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INTRODUÇÃO

O presente trabalho faz parte de uma línha de

*
pesquisa do nosso grupo que visa o estudo da isomeria con-

formacional em compostos carbonílicos a-heterossubstituídos, J

através das espectroscopias no infravermelho e ultravioleta. -

1Em um estudo recente de acetonas a-heteros-

substituídas contendo em posição a átomos de elementos re-

presentativos da l~, 2~, 3~ e 4~ filas da Tabela Periódica,

as propriedades espectroscópicas sugeriram que as acetonas

a-alquiltiossubstituídas são as que apresentam, na série es-

tudada, praticamente a maior interação hiperconjugativa, nos

estados fundamental e excitado, entre os orbitais TIc=O
e

°c-s.

Portanto, com o objetivo de comprovar a ocor-

r~ncia de interaç~o hiperconjugativa entre os orbitais TIC=O
* * -

(TIc=O) e °C-S (o c-s) no rotamero gauche de cetonas 2-tias-

substituídas alifáticas, foram estudadas as w-etiltioaceto-

fenonas-p-substituídas (contendo em -para: grupos atraentes,

hidrogênio e repelentes de elétrons) através da análise da

vibração de estiramento da carbonila no I.V. e da transição
*

n ->TI deste grupo no U. V .. Pretendeu-se assim, através da

eventual constatação da competição, nos estados fundamental

e excitado, entre a Resson~ncia, dos orbitais TIC=O

e TI~ (TI~) e a interação hiperconjugativa entre os
* *

TIC=O (TIc=O) e °C-S (o C-s), nas w-etiltioacetofenonas,

*
(TIC=O)

orbitais

evi-

*
P.R. Olivato e colaboradores.
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denciar a existência deste último efeito.

Esta tese subdivide-se em três capítulos:

o primeiro apresenta inicialmente urna revisão

bibliográfica da isomeria conformacional de acetofenonas w-he

terossubstituídas, abordando também alguns tópicos das cor-

relações das frequências da carbonila das acetofenonas-p-

substituídas com os parâmetros eletrônicos dos substituintes.

Adicionalmente, são discutidos alguns aspectos da possível

não planaridade dealgumas acetofenonas-p-substituídas. A

segunda parte deste capítulo contém urna revisão bibliográfi-

ca das frequências de estiramento da carbonila no I.V.,

transições n~TI* deste grupo no D.V. e alguns aspectos da

das

in-

teração eletrônica e da análise conformacional de sist~ car

bonílicos 2-tiassubstituídos.

~ digno de nota que ainda deveria

constar neste capítulo urna revisão bibliográfica sobre as in-

terações hiperconjugativas nos estados fundamental e excita-

do em sistemas carbonílicos e alílicos a-heterossubstituí-

dos. No entanto, urna exaustiva revisão sobre este assunto

foi realizada recentemente por Trufem2, tornando portanto des

necessária a repetição da mesma.

No segundo capítulo, são relatados e discu-

tidos os resultados experimentais obtidos e apresentadas

sínteses das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas.

as

A parte experimental do trabalho está contida

no terceiro capítulo.
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CAPITULO I

1.1. Isomeria conformacional de acetofenonas w-heterossubsti-

tuídas.

