicidade ob

~ervada, ~ que a interação no espaço em (IV) seja muito for-

te. Entretanto, parece-nos pouco viável uma interação no es

paço tão intensa em 3-tiaciclopentanona (IV) e uma interação

preponderanté atrav~s das ligaç5es no anãlogo oxigenado (V),

~m vista da diferença ehtre os nfveis de nS e nO(CO) ser

maior do que a diferença entre os de nO e nO(CO) (esquema

7 ) .

Considerada pouco provável a possibilidade de inte

raçao atrav~~ das ligações, fica ainda em aberto a questio

se em 3-oxaciclopentanona (V) o efeito indutivo, por si so

ou em conjunto com a interação no espaço, i responsável pela

diminuição de basicidade observada.
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A existincia de um outro efeito, alim do indutivo,

tambim pode ser notada em 3-oxaciclohexanona (VIII), quando

se analisa os dad-os de basicidade para à ciclohexanona (VI),

3-tiaciclohexanona (VII) e 3-oxaciclohexanona (VIII) (v.tab~

la 1, pago 41). 'A primeira vista, as diminuições de basicidª

de observadas para (VII) e (VIII), de 37 e 57 cm- l , respecti

vamente, parecem seguir a ordem dos efeitos indutivos dos h~

teroitomos correspondentes. Entretanto, a comparaçio entre a

relação aproximada dos abaixamentos de basicidade para os

tia- e oxa-derivados e a dos aumentos de potenciais de ioni

zaçao para os mesmos compostos (0,30 e 0,73 eV 77 para (VII)

e (VIII), respectivamente), provenientes dos efeitos induti

vos que resultam da substituiçio do grupo metilênico pelo h~

teroátomo correspondente (v.pag. 44), demonstra o contrãrio.

Re1a çã o de aba i xame ntos de 11 vgH (p _. c1or of eno1 ) - S : O; 1 : 1 , 5 .

Relação de aumentos de potenCiais de ionização - S : O; 1 :2,5.

Examinaremos para as 3-tia- e 3-oxaciclohexanonas

(VII) e (VIII), da mesma forma como no caso de cetonas con-

tendo anel pentagonal, (III), (IV) e (V) (v.pag.47 ), as duas

possibilidades de inter~ção - no espaço e atravis das ligª

ções. A ocorrência da interação no espaço, em ambos os com-

postos (VII) e (VIII), deve ser eliminada, pois, implicaria

a inversão dos n;veis de energia de "O(CO) (v.esquema 6, pago

48), resultando numa ordem contrária ã das basicidades acima

indicadas. Entretanto, não se pode excluir a possibilidade

da existência de interação no espaço somente numa das cicla

nonas substituidas em posição 3, (VII) ou (VIII). Em vista

das evidências da ausência de uma interação significativa no

espaço em 3-tiaciclohexanona (VII) (v.pag.45), ela poderia



52.

ocorrer somente em 3-oxaciclohexanona (VIII).

A possibilidade da exist~ncia de interação atrav~s

das ligaç5es em 3-tiaciclohe~anona (VII) e 3-oxaciclohexano

na (VIII), já eliminada para o ca'so do primeiro composto (v.

pago 45), deve ser considerada apenas para o segundo. Neste,

a interação atrav~s das ligaç~es, da mesma forma como foi a~

mitido para a 3-oxaciclopentanona (V), conduziria a uma estª

bilização do' nivel de nO(CO) (v.pag. 49). A posição relativa

dos nlveis de nO(CO) em 3-tia- e 3-oxaciclohexanonas (VII) e

(VIII) pode ser examinàda no esquema 7 para as ciclopentano

nas ~orrespondentes (v.pag. 50 ). Considerando-se que o nivel

de nO(CO) em J-tiaciclohexanona (VII) seria determinado so

mente pelo efeito indutivo do enxofre, a ordem dos niveis de

nO(CO} estaria de acordo com a de basicidades, para estes com

postos.

Pelo exposto, pode-se concluir que existem duas pO!

sibilidades, igualmente viáveis, para o tipo de interação que

predominaria em 3-oxaciclohexanona (VIII) - no espaço ou através

das ligaç5es. Entretanto, a decisão entre a predominincia de

uma delas ~ possibilitada pela inspeção das relaç5es dos abai

xamentos de basicidade (S:O~l :1,5) e dos aumentos de po

tenciais de ionização (S: O ~ 1:2,5) para 3-tiaciclohexanona

(VII) e 3-oxaciclohexanona (VIII) (v.pag. 51). Com base nes

tas relaç~es~ o fato da diminuição de basicidade em 3-tiaci

clohexanona (VII) ser devida, principalmente, ao efeito indy

tivo do enxofre (v.pag. 45), indica que o abaixamento de ba

sicidade em 3-oxaciclohexanona (VIII) e menor do que se esp~

raria do efeito indutivo do oxigênio. Esta diminuição menor

de basicidade, no composto oxigenado (VIII), só pode ser ex-
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~l;cada pela ocorrência da interação no espaço e não através

das ligações (esquema 8).

ESQUEMA 8
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Es~a importante conclusão, de que existe interação

no espaço em 3-oxacic10hexanona (VIII), nos permite prever

que o mesmo tipo de interação também deveria ocorrer em 3-oxª

ciclo~entanona (V), ji que os dois compostos, (V) e (VIII),

apresentam diminuições de basicidade semelhantes., de 61 e 57

cm- 1 , respectivamente (v.tabela 1, pago 41). Dada a semelha!!

ça das grandezas do efeito indutivo do itomo de oxigênio ne~

tes compostos,77 parece-nos razoivel concluir que caso exis

ta num deles algum outro efeito, ele também deverá existir no

outro composto. Assim, a existência da interação no espaço

em (VIII) implica a ocorrência da mesma em (V).

E digno de nota que a existência da interação no es

paço, tanto em tia- (V) como em oxaciclopentanona (VIII), coo

firma o esquema 6, proposto anteriormente (v.pag. 48).

A ocorrência da interação no espaço em 3-tia- e

3-oxaciclopentanonas (IV) e (V) e 3-oxaciclohexanona (VIII)

tambem e coerente com os seguintes fatos 83 : a interação no e~

paço depende da diferença entre os níveis de energia dos or

bitais que interagem entre si, da sua proximidade no espaço

e da geometria favorável para0 entrosamento dos orbitais eD

volvidos. Realmente, a inspeção dos modelos moleculares indi

ca que na 3-tiaciclopentanona (IV), devido ã restrição da li

berdade rotacional, o átomo de enxofre encontra-se mais pró

ximo do grupo carbon;lico do que na 3-tiaciclohexanona (VII)

e 3-tiacicloheptanona (X). Da mesma forma, a diferença entre

3-tiaciclohexanbn~ (VII) e 3-oxaciclopentanona (V) ou 3-oxa

ciclohexanona (VIII) também ê justificada, já que os níveis

de energia de nO e nO(CO) acham-se mais próximos do que os

de nS e nO(CO)'
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r necessirio, por~m, chamar a atenção para o fato

de que estas conclusões somente seriam vil idas se tiv~ssemos

a certeza de que as basicidades das tia- e oxaciclanonas me

didas referiam-se ao grupo car.bonila e não ao heteroitomo. No

caso das tiaciclanonas, a possibilidade de competição do itQ

mo de enxofre na complexação foi el i'minada por uma s~rie de

experiências,80b atrav~s das quais se comparou a basicidade

de uma tiaciclanona com as do tio~ter e da cetona não subs-

titu'd~ correspondentes. Destas experiincias ficou patente

que, embora as basicidades do tio~ter e da cetona difiramba!

tante, o que concorda com os dados de potenciais de ioniza

çao, a ordem de basicidades i inversa a de potenciais de io

nização. Isto significa que o enxofre, apesar de possuir po

tencial de ionização menor do que o do oxiginio carbonilico,

ou seja, apesar de set mais nucle6filo que este Gltimo, tem

menor habilidade para a associação com doadores de prótons.

r digno de nota que estes resultados concordam com a afirma

ção de Cook, de que qualquer comparação entre medidas de ba

sicidade e de potenciais de ionização, s6 pode ser feita en

tre compostos pertencentes ã mesma classe (v.pag. 19).

Não foi possivel, por meio de experiincias semelha~

tes, provar que no caso de oxaciclanonas as basicidades tam

bem se referem ao grupo carbonilico. No entanto. foi forneci

da uma evidência de que, não somente nas cetonas com enxofre

em posição 3, mas também nos anãlogos oxigenados, ocorre as-

sociação no oxiginio carbonílico, quando foi verificada a

existência de uma correlação linear entre as basicidades de

cetonas, não substituidas, alquiltio- e alcoxi-, e os respec

tivos'potenciais de ionização dos elétrons nO(CO).76
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Como jã foi mencionado anteriormente, (v.pag. 27 ) ,

estudos efetuados em nosso laborat5rio indicaram que a dimi-

nuiçio da basicidade do grupo carbonila ou ciano, devida -a
introduçio de enxofre am posição 3, em compostos de cadeia

aberto, era acompanhada por uma diminuição na frequincia de

estiramento do mesmo grupo. Eritretanto, nossos resultados na

s'erie de 3-tiaciclanonas (IV), (VII) e (X) (v.tab'ela 1, pago

41), não indicam a ocorrên.cia de uma tal modificação. Este

fato, aparentemente estranho, está de acordo com a já obser

vada falta de correlaçio entre basicidades e frequincias do

grupo carbonilico emcetonas diferentes (v. pago 24).

Uma pro vãve 1 ca u·s a danão di mi nui ç ão da f r equê nc i a

da carbonila nestes compostos poderia residir na ocorrência

de certas alterações no anel, tais como tensão ou modifica

ções dos ângulos, provenientes da substituição de um grupo m~

tilênico por enxofre, que conduziriam a um aumento de fre

quência (v.1.1.3.1., pago 8 ), anulando assim, o efeito da in

teração. E necessário frisar que tais alterações, se bem que

modifiquem afrequincia da carbonila, não poderiam ser res

po,nsãveis pelas diminuições de basicidade observadas (v.

pago 10). A1iãs,este fato ê confirmado por nossos dados

experimentais para a série de ciclanonas nio substituídas

(v.tabela 1,pag. 41). Assim, passando-se da cic1ohexanona

(VI) para a ciclopentanona (III), a um aumento de frequincia

de 28 tm- 1 corresponde uma diminuição de basicidade de ape

nas 6 cm- l . Em vista disto, a tão grande diminuição de basi

cidade observada em tiaciclanonas, em relação às cic1anonas

ni o sub s t i tu í das co r res ponde nte s (3O - 7O cm- 1) , não pode se r

proveniente das alteraçaes no anel acima mencionadas. Estas
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afetariam, principalmente, a frequência de estiramento da car

bonila.

Um outro fator que poderia ser responsável pelo au

mento na frequincia de estiramento da carbonila, contrabalao

çando a diminuição de frequincia por interação, seria o efei

to indutivo do enxofre. Entretanto, em vista da ocorrincia de

uma interaçio forte em 3-tiaciclopentanona (IV), mas -ausen-

cia ou presença de uma interação fraca em 3-tiaciclohexanona

(VII) e 3-tiacicloheptanona (X), este efeito ind~tivo, que

nao deve variar sensivelmente nas 3-tiaciclanonas estudadas,

nao pode ser o unico responsável pela não modificação da fr~

quincia da carbonila em todas as tiacetonas estudadas. Pare

ce-nos razoável sugerir que uma provável diminuição de fre

quincia em 3-tiaciclopentanona (IV), proveniente da intera

ção, poderia ser anulada pelo deslocamento da frequincia em

sentido contrário, decorrente das alterações causadas pela iD

trodução de enxofre no anel da ci cl opentanona.

No caso das oxaciclanonas (V) e (VIII), os aumentos

de frequincia observados, de 20 e 13 cm- l , respectivamente

(v.tabela 1, pago 41), são, provavelmente, provenientes do

efeito indutivo do oxiginio que, sendo mais forte do que o do

enxofre, cancelaria apenas parcialmente o efeito da intera-

çao no espaço sugerida para estes compostos (v.pag. 54). COD

vem ressaltar que não encontramos na literatura nenhuma ref~

rência da influência do efeito indutivo,devido ã substitui

ção de um grupo metilinico no anel por oxigênio,sobre a fre

quincia de estiramento da carbonila.

Parece-nos pouco provável que o efeito de campo, oQ

servado em a-halogeno- e a-alcoxi-cetonas (v.l.l.3.2., pago 12)
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contri~ua para este aumento de frequincia. E digno de nota

que a insp~ção dos modelos moleculares das 3-oxaciclanonas(V)

e (VIII) indica que a posição do oxiginio no anel, em rela

çio ao grupo carbonflico, assemelha-se a do mesmo átomo numa

a-alcoxi-ciclohexanona axial (v.pag. 14 ).

Apesar de termos consciincia do carãter especulati

vo da discussio apresentada, parece-nos razoãvel admitir que

existem fortes indicações da ocorrincia de interação no espª

ço significativa em 3-tiaciclopentanona (IV), 3-axaciclopen

tanona (V) e 3-oxaciclohexanona (VIII) e ausincia da mesma em

3-tiaciclohexanona (VII) e 3-tiacicloheptanona (X). Não se

pode, porém, excluir a po·ssibilidade da existência de uma frª

ca interação no espaço, não detectável pelo metodo de medi

das de basicidade relativa, nos dois ültimos compostos.

Prevê-se que futuros estudos de espectroscopia fotQ

eletrônica e cálculos de orbitais moleculares poderio trazer

maiores esclarecimentos sobre as interações ocorrentes em tia

ciclanonas e oxaciclanonas.

2.2. 5-Tiaciclooctanona e 3-ciclohexenona

2.2.1. Introdução - Interações transanulares

Em 1959 -1960, Leonard e co1.,84,85 em continuação

as suas investigações sobre interação transanular no estado

fundamental e excitado, entre nitroginio e a carbonila, est~

daram a interação correspondente entre enxofre e carbonila.

O composto por eles escolhido foi a 5-tiaciclooctanona (XIV),

quepossuia dois grupos funcionais, enxofre e carbonila, diª

metralmente opostos. Os autores, tendo constatado a existin

cia de tr~nsferência de carga no estado excitado desta ceto-
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fundamental.

Eles verificaram que a cetona estuda~a apresentava no espec

tro infravermelho, além da banda normal da carbonila para uma

cetona cTclica, uma inflexão em frequincia menor. Este dado

experimental, apoiado pela medida de momento dipolar, permi

tiu a Leonard e cal. concluirem que a 5-tiaciclooctanona(XIV)

existe na forma de uma mistura de conformações, com intera-

çao transanular (B) e sem interação transanular (A) (esquema

9). Os autores observaram que ao se passar de solventes nao

polares para os de polaridade moderada e, finalmente, para

solventes prõticos, a pequena inflexão, devida ã conformação

de Interação, tornava-se maior e, finalmente, predominant~.

Com base nestes resultados, os autores concluíram que o des

locamento do equilíbrio conformacional e função da polarida

de do meio.

(XIV)

ESQUEMA 9

(A)

o

<!;))
(8)
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Embora Leonard 86 tenha verificado a existência de in

teraçio transanular no estado excitado em4-cic100ctenona(XV)t

não encontrou evidências da presença de tal interação no es

tado fundamental.

Mais recentemente t K1essinger e colo 87 estudaram a

transferência de carga em 3-ciclohexenona (XVI), ã luz de in

terações de orbitais, através de medidas de potenciais de iQ

nizaçio. Os autores provaram a existência da transferência de

carga no estado excitado deste composto. Klessinger e col.

consideraram como prova da ocorrência de interação entre 'lTC=C

e 'IT*C=O e não entre 'lTC=C e nO(CO)' a verificação de que nao

havia alteração no nível de energia de nO(CO) no sentido con

tririo ao do efeito indutivo da dupla olef;nica, mas apenas

uma estabilização do nível de 'lTC=C' reforçando o efeito indy

tivo da carboni1a (esquema 10).

Os mesmos pesquisadores verificaram no entanto, que

em 5-norbornen-2-ona (XVII), em que a ponte meti1ênica fixa0

do a conformação barco aproxima as duplas olefínica ecarbo

nilica, havia não somente estabilização do nível de energia

de 'lTC=C' como tambem desestabilização do nive1 de energia de

nO(CO)' Este fato indicava a ocorrência de transferência de

carga da dupla olefinica para a carboni1a (esquema 11).
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oo~o
eX vI)

Q=o
. )

J ~nO(CO)

IC=C '\ . "O(CO)~. '.'------

c:e:.....
<..!:l
o:::
UJ
z:
Li.J

" 7T C=CIi
'I I CO

" I

::[----' +
.

irc=c [

----,.-,. ..
efeito indutivo interação

ESQUEMA 11

,'f 7f C=c'I
I I

,.. I I CO, ...

/1.---:--7T C=C

ch""
c:e:.....
c..!'
o:::
UJ
z
UJ

Ô1,
(XV I I) 'O

I J~\ "oeCO) 'r-nocco)
C=C \ ,.

I \ I

V ' .'

.d1

----- ....
efeito indutivo •

interação



62.

2.2.2. Apresentação e discussão dos resultados de basicidades

relativas ede frequinciade estiramento da carboni

la em 5-tiaciclooctariona e 3-çiclohexenona

Inicialmente, nossas investigações tinham por fina

lidade comprovar, pelo emprego do metodo de associação por

ponte de hidroginio, a existincia de interação com transfe

r ên c i a de car ga no es ta do f undamental (i nte ra ção t rans anu1a r )

em 5-tiaciclooctanona (XIV) (v.pag. 59). Caso nosso metodo se

mostrasse satisfatõrio, a possibilidade da existincia da me!

ma interação em 3-ciclohexenona (XVI), na qual somente a tran!

ferência de carga no estado excitado foi identificada (v.pag.

60), deveria ser investigada.

t digno de nota que a transferincia de carga do ãtQ

mo de enxofre para a carbonila deveria causar, ao contrãrio

do que foi observado em 3- e 4-tia- e 3-oxacic1anonas, um au

mento de basicidade do grupo carbonf1ico.

As medidas comparativas de basicidade de cic100cta

nona (XVIII) e 5-tiacic100ctanona (XIV) foram por nõs efetuª

das, pelo emprego de p-c10rofenol como doador de prõtons(exps.

nQ 11 e 12, pags. 90 e 9l)e seguindo metodo idêntico ao util i

zado nas medidas anteriores (v.pag. 32). A figura 7 apresen

ta a correlação entre os valores de ~vOH ~ os de nOH/n CO ' A

extrapolação das retas para nOH/n CO = O forneceu os valores

de ~vgH' que se encontram na tabela 2.
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Figura 7 - Deslocamentos da frequência de estiramento da

hidroxila vs. relações molares; sistemas p-clorofenol-ci-

clooctanona (XVIII) ou 5-tiaciclooctanona (XIV), em CC1 4 .

TABELA 2

Valores de tlV~H para p-clorofenol associado ã ciclooctanona

e 5-tiaciclooctanona em CC1 4

NQ

XV II I

XIV

Cetona

o
<b

LlvgH(cm- l )

p-Clorofenol

285

306
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Exami nando""se os va 1ores de t.vg H, veri fi ca-se que há

um aumento de basicidade de 21 cm- l em 5-tiaciclooctanona

(XIV) em relaçio i cetona nio substitulda correspondente

(XVIII). Entretanto, uma informação mais valiosa é obtida

quando se analisa a figura 7. Observa-se que a inclinação da

reta correspondente i tiacic1anona (XIV) ê maior do que a da

ciclanona não substitufda (XVIII), comportamento este não en

contrado nas demais tiacic1anonas por nõs estudadas (v.figu-

r as 2 e 3, pags. 35 e 36).

O aumento mais rápido de t.v OH com o aumento da con

centração de5-tiaciclooctanona (XIV) e, portanto, da polar!

dade do meio, está de acordo tom a existincia de uma estruty

ra mais polar, com transferência de carga, em equillbrio com

uma outra menos polar, sem tal interação, proposta por Leo

nard (v.pag. 59) e com a sua sugestão de que o deslocamento

de u-m tal equ11 l br i o se j afunção da polaridade do solvente.

Em vista dos resultados obtidos, efetuamos estudo

de 'bas i c i da de seme1hant e com 3- c i c1ohexenona (X VI ) e c i c10

hexanona (VI), empregando-se como doadores de prõtons feno1

e p-c10rofenol. Como se pode ver nas figuras ~ e 9 e na tabe

la 3, o comportamento deste composto (XVI) ê semelhante ao

da 5-tiaciclooctanona (XIV) (v. figura 7 e tabela 2, pago 63).
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TABELA 3

Va 1or e s de .1 'VgH Pa r a f eno1 e p- c1 orofeno1 a5 soci ados ã

cic10hexanona e 3-cfclohexenona, em CC1 4

NQ

VI

XV I

Cetona

0=0
0=0

Feno1

257

268

. .-1
AvO~(cm )

p-C10rofeno1

282

290

Este fato sugere que tambem na 3-cic10hexenona (XVI)

existe em solução, um equilíbrio entre dois isômeros confor

ma c i ona i s, um em que ocor r e t r ans f e r ênc i a d~ ca r ga da dup1a

olefínica para o grupo.carbonílico, e outro em que esta nao

ocorre. Parece-nos razoável admitir, em analogia com o que

f oi pro pos to pa r a a 5- t i a c i cl ooct a nona (X I V) ( v . pa g. 64 ), que

estas conformações seriam: uma semelhante a da 5-norbornen-2

-ona (XVII) (v.pag. 60}, com 05 orbitais TI olefínicos e car

bonílicos mais próximos (B), e outra do tipo capeira (A) com
I

os mesmos orbitais mais afastados (esquema 12).\

ESQUEMA 12

&
(A)

- • Li
(B)
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Convêm ressaltar que os ,nossos resultados de medi-

das de basicidade para a 5-tiaciclooctanona (XIV) e 3-ciclo

hexenona (XVI) confirmam os obtidos par"alelamente, por Tru-

, 80c -fem para os mesmos ,compostos, pelo emprego do metodo de

ressonincia magniiica nuclear.

As medida~ de frequincia de estiramento da carboni

la, efetuadas em tetracloreto de carbono, pelo procedimento

usual (v.pag. 40)(exps. nQ 31 - 33 e 24, pags.116-118e 110)

com os dois compostos estudados (XIV) e (XVI) e em comparação

com as cetonas não substitu1das correspondentes (XVIII) e (VI),

encontram-se na tabela 4. Os dados obtidos para a 5-tiaciclQ

octanona (XIV) concordarncom os indicados na literatura (v.

pago 59). No caso da 3-ciclohexenona (XVI), nota-se aprese!]

ça de uma banda em frequência. maior do que aquela em cicloh~

xanona (VI), acompanhada por uma inflexão, cuja posição exa

ta não era poss1vel localizar. Parecia-nos justificável in

terpretar o aumento da frequência de estiramento da carboni

la de 8 cm-l,como provenieritedo efeito indutivo da dupla

01ef1ni,ca, p~esente no anel, maS, a atribui~ão da inflexão

nao nos era poss1vel.

Entretanto, os estudos efetuados, paralelamente, por

Wladislaw e colo ,88 indicaram que esta inflexão, em solven-
I

tes mais polares, sofre um deslocamento para frequências me-

nores e e intensificada, tornando-se mais fácil a sua local!

zação. Em analogia com a 5-tiaciclooctanona (XIV), para a

qual foi observado o mesmo~omportamento(v.pag. 59), a pre-

sença da inflexão em 3-ciclohexenona podia ser atribuída

exist~ncia da conformação com transferincia de carga.

....
a
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TABELA 4

Valores de vco para 5-tiacic10octanona, 3-cic10hexenona e

cic1ananas nio sub~titufdas 'correspondentes, em CC1 4

N9

XVIII

XIV

VI

XVI

"

Ce tona

G>
<X>
0:0

0:0

v co (cm- 1 )

1704

1705
1689(inf1exão)

171 8

1726
1720 (i nflexão)

r digno de nota que W1adis1aw e col., através de es

tudo do espectro no ultravioleta da 3-cic10hexenona(XVI), for

rieceram tambem evidências da transferência de carga neste c0!I1

posto no estado excitado, cuja existência fora cogitada ante

riormente (v.pag. 66). Os autores verificaram que, alem da

banda n ~ TI* normal, existe uma banda de absorçio em compri

mento de onda menor, que com o aumento da polaridade do sol

vente des loca-se pa ra o vi s ivel .

Podemos portanto concluir que tanto os estudos de

basicidades relativas do grupo carbonilico, pelos metodos de

espectroscopia no infravermelho e de ressonância magnetica

nuclear, como os da influência da polaridade do solvente so

bre a frequência de estiramento do mesmo grupo e a absorção

no ultravioleta, evidenciam a existência de transferência de

carga em 3-cic1ohexenona no estado fundamental e no

excitado.

estado
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2.3. Apresentação de sínteses

Para as nossas medidas foi necessirio sintetizar as

seguintes cetonas: 3:-tiaciclbpentanona, (IV), 3-tiaciclohexa

no na (VI I ), 3- oxac i c1ohexano na (V II I ) , 4- t i ac i cl ohexa nona (XI )

e 4-tiacicloheptanona (XII). Os demais compostos a serem es

tudados encontravam-se disponfveis em nosso laboratório.

As sinteses das cetonas (IV) (VII) e (XI) consisti

ram na obtenção intermediária de s-cetoésteres cíclicos(XXIX},

(XXV) e (XXVII'I), que eram submetidos, posteriormente, i hi

drólise ãcida e descarboxilação. 89 - 91

No caso da 3-tiaciclohexanona (VII)(v.3.5.4.1.,pag.