Em 1956,Bellamy, Thomas e Williams3 estuda-

ram no infravermelho as bandas correspondentes ao estiramen-

to da carbonila da w-cloroacetofenona, w,w-dicloroacetofeno-

na e derivados clorados no anel da w-cloroacetofenona. En-

quanto nos espectros destes compostos determinados no estado

líquido e em solução de tetracloreto de carbono, os autores

observaram duas bandas superpostas na região de estiramento

da carbonila, no estado sólido sómente uma banda foi consta-

tada. Um estudo das w-cloroacetofenonas no estado líquido,

com variação de temperatura, demonstrou que há mudança na

intensidade relativa do duplete. O componente de frequência

mais baixa torna-se relativamente mais intenso com o aumen-

to da temperatura. No ano seguinte, Bellamy e Williams4 de-

monstraram que a intensidade relativa das duas bandas varia

também com a polaridade do solvente. A banda de frequência

maior aumenta em intensidade em relação à de frequência me-

nor, indo-se de um solvente de baixa polaridade (CC14) para

um de alta polaridade (CH3CN). Em analogia à influência da

posição da ligação C-Hal sobre as frequências da carbonila

nos derivados das a-halociclohexanonas, Bellamy, Thomas

Williams3 atribuiram nas w-cloroacetofenonas o componente

frequência mais alta do duplete ao confôrmero cis (I)

e

de

e o

de frequência mais baixa ao confôrmero gauche (11). A par-
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tir do estudo da variaçao da temperatura, os autores

ziram que a conformação cis é a mais estável no estado

dedu-

li-

quido.
o

CI "

l/c"
/C'- 4>H "H

(I)

o
H 1/

l/c"

H/C"CI $
(11)

Em 1958, Jones e spinner5 efetuaram um estu-

do tanto das posições corro das intensidades das bandas correspon-

dentes ao est~ramento da carbonila no I.V. de acetofenonas

substituidas no metila por: -Cl, -Br, -I, -C:N, -C6H5 e -OH.

Enquanto os compostos contendo os grupos -rn2Cl,

-CHC12' -CH2Br, -CHBr2' -CH21 e -CH2C6H5 apresentam duas

das, os compostos contendo os grupos-CC13,-CBr3' -CH2CNe-CH20H

ban

apresentam uma finica banda. Em todos os casos onde foram ob-

servados dupletes, a banda de frequência maior é relativamen-

te mais intensa em clorofórmio do que em tetracloreto de car-

bono indicando que esta banda corresponde à estrutura mais

polar (confôrmero eis) .

A banda de carbonila de menor frequência cor-

respondente à estrutura menos polar (confôrmero gauche),

exceção dos derivados clorados, apresenta um valor menor

com

de

frequência que o da acetofenona. Na série de compostos es-

tudados este valor decresce na seguinte ordem: -CH2Cl> -CHC12

> CH3 > -CH2Br > -CH2C6H5 > -CH21 > -CHBr2.

Como o efeito atraente de elétrons dos subs-

tituintes deve aumentar a frequência da carbonila, os au-

tores concluiram que na sequência acima o efeito polar

substituinte, com exceção dos derivados clorados é

do

sobre-
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pujado pelos efeitos estérico ou de massa do substituin-

tes originando, portanto, um abaixamento da frequência da car

bonila destes compostos em relação à acetofenona.

Os autores propuseram nas acetofenonas subs-

tituidas no metila por halogêneos mais volumosos (X=Br ou I),

que a tensão estérica entre estes átomos na conformação gauche

(Estrutura 111) e o átomo de hidrogênio em orto do anel aro-

mático pode ser aliviada de três maneiras: (a) por uma li-

geira rotação do grupo metila ao redor do eixo CO-CH2X;

por uma ligeira rotação do plano do anel benzênico ao

(b)

redor

do eixo -1,4; (c) por um aumento do ângulo a (Estrutura IV).

H O
I ~C-C

H/H~
(111)

C~x

o=<~a
CH3

(IV)

Destes efeitos (a) deverá ter pouca influên-

cia sobre a frequência da carbonila da forma gauche e deverá

ser praticamente inoperante para os derivados dissubstitui-

dos; (b) deverá aumentar a frequência da carbonila em decor-

rência da diminuição da ressonância com o anel aromático e

(c) deverá diminuir a frequência da carbonila. Portanto,

os autores concluiram que a única forma de aliviar a tensão

estérica seria a abertura do ângulo R-C(O}-R.