121·) e da 4- t i ac i c1ohê xanona (XI ) (v . 3. 5 . 4. 2• , pa g. 123 ), os S- c~

toesteres corresp·ondentes, (XXV) e (XXVIII), foram obti

dos 90,92 pela condensação de Dieckmann de dicarbetoxi-sulfe

tos (XX IV) e (X XVI 1), (e s que mas 13 e 14). A1ém destas r eações,

encontram-se também, nos mesmos esquemas, as etapas que con-

duziram i formaçio destes dicarbetoxi-sulfetos intermediá-

rios (XXIV) e, (XXVII). Assim, o sulfeto de carbetoximetil-y

carbetoxipropila (XXIV), na sfntese de 3-tiaciclohexanona(VII}

(esquema 13), foi obtid0 90 por uma reaçio de substituição n~

cleofflica, a partir do y-clorobutirato de etila (XXIII)e do

sal sõdico do tioglicolato de etila (XXI), sendo o primeiro

preparad0 93 partindo-se da y-butirolactona (XXII) e o segun

do 94 'do ácido tiogl icõl ico (XIX).

O dicarbetoxi-sulfeto (XXVII), intermediário na síQ

tese de 4-tiaciclohexanona (XI) (esquema 14), foi preparad0 95

pela adição de sulfeto de hidrogênio ao acrilato de etila

(XXVI).
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1KI (tra~os)

ó
(XXII>

!HCVEtOH

CI (CH2)3C02 Et

(XXIII)

+

HSCH2CO~

( XIX)

1,·EtOH, H2 S04
r·EtONa/EtOH

NaSCH2C02Et

(XX I)

Et02C CH2 S (CH2)3 C02 Et

(XXIV)

1EtONa/EtOH

o
11

.Et~O e/ou

o
11OC0

2
Et

(XXV)

1H2S04 aq. 10 %

O
11

O
(VIl)
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ESQUEMA 14

2 CH 2 :CHC02Et

(XxvI)

o

o
(XI)

4f

H2S •

AcONa/EtOH

~S04 2N

5 (CH2CH2C02Et)2

(XXV10

lEtONa seco
'ter

o
11

OC~E'

(XXVI H)

Na sintese da 3-tiacic1opentanona (IV) (v.3.5.4.3.,

pago 125), o s-cetoester (XXIX) foi obtido 96 por um procedi

mento diferente daquele utilizado nas sinteses de 3- e 4-tia

cic1ohexanona (VII) e (XI). Este S-cetoester foi preparado Pê

la reação de adição de tiog1 ico1ato de eti1a sõdico(XXI)94,96

ao acri1ato de eti1a (XXVI), em dimeti1su1fõxido, sem se iso

lar o dicarbetoxi-su1feto intermediãrio (esquema 15).
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ESQUEMA 15

1.EtOH, H2S04 cone.

2.EtONa /EtOH

C H2 : C H C02Et

(XxvI)
+

Na S CH2C02Et

(XXI)

H S C H2C02 H

(XIX)

DMSO

o O

" 11
Et02CO OC~Et.. e/ou

(XX IX)

[H2S04aq. 10%

O
11

O
(IV)

E necessãrio ressaltar que as misturas rle dois is6

meros, que provavelmente constitulram os produtos de conden-

sação (XXV) e (XXIX), nas sínteses de 3-tiaciclohexanona(VII)

e 3~tiaciclopentanona (IV), foram transformadas, sem separa-

ção prévia em seus componentes, em compostos unicos - tiaci-

c1a nonas cor re spondente s (VI I) e (I V) .

A 4-tiacicloheptanona (XXII)(v.3.5.4.4.,pag.127)foi

sintetizada em apenas uma etapa, pela reação de homologação

da cadeia de 4-tiaciclohexanona (XI). Seguindo-se o procedi

mento de üverberger e Katchman,97 fez-se reagir o compos~o

(XI), obtido anteriormente, com diazometano gerado "in situ"

pela decomposição da N-nitrosometiluretana (XXX) em meio bâ

sico (esquema 16).
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ESQUEr~A 16

O R11

O + CH3N (NO) C02E t
BaO • Ometanol

(XI) (XXX) (XII)

Finalmente, a 3-oxacic1ohexanona (VIII) (v.3.5.4.5.,

pago 128) foi sintetizada, a partir do dihidropira"no(XXXI) por

uma sequência de três passos 98- 99 (esquema 17). Estes envol

veram a reação com diborano,100 oxidação do tri-3-oxacic1oh~

xilborano (XXXII) formado ao ãlcool (XXXIII), empregando-se

álcali e peróxido de hidrogênio, e oxidação do ã1cool comreª

gente de Jones. 10l

ESQUEMA 17

30 BH3/T H F
~

0)38

0- SOC

(XXXI) (XXXII)

loNaOH 3N
2.H202 30~

0
0

• H2Cr207 OOH
acetona

(VIII) (XXXIIf)
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CAPTTULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

3. 1. In s t rumentos

Os espectros no infravermelho foram registrados num

espectrofotômetro "Perkin Elmer ll modelo 457-A, munido de gra

de de difração.

Para a obtenção dos espectros de ressonância magne

tica nuclear, foi utilizado um espectrômetro "Varian", mode

lo T-60, com fonte de radiofrequ~ncia de 60 MHz.

Os espectros no infravermelho or5ximoforam regis

trados num espectrômetro "Carl Zeiss" modelo DMR-2l de feixe

luminQso duplo, equipado com um banho e circulador de agua

termostatizado da "Forma Scientific", modelo Forma Temp.Jr ..

Com a finalidade de testar a pureza dos compostos,

empregou-se um cromatõgrafo "Varian ll
, equipado com um detec

tor de ionização de chama, série "1800" e um integrador di9i

tal eletrônico, modelo 480. As colunas utilizadas foram: FFAP,

Carbowax 20M e SE-3D. O gãs de arraste era o nitrogênio.

As determinações de massas foram efetuadas numa ba

lança IIMettler H-34 11
•

Os pontos de fusão foram determinados num aparelho

"Koffler ll e não foram corrigidos.

O tratamento estatistico dos dados experimentais foi

realizado nas calculadoras "Hewlett Pac!<.ard", modelos 45 e

982ClA.
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3.2. Medidas comparativas de basicidadepor espectroscopia no

infra verme 1ho

3.2.1. Notações

vg H - Frequ~ncia fundamental de estiramento (em cm- l ) da

1i gação O-H do doador de próton, em tetrac1 oreto de

carbono, ã diluição infinita.

vOH - Frequ~nciafundamental de estiramento (em cm- l ) da

ligação O-H do doador de próton associado ã carbo-

nila, em tetracloreto de carbono.

âV OH - Deslocamento da frequ~ncia fundamental de estira-

mento (em cm- l ) da ligação O-H do doador de próton,

devido ã associação com a carbonila, em tetraclore

to de carbono.

~vgH - Deslocamento da frequ~ncia fundamental de estira-

mento (em cm- l ) da ligação O-H do doador de próton,

devido ã associação com a carbonila, ã diluição in

finita do doador, em tetrac1oreto de carbono.

nOH/n CO - Relação molar dQador fenó1ico/aceptor cetônico.

3.2.2. Preparação de amostras

As amostras a serem medidas para o estudo dos sist~

mas ternários: doador fenõ1 ico - aceptor cetôni co - tetracl or~

to de carbono, eram preparadas por dilL.ições convenientes das
1

sol uções-mãe ào doador de próton (0,02a mol ,-1) e da cetona
~

-1 -1(0,40 mol 1 e 0,20 mol 1 ), em tetrac1oreto de carbono-

Mantinha-se a concentração do doador constante em 0,010 mol1-1,
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variando-se a relação molar doador fenol ico / aceptor cetôni-

co (nOH/n CO ) de O,050 a 0,200 (tabela 5).

Para a compensação da banda do primeiro harmônico da

vibração fundamental de estiramento da carbonila, no feixe de

refer~ncia, preparavam-se soluções de cetona em tetracloreto

de carbono, nas mesmas concentrações das amostras medidas,

por diluições sucessivas de uma solucão-mãe 0,20 mol 1-1 (tª

bela 6).

TABELA 5

Diluições necessárias para a preparação das amostras dos

sistemas ternârios e concentrações dos seus componentes

Volume do Volume do Volume de Volume

"OH I "CO [oH]

(mol1- 1 )

::Co]
(mo1,-l)

doador

(m 1 )

aceptor

(m 1 )

CC1 4

(m 1 )

total

(m1 )

0,050 0,010 0,20 2,5 2, sa - 5,0

0,062 0,010 0,16 4,0 3,2 a 0,8 8,0

0,071 0,010 0,14 4,0 2,aa 1 ,2 8,0

0,083 0,010 0,12 4,0 2,4 a 1 ,6 8,0

0,100 0,010 0,10 4,5 4,sb - 9,0

0,111 0,010 0,09 5,0 4,Sb 0,5 10,0

0,125 0,010 0,08 5,0 4,Ob 1 , O 10,0

0,143 0,010 0,07 5,0 3,Sb 1 ,5 10, O

0,167 0,010 0,06 5,0 3,Ob 2,0 10,0

0,200 0,010 0,05. 5,0 2,Sb 2,5 10,0

aSolução-mãe 0,40 mol 1-1 . bSo1 ução-mãe 0,20 mol 1-1.
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TABELA 6

Diluições necessárias para a preparaçao

das amostras de referência

Volume do Volume de Volume

[coJ aceptor CC1 4 tota 1

(mo1 1-1 ) (m1 ) (m1) (ml )

0,20 5,0 - 5,0

0,16 6,4 1 ,6 8,0

0,14 5,6 2,4 8,0

0,12 4,8 3,2 8,0

0,10 4,5 4,5 9,0

0,09 4,5 5,5 10,0

0,08 4,0 6,0 10,0

0,07 3,5 6,5 10,0

0,06 3,0 7,0 10,0

0,05 2,5 7,5 10,0

3.2.3. Procedimento geral

Os espectros foram registrados na faixa de 3.650 

3.100 cm- l , com velocidade de varredura lenta e fenda normal

(N), ã temperatura media de 23 0 C. Utilizaram-se duas celas

de brometo de potássio de espessura variável, variando-se,

convenientemente, o caminho ótico de 3,0 a 6,0 mm.

Para cada sistema, foram medidas 8-10 amostras com
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as respectivas referências (v.3.2.2.), sendo que a absorção

correspondente a cada amostra era registrada cinco vezes. As

posições das bandas de absorção de O-H do doador associado

(VnH ) eram determinadas medindo-se a distincia entre os seus

mãximos e o da banda de po1iestireno de referência (2850,7

cm- 1), em milímetros (~1) (figura 10), com a utilização de

um paquímetro e transformando-se o valor obtido para a esca

la de numero de onda. Estes cinco valores de vOH ' obtidos pª

ra cada amostra, forneceram os valores de ôV OH corresponden

tes, quando foram subtraídos do valor da frequência fundamen

tal de estiramento da Jigaçio O-H livre i diluição infinita,

em tetracloreto de carbono 102 (vg H feno1 = 3616,0 cm- l ; vg H
p-clorofeno1 = 3614,5 cm- 1 ), de acordo com a seguinte equª

çao:

I1V OH = ovOH - vOH

Calculou-se o desvio-padrio da midia (Si) para os

valores de ôv OH ' obtidos para cada amostra, aplicando-se o

teste Ilt" de Student para a rejeição dos dados discrepantes.

Assim, desprezaram-se os valores que ficavam fora da faixa de

ôV OH + t.S'/fIT -- ôV OH - t·SI/~, para um grau de confiança

de 99%. A media dos dados nio rejeitados correspondia ao va

lor de ~vOH num determinado valor de nOH/n eO ' Os valores de

~vOH' para cada sistema, em função dos valores de nOH/n eO '

resultavam numa reta, cuja extrapolação a nOH/n CO =0 (dilui

ção infinita do doador fenõ1ico) fornecia o valor de ~vgH' A

reta que melhor se ajustava ao respectivo conjunto de pontos

era calculada utilizando-se um programa de regressão linear,

que dava os valores do coeficiente linear da reta (~vgH) e do

desvio padrão correspondente a este parâmetro (S).
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A precisão das medidas de basicidade está relaciona

da com o erro do aparelho,especificado em ± 4 cm- l , na re

gião espectral de 4.000 a 2.000 cm- l .

oH associado
"i
11

/i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I

I

., I

I
OH livre - I

~ ref.
I

l\1 (mm)
I
I

I
I --II
'4
I

Figura 10 - Distância (~l) entre o máximo da banda de

absorção de O-H do doador associado ao aceptor e o da

banda de poliestireno de referência.
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3.2.4. Deslocamentos de frequincias de estiramento da hidro

xila associada (6v8H) nos sistemas doador fenõlico - ceto

na - tetracloreto de carbono

Os valores de 6V~H (cm- l ), obtidos pelo metodo des

crito em 3.2.3., são apresentados nas experiincias de n9

a 13. As tabelas de n9 7 a 19fornecemos valores de6v OH (Cm- l ).

Experiincia n9 1

Sistemas fenol ou p-clorofenol - ciclopentanona (UI) - tetrª

cloreto de carbono, em diferentes relações molares (n OHL...!lco1.:.

TABELA 7

-1

nOH/n CO
6v OH (crn )

Feno1 p-Clorofenol

0,050 253,2 275,3

0,062 253,5 274,9

0,071 253,8 274,8

0,083 253,4 274,6

0,100 253,5 274,7

O, 111 253,3 275 , 1

0,125 252,8 274,2

O, 143 252,3 273,9

O, 167 - 273,8

0,200 252,4 273,5

Os valores de 6vg H ± S de fenol e p-clorofenol sao

254, 1 + 0,3 e 275,7 ± 0,2 , respectivamente.
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Experiência n9 2

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 3-tiaciclopentanona (IV) 

tetracloreto de carbono, em diferentes relações molares

~O HL.2:!.C ol...:.

TABELA 8

- 1

nOH/n CO

6v OH (cm )

Feno 1 p-Clorofenol

0,050 193,3

0,062 193, 1 205,2

0,071 193, 1 205,3

0,083 192,7 205,3

0,100 192,4 205,4

O, 111 192,2 205,0

O, 125 192,3 204,4

0,143 192, 1 204,4

O, 167 191 , 1 204,3

0,200 191 ,4 204,3

Os valores de 6V~H ! S de fenol e p-c1orofeno1 sao

194,0 ! 0,2 e 205,9 ! 0,2 , respectivamente.
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Experiência nQ 3

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 3-oxaciclopentanona (V) 

tetracloreto de carbono, em diferentes relações molares

1!!.0H~C ol:.

TABELA 9

nOH/n CO

-1
tn>OH(cm )

Fenol p-Clorofenol

0,050 197,4 214,.6

0,062 197,2 213,1

O, O71 197,5 214,6

0,083 196,8 214,5

0,100 198,2 214,1

O, 1 11 197,2 214,7

O, 125 197,3 213,5

0,143 196,9 214,7

O, 167 198,2 213,0

0,200 197,5 212,5

Os valores de !1vg H :t S de fenol e p-clorofenol sao

197, 1 + 0,4 e 215,0 ! 0,6 , respectivamente.
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Experiência nQ 4

Sistemas fenol ou p-c1orofenol - ciclohexanona (VI) - tetra

cloreto de carbono, em diferentes relações molares (noHL!lCOL

TABELA 10

nOH/n CO Fenol

-1
ó\)OH(cm )

p-Clorofenol

257,4

0,050 256,4 282,3

0,062 255,8 281 ,2

0,071 256 ,9 281 , O

0,083 256,5 281 ,4

0,100 255,9 281 , 1

O, 111 255 ,6 281 ,2

0,125 255 ,6 280,8

0,143 255,5 280,2

0,167 254,5 280,0

0,200 254,4 280 , 1

. o +
Os valores de Ó\)OH - S de feno1 e p-clorofenol sao

+ 0,3 e 282,31' 0,3, respectivamente.
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Experiência nQ 5

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 3-tiaciclohexanona (VIl)

tetracloreto de carbono, em diferentes relações molares

~OH~CO.L

TABELA 11

nOH/n CO

-1
llvOH(cm )

Feno1 p-C1orofenol

0,050 228,6 243,7

0,062 228, 1 243,8

0,071 227,6 243,6

0,083 228, 1 242,6

0,100 227,6 242,3

O, 111 227,9 242,2

O, 125 227,4 242,7

O, 143 227,3 242, 1

O, 167 226 , 1 241 ,6

0,200 - 240,8

Os valores de t.'V~H : S de fenel e o-c1orofeno1 sao

229,2: 0,3 e 244,6 ± 0,3 , respect';vamente.



85.

Experiência nQ6

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 3-oxaciclohexanona (VIII)

te'tracloreto de carbono, em diferentes relações molares

.lE.0Hl.E.Col.:.

TABELA 12

nOH/n CO

-16v OH (cm )

Fenol p-C1orofenol

0,050 207,2 224,3

0,062 206,4 223,8

O, O71 206,6 223,7

0,083 206,3 222,1

0,100 - 221 ,8

O, 111

0,125 204,5 222,3

0,143 204,7 221 ,9

O, 167 - 221 ,8

0,200 - 220,6

Os valores de ~v~H ! S de fenol e p-c1orofenol sao

208,5 + 0,4 e 224,8 ! 0,5 , respectivamente.
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Experiência nQ 7

Sistemas fenol ou p-clorofenol - cicloheptanona (IX) - tetrª

cloreto de carbono, em diferentes relações molares (nOH/n CO )'

TABELA 13

-1

nOH/n CO
~'JOH(cm )

Fenol p-Clorofeno1

0,050 262,4 286,8

0,062 264,0 287,7

0,071 263,6 286,5

0,083 262,9 286, 1

0,100 262,1 285,5

0, 111 262,° 285,9

O, 125 262,0 285,6

O, 143 261 ,4 285,1

0,167 260,8 285,0

0,200 261 , O 284,5

264,3

Os valOres de ~'JgH ± S de fenol e p-clorofenol sao

+ 0,5 e 287,8 :t 0,3 , respectivamente.
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Experiência n9 8

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 3-tiacicloheptanona 'X )

tetracloreto de carbono, em diferentes relações mo,lares

Í!!.OH~C OL:.

TABELA 14

-1

nOH/n CO
LlvOH(cm )

Fenol p-Clorofenol

0,050 - 254,0

0,062 238,3 254,0

0,071 237,7 253,7

0,083 237,1 253,8

0,100 237,3 253,3

°,11 1

0,125 236,3 252,7

O, 143 236,4 252,9

O, 167 236,3 252,7

0,200 236,0

238,7

Os valores de Ll'V~H :t S de fenol e p-clorofenól sao

+ O, 4e 254 , 7 ± O, 2 , r e s pe c t i va me nte.
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Experi~ncia nQ 9

Sistemas feno1 ou p-c1orofeno1 - 4-tiacic1ohexanona (XI)

tetracloreto de carbono, em diferentes re1a.xões

l!!o HL!:!.Coh

TABELA 15

molares

nOH/n CO

-1
flvOH(cm )

Feno1 p-C1orofeno1

0,050 231 ,6 247,3

0,062 233,2 247,7

0,071 23'1 ,5 247,1

0,083 231 ,8 246,6

0,100 231 ,4 246,8

0, 111 231 ,5 246,8

0, 125 231 ,5 246,8

0,143 230,8 246,6

O, 167 230,2 246,2

0,200 230,0 245,9

O.s va 1ore s de fi v ~ H :!: S d e f e no 1 e p - c 1o ro f e n 01 s a o

233,1:- 0,4 e 247,8 :!: 0,2 , respectivamente.
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Experiincia nQ 10

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 4-tiacicloheptanona (Xlq-

tetracloreto de carbono, em

i!lo H.L.!!.C oh

di feren tes rel~ões molares

TABELA 16

-1

nOH/n CO
~\)OH(cm )

Fenol p-Clorofenol

0,050 247,2 262,6

0,062 246,9 262,2

0,071 246,8 261 ,9

0,083 246,6 261 ,4

0,100 246,6 262,2

O, 111 245,7 261 ,4

0,125 245,3 261 , 7

O, 143 245,8 261 ,4

0,167 245,3 260,7

0,200 244,5 261 ,°

Os valores de ~\)gH :t S de fenol e p-clorofenol sao

248,0 t O,2 e 262,8 t 0,3 , respectivamente.
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Experiincia n9 11

Sistema p-c1orofeno1 - ciclooctanona (XVIII)- tetracloreto de

carbono, em diferentes re1aç.ões molares (noH.L!!.CO.l-

TABELA 17

-1

nOH/o CO

In>OH(cm

p-Clorofenol

0,050 284,5

0,062 284,6

°,°71 284,2

0,083 284,0

0, 1ao 283, 1

0,111

0,125

0, 143 283,3

0, 167 232,7

0,200

0+ 1 - +° valor de ~vOH - S de p-c oroTenol e 285,3 - 0,3.
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Experiência nQ 12

Sistema p-c1orofeno1 - 5-tiaciclooctanona (XIV) - tetrac1ore

to de carbono, em diferentes relações molares (n OHL!!.co1:..

TABELA 18

-1

nOH/n CO
~\lOH(cm )

p-C1orofeno1

0,050 304,8

0,062 304,2

O, O71 303,7

0,083

0,100 303, 1

O, 111

0,125 301 ,7

0,143 301 ,6

O, 167

0,200 301 ,3

O valor de ~\lgH ± S de p-c1orofeno1 e 305,5 + 0,5.
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Experiincia nQ 13

Sistemas fenol ou p-clorofenol - 3-ciclohexenona (XVI) - tetrª

cloreto de carbono, emdiferentes relações molares (noH.L!!.coL

TABELA 19

-1

nOH/n CO

lh)OH(cm )

Feno1 p-C1orofenol

0,050 266,7 289,7

0,0·62 - 288,2

0,071

0,083 264,0 287,0

O; 100 263,8 286,3

O, 111

O,. 12 5 263,3 287,1

0,-143 - 285,6

O, 167

0,200 - 285,5

268,5

Os valores de 6vg H ! S de fenol e p-clorofenol sao

+ 0,9 e 289,7 ± 0,8 , respectivamente.
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3.3. Medidas no infravermelho próximo. Determinação de cons

tantes de associação entre p-clorofenol e cetonas

3.3. l. Notações

o - Concentração (mol 1 - 1 ) de p-clorofenol na amostra.COH

o - Concentração ( 1"10 1 1-1 ) de cetona na amostra.CCO

[OH] - Concentração (11101 1-1) de p-clorofenol livre no equi

librio.

[CO] - Concentração (mo1 1- 1 ) de cetona livre no equilibrio.

[OH---OC] - Concentração (mol 1-1) do complexo formado entre

p-clorofenol e cetona, no equi1;brio.

AOH - Absorb~n~ia da banda do primeiro harm5nico da vibra-

ção fundamental de estiramento de O-H do p-clorofe

nol não associado.

K'ass - Constante de associação (1 mol- l ) do complexo forma-

do entre p-clorofenol e cetona, em tetracloreto de

carbono, a 35,0 ± O,2 0C, para uma determinada concen

tração da cetona.

Kass - Constante de associação ( 1 -1 do complexo forma-IrO 1 )

do entre p-clorofenol e cetona, em tetracloreto de

carbono, a 35 ,O ± O,2 0C.

S - Desvio-padrão da média.

r - Coeficiente de correlação linear.
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3.3.2. Preparação de amostras

As amostras a serem medidas, para o estudo dos sis

temas ternários: p-c10rofeno1-cetona-tetrac10reto de carbo

no, eram preparadas a partir de soluções-mãe de p-c10rofeno1

6,0 x 10- 2 mo1 1-1 e de cetona, aproximadamente, 1,0 mo11- 1 ,

ambas em tetrac10reto de carbono. Pipetavam-se volumes de

1 ,O m1 da s p1ução de p- c1or ofeno 1 e de O,7 , 0,8 , 0,9 , 1,O e

1 , 1m1 da sol uçã o ·d e ce to na em balões vo 1umê t r i cos de 10m1 ,

completando-s~ o vblume com t~trac10reto de carbono. A con

centração de p-c10rofeno1 era mantida constante em 6,0 x 10-3

mo1 1- 1 ' (.cg H) e a concentração da cetona (egO) variada, aprQ

ximadamente, de 6,0 x 10- 2 - ',1 x 10- 2 mo1 1-'.

As amostras de referência eram preparadas por dilui

çoes da solução-mãe de cetona em tetracloreto de carbono, em

concentrações idênticas is de cetona nas amostras medidas.

A temperatura ambiente, durante a preparaçio das

amostras, variou entre 25 e 30 0C.

3.3.3.Proc~dimento geral nas medidas

Os espectro~ foram re~istrados na região espectral

de 6.800 -7.300 cm- l e na faixa de absorbância de O-0,1 ,com

ampliação 1-1, velocidade de registro 20 mm/min., e velocidª

de de variação de comprimento de onda 0,3 nm/seg. Utiliza-

ram-se duas celas de quartzo de 5,0 cm de caminho ótico, nas

quais a temperatura das amostras era mantida constante em

35,0 ± O,2 oC, por meio de um banho e circulador de água ter-

mostatizado.

Para cada sistema p-c10rofeno1-cetona-tetrac1oreto

de carQono, foram medidas 3-5 amostras, que diferiam na con-
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centração da cetona, com as soluções de referência, contendo

a cetona correspondente em tetracloreto de carbono, na mesma

concentração da amostra medida (v.3.3.2.). A absorção da ban

da de O-H do. p-clorofenol não associado era registrada três

vezes p'ara cada amostra. A absorbância destas bandas (AOH)era

determinada medindo-se a altura das mesmas em milímetros,

com a utilização de um paquímetro e transformando-se, conve

nientemente, o valor obtido em absorbância.