A banda da carbonila de maior frequência, cor-

respondente à estrutura mais polar (confôrmero eis), é em to-

dos os casos maior do que a da acetofenona e diminue na se-

guinte ordem: -CC13 > -CHC12 > -CH2Cl > -CH2CN > -GIj3r > -arnrZ
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> -CH21 > -CH2C6HS > -CH3. Os
autores concluiram que

a eletronegatividade do substituinte
~

e claramen-

efeito dominante e que o maior deslocamento de

frequência da carbonila, no confôrmero cis, e resul-

tante principalmente da interação dipolo-dipolo (C=o,

C-X) através do espaço.

Adicionalmente, os autores chamaram a atenção

para o fato de que o aumento da frequência da carbonila do

confôrmero gauche no derivado clorado, em relaçao à acetofe-

nona, levando em conta o efeito atraente de elétrons do

ro, é pequeno (ca.de 2 an-l). Então concluíramque a interação

clo-

dos

dipolos C=o e C-Cl na forma gauche seria de sinal oposto ao

da forma cis e agiria em sentido contrário ao efeito atraen-

te de elétrons do substituinte, atenuando-o.

Neste trabalho, Jones e Spinner analisaram

também o efeito do substituinte na estabilidade relativa dos

confôrmeros cis e gauche, através das intensidades relativas

das bandas de carbonila correspondentes. Eles constataram a

seguinte ordem de população relativa cisjgauche: -CH20H,-CH2CN>

-CHBr2 > -CHC13 > -CH2Cl > -CH2C6HS > -CH2Br > -CH2I.

Enquanto no cianeto de fenacila e no álcool

fenacilico foi observada sómente uma banda correspondente ao

confôrmero cis (neste último devido à ocorrência da ponte de

hidrogênio intramolecular), no iodeto de fenacila foi ob-

servada praticamente uma única banda correspondente ao con-

fôrmero gauche. Portanto, a ordem acima indicaria que o au-

mento da estabilidade do confôrmero cis estaria relacionada

com o aumento do poder atraente de elétrons do grupo X. No

-CBr3

aqui

te o
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entanto, a partir da análise da estrutura (III) dever-se-ia

esperar que com o aumento do tamanho do substituinte X, o im-

pedimento estérico na forma gauche deveria aumentar progres-

sivamente e, portanto, deslocar o equilíbrio em favor da con-

formação cis. Na realidade constatou-se o inverso.

Finalmente, os autores concluiram que evi-

dentemente o equilíbrio conformacional, em acetofenonas

substituídas, é norteado por uma complexa interação de

w-

fato-

res que nao podem ser avaliados a priori.

Em 1961, Vossius et al~ efetuaram um estudo da

isomeria rotacional de éteres fenacílicos no I.V., através

da análise da vibração de estiramento da carbonila em sulfe-

to de carbono.

Nas w-alcoxiacetofenonas estudadas (sendo OR=

OCH3' OC2HS' OC4H9-n, OClOH2l-n, OC6HS)' os autores consta-

taram duas bandas uma de comprimento de onda próximo ao da

acetofenona e uma segunda em comprimento de onda menor. Nas

8-alcoxipropiofenonas (sendo OR = OCR3 e OC2HS)
foi constatada

sómente uma banda de carbonila em comprimento de onda
..

pro-

ximo ao da acetofenona.

Os autores atribuiram o desdobramento da

banda da carbonila,apoiados no estudo de variação da polari-

dade do solvente , à isomeria rotacional.

A banda em comprimento de onda menor foi atri-

buída ao isômero rotacional (V), no qual o dipolo associado

com o grupo CH2-0-R está no mesmo plano do grupo carbonila e

age aproximadamente na mesma direção deste. A outra banda

foi atribuida ao isômero rotacional (VI) no qual o dipolo
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CH2-0-R está razoavelmente afastado deste plano.