3.3.4. Descrição geral do método empregado na determinação de

eonstantes de associação

A constante de associação do complexo formado entre

p-clorofenol e cetona, em tetracloreto de carbono, para cada

amostra medida (K ' ass )' foi calculada pelo emprego da equa

çao:

K' =ass
[OH- - - OC]

[OH] [co]

maneira:

Os valores de [OH] foram determinados da seguinte

1) construiu-se uma curva de calibração da absorbân

cia (A OH ) em função da concentração de p-clorofenol nao au

to-assocl·ado [OH] , em tetracloreto de carbono (figura 11);

2) para cada amostra medida do sistema p-clorofe-

nol-ceto~a-tetracloretode carbono, determinava-se a absor-

3) a partir dos valores de AOH ' obtidos para cada

amostra~ determinavam-se as concentrações de OH livre corre!
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pondentes ([OH]), utilizando-se a curva de calibração cons

tru;dáinicialmente.

Conhecidos os valores de [OH] , cgH
C~ O (v. 3'. 3 .2 . ) , ca1c u1a va m- se os de [O H- - - OC]

ferença~ indicadas abaixo:

(v.3.3.2.) e

e [Co]pelas di

[OH----OC] = [OH] o- COH

[CO] = [OH---OC] o
- CCO

Para cada sistema estudado, calculou-se a media dos

valores de K' ass obtidos e o desvio padrão da media (5). Uti

1 izando-se o teste "t" de Student, desprezaram-se os dados

que f i cava m f or a da f a i xa K I a ss + t· S/ JY1' - K I as s - t .S/ \In', Pª

ra um grau de confiança de 99%. A media dos resultadns nao

rejeitados forneceu o valor de Kass ' cuja faixa de dispersão

e medida pelo valor de S. Os valores de Kass obtidos estão

afetados de um desvio de ± 0,4, devido ã variação da temperª

tura ambiente entre 25 e 30 oe, durante a preparação das amos

tra s.

3.3.5. Medidas de absorbância da banda de absorção de O-H li

vre, em diferentes concentrações de p-clorofenol, em

tetracloreto de carbono, a 35,0 ± 0,2oC

Prepararam-se sete amostras contendo p-clorofenol em
- -3tetracloreto de carbono, na faixa de concentraçao 1,0 x 10 -

- 3 -17, O x 1O mo 1 1 . Pa r a cada amos t r a, util i zando- s e te t rac1Q

reto de carbono no feixe de referência, registrou-se a banda

de absorção de O-H livre e determinou-se o valor de AOH cor

respondente, de acordo com o procedimento geral das medidas

no infravermelho pr5ximo, descrito em 3.3.3. Os dados de AOH
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obtidos encontram-se na tabela 20. A correlação destes valo

res com os das concentrações de p-clorofenol em tetrac1areto

de carbono ([OH:) e apresentada na figura 11.

TABELA 20

Valores de absorbância da banda de O-H livre em

di ferente's concentrações de p-c1 orofenol, em CC1 4

:- 1 3
IOH' x 10'- j

{mo 1 1-1 )
AOH x 102

1 ,° 1 ,210

2,0 2,514

3,0 3,722

4,0 5,019

5,0 6,194

6,0 7,484

7,0 8,611
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·s
•
}

2,0 4,0

[OH] 11 103 (moi I-I)

6,0

Figura 11 - Absorbincias da banda de O-H livre VS. con

centraçõ~s molares de p-c1orofeno1 em CC1 4 (r = 0,999).

3.3.6. D~terminaçâo de constantes de assoctaçio (Kass ) dos

complexos entre p-c1orofeno1 e cic1anonas, em tetra~

cloreto de carbono, a 35,0 ± 0,2oC

Os valores de Kass (1 m01- 1), calculados pelo méto

d() des c'r i toem 3. 3 . 4 ., sâo ap r esent ados na s expe r i ênc i as de nQ

14 a 20. As tabelas 21 a 27 fornecem os dados de C~H ec~o

(mo1 1-1 ) das amostras prepara-das segund{) o procedime'nto d~~

crito em 3.3.2., os dados

em 3.~.3. e os valores de

[ COJ(Rio1 1- l}e KI a ss

de AOH ' 'obt i dos conforme dêscritQ

[OH] (mo1 1-1), [OH----OC](roo1 1~1),

(1 mol- 1), determi nados pelo método ci

tado em 3.3.4.



Experiência nQ 14

Constante de associação do complexo p-clorofeno1 -ciclopentanona (rII)

TABELA 21
Dados para o cãlcul0 de Kass

eg H x 103

(mol 1-1)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

ego x 10
2

(mo 1 1-1)

7,059

8,067

9,076

10,02

11 ,02

AOH x 10 2

3,086

3,094
3, 116

2,801

2,807

2,837

2,597
2,635
2,624

2,425

2,453
2,442

2,304

2,298

2,315

[OH] x 10 3

(mo 1 1- 1)

2,50
2,50

2,5?

2,27

2,27
2,30

2.10
2, , 3

2,12

1 ,96

1 ,98

1 ,98

1 ,86

1 ,86

1 ,87

[OH---OC] x 10 3

(mo 1 1-1)

3,50
3,50
3,48

3,73

3,73

3,70

3.90
3.87
3,88

4,04
4,02

4,02

4,14

4, 14

4, 13

[co] x 102

(mol 1-1)

6,71
6,71

6,71

7,69
7,69
7,70

8,69

8,68
8,69

9,62
9,62

9,62

10,6

10,6
10,6

K' asso
(1 mo ,-1 )

20,9
20,9
20,6

21 ,4
21 ,4
20,9

21 ,4

21,2

21 ,1

21 ,4

21 , 1

21 ,1

21 ,0

21 ,0

20,8

- + -1O va 1or de Ka s s. e 21, 1 - 0,2 1 mo 1 •
W
1.0



•

- + -1O valor de Kass . e 7,3 - 0,1 1 mal .

o
o





Experiência nQ 17
Constante .de associação do complexo p-c1orofeno1 - cic1ohexanona (VI)

TABELA 24

Dados para ~ cilcul0 de Kass

o valor de K ê 24,9 ~ 0,4 1 mo1- 1 .asso

eg H x 10 3

(mo 1 1-1 )

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

ego x 10 2

(mo 1 1-1 )

7,0

8,0

9,0

10,0

11 ,0

AOH x 102

2,787
2,779
2,840

2,569

2,574

2,574

2,271
2,265

2,293

2, 182
2,204

2,180

2,069

2,058

2,069

[OH] x 10 3

(mo 1 1-1 )

2,25
2,25

2,30

2,08

2,08
2,08

1 ,84

1 ,83
1 ,86

1 ,77

1 ,78
1 ,76

1 ,67

1 ,67
1 ,67

[OH---oe] x 10 3

(mo 1 1-1 )

3,75
3,75
3,70

3,92
3,92
3,92

4,16

4,17
4, 14

4,23

4,22

4,24

4,33

4,33

4,33

[co] x 102

(mo 1 1-1 )

6,62

6,62
6,63

7,61
7,61
7,61

8,58
8,58
8,59

9,58
9,58
9,58

10,6

10,6

10 ,6

K' ass
(1 mo 1-1 )

25,2
25,2
24,3

24,8
24,8
24,8

25,9

25,0

24,8

25,2

24,5

24,5
24.5 --'

o
N



Experiência nQ 18

Constante de associação do complexo p-clorofenol - 3-tiaciclohexanona ( VII)

TABELA 25
Dados para o cãlcul0 de Kass

CO x 10 3 CO x 10 2
2 [OH] x 10 3 [OH---OC] x 103 [CO] x 102

KI assOH CO
(mo 1 1-1 ) (mol 1-1)

AOH x 10
(mo1 1-1 ) (mol 1-1) (mo1 1-1) (1 mo1-1 )

3,925 3,18 2,82 6,72 13,2

6.0 7,006 3,931 3,18 2,82 6,72 13.2
3,925 3,18 2,82 6,72 13.2

3,762 3,04 2,96 7,71 12.6
6,0 8,007 3,768 3,05 2,95 7,71 12,5

3,776 3,06 2,94 7 ,71 12~5

3,555 2,88 3,12 8,70 12,5
6,0 9,008 3,569 2,89 3,11 8,70 12,4

3,572 2,89 3,11 8,70 12,4

3,351 2,71 3,29 9.68 12,5
6,0 10.01 3.356 2,72 3,28 9,68 12,5

3,340 2,70 3,30 9,68 12,6

3, 174 2,57 3,43 10,7 12,5

6,0 11 ,O 1 3.168 2.56 3.44 10,7 12,6
3, 166 2,56 3,44 10,7 12,6 -"

o

- + mo 1-1 .
w

O valor de Kass . e 12,7 - 0,3 1



Experiência nQ 19

COnstante de associação do complexo p-clorofenol - cicloheptanona (IX)

TABELA 26

Dados para o câlcul0 de Kass

cgH x 103

(mo 1 1-1 )

6.0

6,0

6,0

6,0

6,0

c~O x 10
2

(mol 1-1)

7.015

8,017

9,019

10,02

11 .02

AOH x 10 2

2,619
2,624
2,652

2,359

2.365

2,412

2,168
2,207
2,207

2,000
2,008
2,039

1 ,906

1 ,881

1.818

[OH] x 10 3

(mo1 1-1 )

2, 12

2.12
2.15

1 .91

1 ,91

1 ,95

1 ,75

1 ,79
1 ,79

1 ,62
1 ,62
1 .65

1 ,54

1 .52

1 .52

[OH---OC] x 10 3

(mol 1-1)

3.88
3.88
3.85

4,09
4,09
4,05

4,25
4,21
4,21

4,38

4.38
4.35

4,46
4,48
4,48

[CO] x 102

(mo 1 1-1)

6.63
6.63
6.63

7,61

7,61

7,61

8,59
8,60
8,60

9,58
9,58
9,59

10,6
10,6
10,6

K' ass
(1 mo 1-1 )

27,6

27 ~6

27,0

28,1
28,1
27,3

28,3
27,4

27,4

28,2
28,2
27,S

27,4
27~9

27.9
--'

o valor de Kass . e 27,7 1: 0,41 mal- l .

o
~



Experiência nQ 20

Constante de assoei ação do compl exo p-clorofenol - 4-ti~cJs1~hexanona (X)

TABELA 27

Dados para o cálculo de Kass

CO x 10 3 CO x 10 2
2 [OHJ x 10 3 [OH---OC] ·x 103 [CO] x 102

K'assOH CO
(mo 1 1-1) (mol 1-1)

AOH x 10
(mo 1 1-1 ) (mo 1 1-1) (mo 1 1-1) (1 mo 1-1)

4,162 3,37 2,63 5,77 13,5

6.0 6,037 4,162 3,37 2,63 5,77 13,5
4. 162 3,37 2,63 5.77 13,5

3,809 3,08 2,92 6,91 13.7
6.0 7,204 3,826 3,10 2.90 6,91 13.5

3,600 2,91 3,09 8.06 13.2
6,0 8,371 3,598 2,91 3.09 8,06 13,~

3,584 2,90 3,10 8,06 .13,3

3.325 2,69 3,31 9,21 13,4
6,0 9.538 3,305 2,67 3,33 9,20 13,5

3.308 2,68 3,32 9,21 13,5

3.030 2,45 3.55 10,3 14.1
6.0 10,63 3,052 2.47 1,53 10,3 13,9

--'

o

O valor de Kass .
- + -1 c.n
e 13,5 - 0,3 1 mol .
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3.4. Medidas de frequência fundamental de estirame·nto dogry

po carbonílico (v CO )

3.4.1. Procedimento geral

As amostras medidas constituíam-se de sistemas bini

rios cetona-tetrac1oreto de carbono, na faixa de concentra

ç ao 1, O x 10- 1 - 5, O x 10 - 3 mo 1 1"1.

Os espectros de 4-5 amostras de concentrações dife

rentes eram registrados na região de 1850 -1630 cm- 1 , com v~

locidade de varredura lenta e fenda normal (N). Para a ob

tenção ,dos espectros, utilizaram-se celas de cloreto de sódio

de 0,1, 0,5, 1,0 e 3,0 mm de caminho ótico, conforme a con-

centraçi~ da amostra.

A absorçio correspondente a cada amostra era regis

trada três vezes. As posições das bandas de carbonila (v I

CO )

eram determinadas medindo-se a distância entre os seus máxi

mos e o da banda de poliestireno de referência (1601,4 cm- l ),

em milímetr~s, com a utilização de um paquímetro e transfor

mando-s,e o valor obtido para a escala de numero de onda.Ame

dia dos valores de VICO' obtidos em diferentes concentrações

de cetona em tetracloreto de carbono, forneceu o valor de

vco para cada cetona estudada, sendo o desvio-padrão da me

dia (5) a medida da dispersão dos dados de VICO'

A exatidão das medidas está relacionada com o erro

do aparelho, especificado em ± 2 cm- 1 , na região espectral de

2000-650crn- l .
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~.4.2. Frequincias de estiramento do grupo carbonf1ico d~ ci

c1anonas, em tetrac10reto de carb.ono.

Os valores de vco (cm- 1), obtidos pelo procedimento

de sc r i t o em 3. 4 . 1. são apr ese nta dos nas e xper i ênc i a s de nQ 21

a 33. As tabelas 28 a 40 fornecem os valores de v'co(cm- 1).

Experiência nQ 21

Frequincias de estiramento da carboni1a de cic1opentanona-d4
(XIII),em diferentes concentrações.

TABELA 28

CO (mal 1-1) I -1 )v CO(cm

1745,5

5,0 x 10- 2 1745,5

1745,0

1745,3

3,0 x 10- 2 1746, 1

1745,5

1746,1

1,0 x 10- 2 1745,5

1745,5

1745,8
-3 1745,55,0 x 10

1746,1

+ - + -1O valor de vCO - S e 1745,6 - 0,3 cm •
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Exp~riincia nQ 22

Freguincias de estiramento da carbonila de 3-tiacic1opentanQ

na (IV), em diferentes concentrações.

TABELA 29

cO (mo 1 1-1 )

1,0 x 10- 1

5,0 x 10- 2

v 1

co (cm- 1 )

1742,3

1742,3

1742,8

1742,3

1742,3

1742,3

3,0 x 10- 2 1742,5

1742,5

1742,3

1,Ox10-2 1742,3

1742,5

1742,5

5,0 x 10- 3 1742,3

1742,0

+ - + -1O valor de vco - S e 1742,4 - 0,2 cm
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Experiência nQ 23

Frequências de estiramento da carboni1a de 3-oxaciclopentanQ

na ( V)s em diferentes concentrações.

TABELA 30

CO (mol 1- 1 ) I ( -1 )\! CO cm
-

1765 s 9

1,0 x 10- 1 1765,2

1765,9

1764,9

5,0 x 10- 2 1765,7

1765,7

1765,4

3,0 x 10- 2 1765,2

1765 ,9
-

1765,2

1,0 x 10- 2 1765,4

1765,7

1765,9

5,0 x 10- 3 1765,9

1765,2

O valor de \!CO + - + -1S e 1765,5 - 0,3 cm .
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Experiência nQ 24

Frequências de estiramento da carboni1a de cic1ohexanona~I),

em diferentes concentrações.'

TABELA 31

cO (mo 1 1-1) I ( -1 )v CO cm

1718,4

5,0 x 10- 2 1717,9

1718,1

1717,4

3,0 x 10- 2 1717,9

1717,4

1717,4

1,0 x 10- 2 1717,9

1717,4

1717,9

5,0 x 10- 3 1717,9

1718,1

+ - + -1O valor de vco - S e 1717,8 - 0,3 cm •
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Experiência nQ 25

Frequências de estiramento da carboni1a de 3-tiaciclohexano

na (VII), em diferentes concentrações.

TABELA 32

CO (mo1 1- 1 ) v ' co (cm- 1)

1722,9

1,Oxl0- 1 1722,7

1722,7

1722,2

5,0 x 10- 2 1722,4

1721 ,9

1722,7

3,0 x 10- 2 1722, 7

1722 ,7

1722,7

1,0 x 10- 2 1722,7

1721,9

1723,2

5,0 x 10- 3 1722,2

1722,4

+ - + -1O valor de vco - S e 1722,5 - 0,4 cm .
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Experiência nQ 26

Frequências de estiramento da carboni1a de 3-oxacic1ohexano

na (VIII),em di ferentes concen trações.

TABELA 33

CO (mo 1 1-1 ) ""Co(cm-
1

)

--
1731 ,2

1,0 x 10- 1 1731,0

1 730,5

1730,7

5,0 x 10- 2 1731 ,0

1731 ,2

1731 ,5

3,0 x 10-2 1731,5

1730,7

1730,5

1,0 x 10- 2 1731,2

1731 ,2
-

1731 ,O

5,0 x 10- 3 1731 ,0

1731 ,0

+ - + -1O valor de "'CO - S e 1731,0 - 0,3 cm •
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Experiincia nO 27

Frequência de estiramento da carbonila de cic1oheptanona(IX).

TABELA 34

cO (mo 1 1-1 )

1,0 x 10- 1

v'CO(cm-')

1704, 1

1705,1

1705,4

1705, 1

+ - + -1O valor de vco - S e 1704,9 - 0,6 cm .

Experiência nO 28

Frequência de estiramento da carboni1a de 3-tiacic1oheptano-

na ( X ).

TABELA 35

cO (mo 1 1-1 )

1,0 x 10- 1

v'CO(cm- 1 )

1705,6

1705,6

1705,6

1705,6

1705,6

+ - + -1O valor de vco - S e 1705,6 - 0,0 cm .
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Experiência n9 29

Frequências de estiramento da carbonila de 4-tiaciclohexano

na (XI)! em diferentes concentrações.

TABELA 36

cO (mo 1 1 -1 ) 1 ( -1 )v CO cm

1717!4

l!O x 10- 1 171 L 1

1717,4

1717,4

5,0 x 10- 2 1717!4

1718,1

1717,4

3,0 x 10- 2 1717!4

1717,4

1717,6

1,0 x 10- 2 1717,6

1716,9

1717!6

5,0 x 10- 3 1716,6

1717!6

+ - + -1O valor de v co - S e 1717,4 - 0,3 cm .
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Experiência nQ 30

Frequência de estiramento da carboni1a de 4-tiacic1oheptano-

na (XII).

TABELA 37

cO (mo 1 1-1 )

-1
1 ~O x 10

\)' co (em- 1 )

1712~2

1712~2

1712~2

1712~2

1712~2

O valor de \)CO + - + -1S e 1712,2 - 0,0 em .
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Experiência nQ 31

Frequências de estiramento da carbonila de ciclooctanona (XVIII),

em diferentes concentrações.

TABELA 38

CO (mo 1 1-1 ) I ( -1 )
'J CO cm

1704,0

1,0 x 10- 1 1704,5

1704,0

1 704, O

5,0 x 10- 2 1703,8

1704,0

1704,3

3,0 x 10- 2 1704,3

1703,8

1704,5

1,Oxl0-2 1704,0

1704,3

1704,0

5,0 x 10- 3 1704,0

1704,O

+ - + -1O valor de 'J CO - S e 1704,1 - 0,2 em .
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Experiência nQ 32

Frequências de estiramento da carboni1a de 5-tiacic1ooctano

na ~IV), em diferentes concentrações.

TABELA 39

co Cmo 1 1-1)

1,0 x 10- 1

5,0 x 10-2

3,0 x 10-2

1,0 x 10- 2

5,0 x 10- 3

'J ' co ccm- 1)

Banda Inflexão

1705,0 1689,2

1704,8 1689,4

1705, O 1689,7

1705, O 1689,4

1705,0 1689,4

1705, O 1689,4

1704,5 1689,7

1705,0 1689,7

1705,0 1689,2

1705,5 1690,2

1705, O 1690,0

1705,3 1690,0

1704,5 1689,4

1705,0 1689,2

1704,5 1689,2

+ - + -1O valor de 'J CO - S e 1704,9 - 0,3 cm e

1689,5 ± 0,3 cm- 1 (inflexão).
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Experi~ncia nQ 33

Fre9u~ncias de estiramento da carboni1a de 3-cic1ohexenona

(XVP, em diferentes concentrações.

TABELA 40

cO (mo 1 1-1 ) v 1

co (cm- 1 )

-

1725,9

5,0 x 10- 2 1725,7

1726,4

1725,7

3,0 x 10- 2 1726,4

1726,2

1726,2

1,0 x 10- 2 1 726,4

1725,9

1726,2

5,0 x 10- 3 1725,9

1725,9

+ - + -1O valor de v co - S e 1726,1 - 0,3 cm .
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3.5. Compostos

3.5.1. Tetracloreto de carbono (Merck, Uvasol e Mallinck.rodt.

SpectrAR)

3.5.2. Reagentes comerciais purificados

Diglima (Aldrich) - Foi guardada sobre hidreto de

cálcio durante 12 horas, decantada e destilada de hidreto de

litio e aluminio, recolhendo-se a fração de P.E. 62-30 C/15nmHg

( 1 i t . 103 P. E•62- 3oC/l 5 mm H9 ) •

Eterato de trifluoreto de boro (Aldrich) - Foi tra

tado com 1,0 ml de éter absoluto e destilado de hidreto de

cálcio, recolhendo-se a fração de P.E. 46oC/10mmHg (lit. 103

P• E. 46 0 C/l O mm H9) .

Tetrahidrofurano (Aldrich) - Foi refluxado sobre hi

dreto de litio e aluminio durante 4 horas e destilado de hi

dreto de litio e aluminio, recolhendo-se a fração de P.E.

66-7 0 C (lit. 104 P.E.66-7oC) sobre hidreto de sódio e boro.

Acetona (Herzog) - Foi refluxada com pequenas quan

tidades de permanganato de potássio até persistir a cor vio

leta, seca sobre sulfato de cálcio anidro, filtrada e desti

lada, recolhendo-se a fração de P.E. 55°C (lit. 105a P.E.

56,2 0 C/760 mm Hg).

Fenol (Merck) - Secou-se em dessecador contendo pen

tõxido de fósforo, sob pressão reduzida e proteção da luz,

durante três dias. Destilou-se, recolhendo-se a fração de

P.E. 9l,O-9l,5 0 C/25mmHg (lit. 106 P.E. 91,SoC/25mmHg) e se-
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cou-se novamente.

p-Clorofeno1 (Carlo Erba) - Secou-se em dessecado r

contendo pentõxido de fósforo, sob pressão reduzida e prote

çao da luz, durante 1 dia. Destilou-se, recolhendo-se a fra

çao de P.E. 2l6 oC (lit. 107a P.E. 2l7oC) e secou-se novamente.

Ciclopentanona (111) (BDH) - Foi seca sobre carbonª

to de potássio anidro e submetida ã destilação fracionada,

r eco1 hendo - s e a f r ação de P. E. 131oC (1 i t . 1O7b P. E. 13O, 65oC/

760 mm Hg) •

Ciclohexanona (VI) (B & A) - Foi seca sobre sulfato

de sódio anidro e destilada ã pressão reduzida,reco1hendo-se

a fração de P.E. 47oC/15 mmHg (lit. 107c P.E. 47 oC/15mmHg).

Cicloheptanona (IX) (Koch Light) - Foi seca sobre

sulfato de sódio anidro e destilada ã pressão reduzida, recQ

1hendo - se a f r ação de P. E. 64 - 5oC11 5 mm H9 ( 1i t •108 65 - 6oC /

15 mm Hg) .

3.5.3. CBmpostos disponfveis em nosso laborat5rio e purificª

dos

3-0xaciclopentanona (V) - P.E. l39-140 oC. Redestilª

çao P.E. l39-l40 oC (lit. 96 P.E. l39-140 oC).

3- Ti ac i c1ohepta no na (X) - P. E. 56 oC/ O,4 mm H9 . (1 it .90

54oC/O,55 mm Hg). Foi purificada por cromatografia -em camada

delgada, empregando-se placas preparativas de sflica e uma

mistura benzeno-acetato de etila (2:8).
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Ci c 1ooc ta no na ( XVI I I) - P. E. 72-3oC11 2 mm Hg. Rede s 

til aç ã o P. E• 73oC/ 12 mm H9 (1 i t •1O7d P. E. 74 0 C/ 12 mm H9 ) •

5- Ti a c i c 1ooc ta no na (X I V) - P. E. 120- 1oC/ 2O mm H9 e

P.F. 53-40 C. Redestilação P.E. 120-1 0 C/20mmHg, P.F. 53-4 0 C.

( . 109 o /1 . 11 O 0C)1 , t. P. E. 120- 3 C 9 mm H9 e 1, t . ,P • F. 53,2 - 54, 2 .

3- Ci c 1o he xeno na (X VI) - P. E. 45 - 6oC/ 4 mm Hg. Re de s ti
1a çã o P. E. 4SO C/ 4 mm H9 (1 i t . 111 43,5 oC/3 ,5 mm Hg) .