°

/°\ li

R /' \RI' \,

--@H o.H

(V)

R'

\
R- /',"'°' \

,IR
H

(VI)

A ocorrência de uma única banda de carbonila

nos dois S-cetoéteres estudados, pode ser atribuída à atenua-

ção do efeito de campo do dipolo CH2-0-R sobre o dipolo

devido ao aumento da separação entre eles e à provável

C=O

pre-

ponderãncia de um único is8mero rotacional (VII).

H H

R ,// O

-"o~
H/\\

H
H

(vn)

Os autores chamaram a atenção para o fato de

que o dipolo C~2-0-R neste último conf8rmero está

aproximadamente em trans em relação ao dipolo c=o e,

dirigido

portan-

to, qualquer efeito residual de campo deveria tender a aumen-

tar o comprimento de onda da banda da carbonila em relação a

acetofenona. No entanto, o fato de esta banda nos dois

S-cetoéteres apresentar comprimento de onda muito próximo ao

da acetofenona é indicativo de que ou este efeito residual

é desprezível ou ele é compensado pelo efeito indutivo que

opera em sentido contrário.
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7
Em 1967, Petrov estudou no I.V., em soluções

diluídas de tetracloreto de carbono, as w-flúor, metoxi e bro

moacetofenonas, tanto na região da vibração de estiramento da

-1 --
carboni1a 'Jc=o (1720 - 1690 cm ), quanto na regiao da vibraçao de

-1
,1100-1000 cm i'JC-o'estiramento carboro-heteroátano 'JC-x ('JC-F

-1 -1
1200-1100 cm i 'JC-Br ,650-550 cm ).

o autor constatou, nas duas regiões do espec-

tro, duas bandas tanto para 'JC=O quanto para 'JC-x.

salientar que a relação das intensidades dos dois

Deve-se

componen-

tes desdobrados da banda da carbonila, para cada acetofeno-

na, é muito próxima da relação das intensidades do duplete co~

respondente ao modo vibracional 'JC-x. A relação de inten-

sidade dos componentes de alta e baixa frequência, tanto para

'JC=O quanto para 'Jc-x ,varia de 1,20 para 0,75 e para 0,33

indo-se de w-metoxi para w-flúor e para w-bromoacetofenona

respectivamente. Estes resultados indicaram tanto a existência

do equilíbrio conformacional cis-gauche como também a

ocorrência do efeito de campo do dipolo c=o sobre o dipolo

c-x. Este efeito ficou demonstrado pela ocorrência de uma

das bandas de 'JC-x na frequência normal de um haleto de al-

quila ou éter e outra, em frequência superior, analogamente

ao que ocorre com a frequência da carboni1a 'JC=O.

Yates et al~, em 1969, relataram os estudos
'Ir

das transições n-->n carbonila no ultravioleta e os cál-

culos de orbitais moleculares (EHMO) para as w-flúor, cloro e

bromoacetofenonas, bem como para as acetonas substituídas cor

respondentes. Os autores concluiram, em analogia a a-ha10-

ciclohexanonas, que enquanto as ligações C-Cl e C-Br prefe-

rem a conformação ~!asi-axial, a ligação C-F prefere a. quasi-
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equatorial.

Krueger9, em 1973, correlacionouos dados de

Jones e Spinner5 (videpg. 4), das frequênciasda carbonila

das conformações cis e gauche das acetofenonas w-heterossubs-
*

tituídas com os parâmetros polares dos substituintes a. O

autor constatou que as frequências da carbonila nas duas con-
- * ~

formaçoes relacionam-se com cr somente em termos de largas z~

nas de correlação. Enquanto as frequências da carbonila dos

confôrmeros gauche com 1 ou 2 substitulntes são praticamente

insensíveis ao efeito do substituinte, as frequências da car-

bonila dos correspondentes confôrmeros cis aumentam à medi-

*
da que aumenta o valor de a . O a~arente "plateau" consta-

*
tado para os maiores valores de a , reflete o fato de que so-

mente um substituinte pode estar em cis com relação à carbo-

nila, evidenciando que o aumento de frequência da carbonila

do confôrmero cis é decorrente do efeito direto de campo. Ou-

tros fatores de difícil avaliação, mas que podem afetar as

frequências da carbonila das acetofenonas w-substituídas, são

o efeito de campo no confôrmero gauche e os efeitos estéri-

cos, conduzindo a conformações não ~amente ci.s ou gauche.