3.5.4. Compostos sintetizados

3.S.4.1. 3-Tiaciclohexanona (VII)

a) Tioglicolato de etila (XX)94 - Uma mistura de

180,0 9 (1,95 mol) de ácido tioglicõlico (XIX), 240ml de ál

cool et1'1ico absoluto, 240 ml de benzeno seco e 24 ml de áci

do sulffirico concentrado, foi refluxada por 16 horas. A água

que se formou durante o refluxo foi extraida através de um

11 Soxh1e til, muni do de um ca r tu c ho c ont e ndo 9O, O 9 de sul f a to

de magnesio anidro. A mistura de reação foi lavada com agua

e o solvente eliminado. O resíduo foi destilado, reco1hen

do - s e 2O3, 8 9 (86, 7%) da f ra çã o de P. E. 63- 4oC/20 mm H9 (1 i t . 94

P. E. 63 0 C/20 mm Hg) .

b) y-Clorobutirato de etila (XXIII)93 - Uma solução

de 344,0 9 (4,0 moles) de y-butirolactona (XXII) em 1540 ml de

álcool etílico absoluto foi saturada com cloreto de hidrogê

nio. Apõs 96 horas de repouso, o álcool foi eliminado ã pre~

são reduzida e o resíduo jogado em l540ml de água gelada. A

camada orgânica foi separada da aquosa, sendo esta filtima su~

metida ã extração com éter. O produto orgânico e o extrato
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etéreo combinados foram secos sobre sulfato de sódio anidro

e o éter foi evaporado. A destilação do óleo residual forne

ceu 383,09 (63,5%) do produto de P.E. 76-7oC/10 mmHg(lit.107e

77oC/1 O mm Hg).

c) Sulfeto de carbetoximetil - y -carbetoxipropi1a

(XXIV)90 - A uma solução de etóxido de sódio em álcool etíli

co absoluto, preparada a partir de 16,09 (0,69 átomo-grama)

de sódio e 600 ml de etanol absoluto, juntaram-se 83,4 g(0,69

mol) de tioglico1ato de eti1a (XX), traços de iodeto de po

tássio e 104,49(0,69 mo1) de y-clorobutirato de etila (XXIII).

A mistura de reaçi~ foi aquecida sob refluxo, durante 2 ho

ras e resfriada ã temperatura ambiente. O sólido formado foi

removido por filtração e o álcool eliminado sob pressão red~

zida. O residuo foi di1uido em 210 m1 de clorofórmio e a so

lução resultante lavada com água. Após a eliminação do clorQ

fórmio, o óleo residual foi destilado, recolhendo-se 92,0 9

( 57%) do pro duto de P. E. 14OoC/ 4 mm H9 (1 i t . 11 2 P • E. 1 39 - 142 oC/

4 mm Hg) .

d) Cic1ização do sulfeto de carbetoximetil-y-carbe

toxipropila para a obtenção do B-cetoéster (XXV)90 - A uma

suspensão de 9,Og(0,39 átomo-grama) de sõdio em 900mlde tQ

lueno seco, foram adicionados, cautelosamente, 115 ml de ál

cool etílico absoluto. Após a reação, destilou-se o azeotró

pico tolueno-etanol até que a mistura atingiu 105 0 C, quando

se adicionou, lentamente, uma solução de 90,0 9 (0,39 mo1) de

sulfeto de carbetoximetil-y-carbetoxipropila (XXIV) em 338 m1

de tolueno seco. Destilou-se o azeotrópico tolueno-etano1 até

qQe a mistura atingisse 106 0 C, resfriou-se a mesma ã temperª
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tu ra a mb i e n te, j o9a ndo - s e em se 9u i da, em 15m1 de á c i do c 1o 

ridrico 12N e 100 9 de gelo. A camada orgânica foi extraída

com ~ter ~ o extrato et~reo seco sobre sulfato de s6dio ani

dro. Após a evaporação do solvente, submeteu-se o resíduo ã

destilação sob pressão reduzida, recolhendo-se 53,0 9 (73,1%)

da fração de P.E.118-12l oC/4 mm Hg (1it. 112 117-120 o C/4 mm Hg).

e) 3-Tiaciclohexanona (VII)90 - A 52,0 9 (0,27 mol)

do prod·uto obtido em ~, adicionaram-se 167 ml de ácido sulfy

rico 2N. A mistura de reação foi refluxada durante 9 horas e

o produto da reação extraído com cloreto de metilena. Apõs a

eliminação do solvente, o óleo residual foi destilado sob

pressão reduzida, fornecendo 20,0 9 (62,5%) da fração de P.E.

78-9 0 C/4 mm Hg (1 it. 90 80 oC/4 mm Hg). Este composto mostrou-se

cromatograficamente puro.

I.V.(filme): 1712 cm- l (C=O); 760 cm- 1 (C-S-C);

-1v CO (CC1 4 ): 1724 em

R.M.N. (CC1 4 ) (T) 6,88 (s,2H); 7,10 -7,40 (m,2H); 7,47-7,70

(m,4H) .

3.5.4.2. 4-Tiaeielohexanona (XI)

a) B,B'-Tiodipropionato de etila (XXVII)95 - Uma mi~

t ur a de 58 , O 9 (O, 58 mal) de a c r i 1a to de e til a ( XXVI ) ( c o nt e n

do hidroquinona), 33,3 9 (0,24 mol) de acetato de sódio trihi

dratado e 267 ml de álcool etíl ico 95%, foi aquecida ate a

dissolução completa. Borbulhop-se gás sulfídrico na solução

em ebulição durante 8 horas e 30 minutos (3 - 4 bolhas/min.).

O solvente, juntamente com o acrilato de etila (XXVI) que não

reagira foram eliminados ã pressão reduzida e o sõlido resi-
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dual foi tratado com 180 m1 de água. Extraiu-se a camada or

gânica em éter, secou-se o extrato etéreo sobre sulfato de

sSdio anidro e eliminou-se o solvente. O res'duo foi fracio-

nado ã pressão reduzida, fornecendo 61,5 9 (44,8%) do produto

de P. E. 174 oC/ 15 mm H9 (1 i t . 11 3 P. E. 174 oC/1 5 mmH9 ) •

b) Etóxido de sódio seco 105b ,c - A 16,0 g (0,70 áto

mo-grama) de sódio juntaram-se 120 ml de xileno seco. Esta su§

pensão foi aquecida em banho de óleo, até a fusão do sódio,

que após a decantação do xileno, foi lavado com éter absoly

to. O sódio molecular resultante foi coberto com 250 m1 de

eter absoluto, adicionando-se, em seguida, às gotas e sob agi

tação, 41 ml de álcool etilico absoluto. A mistura de reação

foi aquecida sob refluxo, durante 8 horas e o éter evaporado,

obtendo-se um sólido branco residual.

c) 2-Carbetoxi-4-tiaciclohexanona (XXVIII) - Se-

guiu-se o procedimento descri~o para a obtenção do carbometQ

xi deri vado correspondente. 92 A mi stura de 82,0 g (0,35 mo 1 )

de 8,S'-tiodipropionato de etila (XXVII) com o etôxido de s2

dio seco obtido em~, foi ref1uxada com agitação, durante 4

horas. Após resfriamento ã temperatura ambiente, a mistura

f o i j o9a da numa sol ução ge1ada de 49, 5 m1 de ãc i dô acé t i co em

250 ml de água. A camada orgânica foi separada da aquosa, sen

do esta filtima submetida ã extração com éter. O produto orgi

nico e o extrato etéreo combinados foram lavados com solução

aquosa de bicarbonato de sódio 3% e com água. Após secagem do

extrato etéreo, o éter foi evaporado e o resi'.duo fracionado

ã pressão reduzida, recolhendo-se 33,4g(48,6%) da fração de
o • 113 o,P• E. 13O- 7 C/ 5 mm Hg (1' t . P • E. 11 O C/ lmm Hg) .
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R.M.N. (CC1 4) (T): 5,78 (q,2H - OCH 2); 8,65 (t,3H - CH 3), 6,66

(s,lH-CH); 6,98-7,60 (m,6H-2SCH 2 ,

C(O)CH 2)

d) 4-Tiacic10hexanona (XI)91 - 66,0 g (0,35 mol) de

2-carbetoxi-4-tiacic10hexanona (XXVIII), em 540 m1 de uma s2

1ução aquosa de ácido su1furico 2N, foram aquecidos sob re

fluxo durante 5 horas. A mistura de reação foi imediatamente

resfriada, havendo precipitação de um sólido branco em forma

de placas. Separou-se o sólido por filtração e submeteu-se o

filtrado ã extração com éter. Juntou-se o sólido, obtido pe

la evaporação do éter, ao separado inicialmente. Duas recri~

ta1izações sucessivas de benzeno e éter de petróleo fornece

ram 26,0 9 (62,8%) do sólido 'óranco de P.F. 64-6 oC (lit. 91

P.F. 65-70C). Este composto mostrou-se cromatograficamentepy

ro.

I.V. (nujo1): 1725 cm- 1 (C=O); 730 cm- 1 (C-S-C)
-1vCO (CC1 4): 1718 cm

R.M.N. (CC1 4) (T): 6,93 - 7,27 (m,4H); 7,27 - 7,60 (m,4H).

3.5.4.3. 3-Tiacic10pentanona (IV)

a) Tioglico1ato de etila (XX)94 - (v.3.5.4.1. !)

b) Sal sódico do tioglicolato de etila (XXI) - Se

guiu-se o procedimento descrito para a obtenção do sal sôdico

do tiog1ico1ato de meti1a. 96 A uma solução de etóxido de sõ

di o em eta no 1 absol uto, prepa r ada a par t i r de 23 , O g (1 , O át 2

mo-grama) de sôdio e 570 m1 de álcool etílico absoluto, adi

cionaram-se 120,2 9 (1,0 mol) de tioglicolato de eti1a (XX)

ãs gotas e sob agitação. Após a eliminação do solvente, a
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pressão reduzida, obteve-se um sõlido amarelo claro.

c) Condensaçio entre tioglt~olato deetila sõdico e

acrilato de etila e ciclização (XxrX) - Seguiu-se o procedi

mento descrito para os derivados metflicos correspondentes~6

° sal sõdico do tioglicolato de etila (XXI), obtido em ~,foi

dissolvido em SOOml de dimetilsulfõxido. A essa solução,adi

cionaram-se 120,0 g (1,20 mol) de acrilato de etila (XXVI)(coQ

tendo hidroquinona) is gotas e sob resfriamento tom banho de

água e gelo. A mistura de reação foi agitada por meia hora i

temperatura ambiente e, em seguida, jogada numa solução aquQ

sa gelada de ácido sulfurico 10%, tornando a mistura forte

mente ácida. ° produto da reação foi extraído em éter e o e~

trato etéreo seco sobre sulfato de sódio anidro. Após a eva

poração do solvente, o resíduo viscoso resultante foi desti

lado i pressão reduzida, recolhendo-se 45,4 9 (26%) da fração

. de P. E. 98-106 oC/ 7 mm H9 (1 i t . 89 P. E. 124 -1 29 oC/11 mm Hg) .

LV. (filme): 1750 cm- l (C=O); 1728 cm- l (C=O);

1668 cm- l (C=C).

R.M.N. (CC1 4 ) (T): 5,90 (q,2H-OCH 2); 7,10-7,75

(m,5H - 2CH 2 ,CH); 8,75 (t,3H - CH 3)

d) 3-Tiaciclopentanona (IV)89 - Uma mistura de 45,4g

(0,26 mol) do produto obtido em ~, 410 ml de uma solução aquQ

sa de ácido sulfurico 10% foi aquecida sob refluxo durante 4

horas. A mistura foi saturada com cloreto de sódio e o prody

to da reaçãoextraido em éter. O extrato etéreo, depois de

seco, foi submetido i evaporação e o óleo residual destilado,

recolhendo-se 18,5 9 (69,2%) do produto de P.E. 65,5 - 66,OoC/

7 mm Hg (lit. 114 P.E. 71,0-72,5/13mmHg). Este composto mos
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,trou-se cromatograficamente puro.

LV. (filme): 1725 cm- l (C=O); 763 cm- l (C"'S-C)

\lCO(CC1 4 ): 1742 cm- l ,

R.M.N. (CC1 4 ) (1"): 6 t 90 (st2H); 7 t OO (tt2H); 7 t 5l (tt2H)

Preparação da semicarbazona: Seguindo-se o procedi ...

mento ~sualtl05d obteve-se um s51idode P.E. 192 0 Ct com de ...

comp. (lit. 89 P.F. 19l-2 0 Ct com decomp.)

3.5.4.4. 4-Tiacicloheptanona (XII)97 - A uma mistura de 23 t 2g

(Ot20 mol) de 4-tiaciclohexanona (XI) (v.3.5.4.2.) e 50 ml de

ã1coo1 me til i co t a di c i onou - se õxi do de bã r i o a t é t or na r a mi ~

turaalcalina. Ap5s a adição cuidadosa de 27 t O 9 (Ot20 mol)de

N-nitrosometiluretana* (XXX), a mistura de reação foi agita

da durante 1 hora e filtrada. O solvente foi removido sob

p re s s a o r e duz i da e o Õ1e o r es i dua1 d i1 ui do c om 2OO m1 de é t e r,

havendo separação de um óleo escuro e viscoso. O extrato et~

reo foi seco sobre sulfato de sódio anidro, filtrado e evapQ

rado~ O resfduo resultante foi fracionado sob pressão reduzi
.\ -

da'",.recolhendo-se o produto de P.E. 72-S oC/1 mmHg (lit. 97 P.

E. 72-5~C/l t5 mm Hg). Este composto mostrou-se cromatografic~

men te puro.

I.V. (filme): 1705 cm- l (C=O)

\lCO (CC1 4 ): 1712 cm- l

R.M.N. (CC1 4 ) (1"): 6,83-7,76 (m t 8H); 7,76-8,67 (m,2H).

*Cedida por C.Trufem Filho. 80d
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3.5.4.5. 3-0xaciclohexanona (VIII)

a) Trifluoreto de boro em diglima. (aprox. 3,65M)'.'5

Este reagente foi obti do pe1 a adi ção de 31,6 ml de eterato de

trifluoreto de boro a 63,0 ml de diglima, com resfriamento em

banhod~ igua e gelo, e remoção do iter sob pressão reduzida.

b)Diborano em tetrahidrofurano (aprox. 2,ON)100

Adicionou-se o trifluoreto de boro em diglima, obtido em ~,

a uma solução de 4,7 g (0,12 mol) de hidreto de sódio e boro

98% em 10 ml de digl ima. O diborano gerado foi borbulhado nH

ma solução de hidreto de sódio e boro s e s em seguida, dissol

vi do em 70 m1 de te t r ahi drof ur ano.

c) 3~Oxaciclohexanol (XXXIII)98 - 35 ml da solução

de borano em tetrahidrofurano s obtida em~, foram adiciona

dos a uma solução de 16,8 9 (0,20 mol) de dihidropirano (XXXI)

em 120 ml de tetrahidrofurano s mantendo-se a temperatura en

tre 0-5 0 e. A mistura de reação foi agitada por 3 horas, a OOC

e por ma i s 2 horas, a 2S oC. Após a adi ção de 36 ml de uma so

1ução de 6 9 de hidróxido de sódio em 50 ml de ãgua e de 24

ml de peróxido de hidrogênio 30%s às gotas e à temperatura

entre 3D-SO oe, a mistura foi agitada por 1 hora ã temperat~

raambiente e saturada com cloreto de sódio. A camada orgini

ca foi separada da aquosa, e esta ültima submetida à extração

com eter. O produto orginico e o extrato etéreo, combinados,

foram secos sobre sulfato de magnisio ani.dro. Após a elimin!

ção do solvente, ° residuo foi fracionado, obtendo-se 6 s0

(25%) do produto de P.E. 90 oC/2l mmHg (lit. 98 90oC/21 mmHg).
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d) 3-0xaC'iclohexanona (VIII)99 - A uma solução de

S, 5 g ( O, O5 mo 1 ) de 3- oxac i c 1ohe xa no1 (X XXII I )e m 2SOm1 de

acetona., adicionou-se, is gotas e sob agitaçio, uma solução

preparada a partir de 13,4 9 de trióxido de crômio, 25 ml de

água e 12 ml de ácido sulfurico concentrado, até persistir a

coloraçio marrom do liquido sobrenadante. Após a destruição

desta coloração, com algumas gotas de isopropanol, a solução

acetônica foi neutralizada e seca com carbonato de potássio

anidro, permanecendo em repouso por uma noite. A acetona foi

removida e o õleo residual destilado sob pressão reduzida,r~

colhendo-se 4,0 9 (80%) da fração de P.E. 61,0-61 ,SoC/1S mm Hg

(lit. 99 6l oC/15 mm Hg). Este composto mostrou-se cromatograf!

camente puro.

LV. (filme): 1722 cm- l (C=O); 1100 em- 1 (C-O-C)
-1\.lCO (CC1 4 ): 1731 em .

R.M.N. (CC1 4 ) Cr): 6,40-6,00 (3 bandas, 2H); 8,10-7,40

(m, 4H).



130.

RESUMO

Este trabalho investiga as interações entre o grupo

carbonrltco e enxofre, oxiginio ou ~upla olefrnica, atrav~s

do estudo dos seguintes compostos: ciclopentanona (I), 3-tiª

ciclopentanona (11), 3-oxaciclopentanona (111), ciclohexano

na (IV), 3-tiaciclohexanona (V), 3-oxaciclohexanona (VI), ci

cloheptanona (VII), 3-tiacicloheptanona (VIII), 4-tiacicloh~

xanona (IX), 4-tiacicloheptanona (X), ciclooctanona (XI),

5-tiaciclooctanona (XII) e 3-ciclohexenona (XIII).
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t: fornecida uma revisão bibliográfica, na qual sao

apresentados os trabalhos sobre frequência de estiramento e

basicidade relativa d9 grupo carbontlico de cetonas por es

pectroscopia no infravermelho, sendo destaca~os alguns aspeç

tos mais intimamente ligados a este trabalho. Entre estes a§

pectos, podem ser enumerados: ressonância de Fermi na ciclo

pentanona, efeito de campo, efeito do tamanho do anel sobre

a frequência e basicidade da carbonila, e impedimento estêri

co nas ciclanonas.

São descritas as sinteses de algumas das cetonas da

série estudada, a saber: 3-tiaciclopentanona (11), 3-tiaci

clohexanona (V), 3-oxaciclohexanona (VI), 4-tiacic10hexanona

(IX) e 4-tiacic1oheptanona (X).

são fornecidos os dados das medidas de deslocamen

tos das frequências de estiramento das hidroxilas de fenol e

de p-c10rofeno1, em associação (1:1) com as treze cetonas cf

clicas estudadas, i diluição i~finita do doador em ietraclo

reto de carbono (~vgH)'

São determinadas as co~stantes de associação (Kass )

dos complexos formados entre p-clorofenol e cetonas (1 :T), em

tetracl~reto de carbono, no infravermelho pr5ximo, para as

3- e 4-tiaciclanonas (11), (V), (VIII), (IX) e (X), 3-oxaci

clanonas (111) e (VI) e cetonas não substituidas correspon

dentes (I), (IV) e (VII).

são apresentadas as frequências de estiramento do

grupo carbonilico (v CO ) das treze cetonas ciclicas estudadas,

em tetracloreto de carbono.

Os resultados de ~vgH e Kass para as ciclanonas sub!

tituldas em posições 3 e 4 por enxofre ou oxigênio, em comp!
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ração co~ as ciclanonas não substitutdas correspondentes, in

dicam que:

1) 3-tiaciclanonas (lI) ,(V) e (VIII) apresentam uma

diminuição de basicidade;

2) a ordem de diminuiçiodebasicidade em 3-tiaci

clanonas e: 3-tiaciclopentanOna (II) > 3-tiaciclohexanona(V)=

3-tiacicloheptanona (VIII);

3) 4-tiaciclohexanona (IX) e4-tiacicloheptanona (X)

mostram uma diminuição de basicidade comparável ã das 3-tia

ciclanonas correspondentes;

4) 3-oxaciclopentanona (111) e 3-oxaciclohexanona

(VI) apresentam uma diminuição de basicidade, que ê da mesma

o~dem de grandeza em ambos os compostos;

5) a diminuição de basicidade em 3-oxaciclopentano

na (111) ê" menor e em 3-oxaciclohexanona (VI) ê maior do que

nas tiac"iclanonas correspondentes.

As medidas de frequincia de estiramento da carboni

la (v CO ) ~ara as mesmas ciclanonas demonstram que:

1) não há diferenças significativas entre as fre-

quincias da ~arbonila de tiaciclanonas e ciclanonas não subs

tituidas correspondentes;

2) há um aumento na frequincia da carbonila, passan

do-se das ciclanonas não substituidas (I) e (IV) para as 3

oxaciclanonas correspondentes (111) e (VI)

t apresentada uma discussão, em que a existência de

posstveis interações ê examinada pel~ interpretação dos da

dos experimentais, ã luz dos efeitos indutivos e de campo,
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alterações no anel provenientes da introdução de um hetero

itomo, e nTveis de energia, proximidade e posição geomãtrica

dos orbitais interagentes.

E: sugerida a ocorrência de uma interação no espaço

significativa entre oheteroitomo e o grupo carbonflico em

3-tiaciclopentanona (11), 3-oxaciclopentanona (111) e 3-oxa

ciclohexanona (VI), e a ausência de uma tal interação SigAi

ficativa em 3-tiaciclohexanona (V) e 3-tiacicloheptanona

(VIII). Não se elimina, porªm, a possibilidade da existência

de uma fraca interação no espaço nos dois Gltimos compostos.

O estudo de basicidade de 5-tiaciclooctanona (XII)

e 3-ciclohexenona(XIII) indica:

1) um aumento na basicidade em relação às

nao substituTdas correspondentes;

2) um aumento de basicidade anormal com o aumento de

.concentração das cetonas em tetracloreto de carbono.

Os dados de basicidade, em conjunto com os estudos

efetuados paralelamente por Wladislaw e col. e com os resul

tados de outras medidas da literatura, permitem sugerir para

a 5-tiaciclooctanona (Xlr) e 3-ciclohexenona (XIII):

1) a ocorrência de transferência de carga no estado

fundamental;

2) a existência, em solução, de um equilfbrio entre

duas conformações, uma em que hã transferência de carga de

enxofre ou dupla olefinica para a carbonila, e outra em que

esta transferência ê ausente.
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ABSTRACT

This thesis investigates the interactions between

the carbonyl group and sulphur, oxygen or ethylene double bond,

in the following compounds: 3-thiacyclopentanone (I), 3-oxa

cyclopentanone (11), 3-thiacyclohexanone (111), 3-oxacycl.o

hexanone (IV), 3-thiacycloheptanone (V), 4-thiacyclohexanone

(VI), 4-thiacycloheptanone ( VII), 5-thiacyclooctanone (VIII)

and 3-cyc10hexenone (IX), by comparison with the corresponding

unsubstituted compounds.

ó
( I )

o O O O

6666
(11) (111) (IV) (V)

óó
o

6
(VI) (VII) (VIII) (IX)

The thesis contains:

A literature review on the stretching frequencies

and relative basicities of the carbonyl group in ketones, in

which some aspects connected with the present work, such as

sizeringcyclopentanone Fermi ressonance, field effect,

influence and steric hindrance are emphasized.

The syntheses of 3-thiacyclopentanone (I), 3-thia-
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cyclohexanone (111), 3-oxacyclohexanone (IV), 4-thiacyclo-

hexanone (VI) and 4-thiacycloheptanone (VII).

The ~\lgH da ta, as meas ured by i. r. sh i fts of OH

stretching vibratinn of phenol and p-chlorophenol associated

to the ketones studied (1:1), in carbon tetrach1oride.

Th·e equilibrium constants (Kas .) forthe association

complexes (1:1) between p-chloropheno1 and 3-and 4-thiacy

clanones (I), (111), (V), (VI) and (VII) and 3-oxacyclanones

(11) and (IV) and the corresponding unsubstitutedketones, in

carbon tetrach1oride, obtained from near infra-red

rements.

measu-

The carbonyl stretching f~equencies (\leo) for the

ketones studied, in carbon tetrach1oride.

The basicities measurements data indicate that:

3-Thiacyclanones (I), (lII) and (V) are less basic

than the corresponding unsubstituted ketones.

The basicities decrease order in 3-thiacyclanones is:

3-thiacyclopentanone (I) > 3-thiacyc1ohexanone (IIl) = 3-thia

cyc1oheptanone (V).

The basicity decrease in the 4-thiacyclohexanone (VI)

and 4-thiacycloheptanone (VII) is similar to that obtained

for the corresponding 3-thiacyclanones.

3-0xacyclopentanone (11) and 3-oxacyclohexanone (IV)

show similar basicity decrease.

The basicities of 3-oxacyclopentanone (II) and 3-oxa-

cyclohexanone (IV) are, respectively lower and higher than

those of the corresponding thia analogues.

5-Thiacyclooctanone (VIII) and 3-cyclohexenone (IX)

are more basic than the corresponding unsubstituted ketones.
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An abnorma1 raise of basicity occurs in 5-thiacyclo

octanone (VIII) and 3-cyclohexenone (IX) with the increaseof

concentration in carbon tetrachloride.

The carbonyl stretching frequency measurements (v CO )

show that:

The vCO values for thiacyclanones do not differ

significant1y from those for the corresponding unsubstituted

ketones.

3-0xacyclanones exhibit higher vCO values than the

corresponding unsubstituted ketones.

,A discussion is pre~ented,in which:

The possibility of through-space and through-bond

interactions in the 3- and 4-substituted cyclanones is

considered by examination of experimental data in the light

of the possible effects described in the literature review,

energy levels, proximity and geometry of the

orbita1s.

interacting

The possibil ity of a charge transfer from the sul phur

atom or ethylene double bond to the carbonyl group in 5-thia

cyclooctanone (VIII) and 3-cyclohexenone (IX) is examined by

comparison of the experimental data of the present thesis with

those reported in the 1iterature and those obtained by B.Wla

dislaw et al.

The following conclusions are presented:

A significant through-space interaction between

sulphur or oxygen atoms and carbonyl group takes place in the

3-thiacyclopentanone (I), 3-oxacyclopentanone (11) and 3-oxa

cyclohexanone (IV).

There is no evidence for a sicnificant through-space
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interaction between sulphur atom and carbonyl group in 3-thia-

cyclohexanone (111) and 3-thiacycloheptanone (V), though a

weak interaction may be present.

5-Thiacyclooctanone (VIII) and 3-cyclohexenone (IX)

exist in solution, as an equilibrium mixture of two confor

mations, one in which charge transfer occurs and another in

which it is absent.
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