No entanto, o autor salientou que as correlações precisas, o~

tidas neste trabalho, das frequências da carbonila das ace-

tofenonas orto, meta e para-substituídas, em tetracloreto

carbono, com a constante eletrofílica dos .substituintes

de
+
o ,

-1 +
usando-se a expressãovC=o (cm ) = 11,53 o + 1691,5 (número

de compostos = 27, coeficiente de correlação = 0,989 e des-
- -1-

vio padrao= 1,2 cm ), estao claramenterelacionadoscom a

rigidez da geometria destas moléculas. Neste trabalho o

autor ainda critica a conclusão de Laurence e
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Woj tkowiaklO , para os quais as acetofenonas meta e

Eara-substituidas devem ser tra t.adas separada-

mente nas correlações da frequência da carbonila com a+, de-

vido ao fato da equação acima resultar de um maior número de

compostos e apresentar um coeficiente de correlação mais al-
o 11 12

to. No entanto, posterlormente, Laurence et aZo ' , atra-

vés de um tratamento estatístico confirmaram a necessidade de

se tratar as frequências da carbonila das acetofenonas me-

ta e para-substituídas separadamente com os parâmetros a~ e

+
a .

p Realmente, o tratamento da frequência da carbonila, em

tetracloreto de carbono, das acetofenonas para-substituídas

~ + o ~ - 12 -1
com o parametro ap condUZ1U a expressao : vC=O (cm )= 1691,3

+ 11,1 0+ para 17 substituintes, sendo o coeficiente de cor-p

relação 0,996 e portanto, bem maior que o obtido por Krueger.

13
Em 1976, Ramarao et aZo estudaram a . varia-

ção da constante de acoplamento geminal (JH,H) do rnetilena,
em

soluções de a-cloro e a-bromoacetofenonas em n-propilbenze-

no, no intervalo de temperatura de 300 a 400 K.

A partir deste estudo os autores determinaram

tanto as populações relativas dos confôrmeros cis e gauche,

corno também a diferença de energia entre eles (~E), no in-

tervalo de temperatura acima indicado.

Os valores de ~E obtidos indicaram que o con-

fôrmero energeticamente favorecido na w-cloroacetofenona é o

que apresenta o cloro eclipsado can a carbonila (confôrme-

ro cis), enquanto que o confôrmero contendo o bromo ec1ipsa-

do com a carbonila, na w-bromoacetofenona, não é energetica-

mente mais favorecido do que o confôrmero gauche. Adicional-

mente este estudo indicou, em concordância com o que já foi
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constatado para outras haloacetonas no I.V.,que a forma mais

polar cis é a menos favorecida com o aumento da temperatura.

14 .

Em 1978, Ar bu zov et aL ,efetuaram UI'l1él análi-

se conformacional das w-bromoacetofenonas (VIII) de (1) a (8),

através tanto da análise da frequência de estiramento da car-

bonila (vc=O) no I.V. como das medidas dos momentos dipola-

res e determinações das constantes de Kerr.destes compostos.

X-@-C(OI-CRIR2Br

(VIII )

(1) X = Rl = R2 = Ri (2) X = Cl, Rl = R2 = H; (3) X = Br, Rl = ~ = H

(4) X = Rl = H, ~ = CH3i (5) X = H, Rl = R2 = CH3i (6) X = Rl = H, ~
Br; (7) X = Rl = H, C2H5' Br e (8) X = Rl = H, ~ = C3H7.

;

=

As conformações possíveis do radical bromo-

alquila propostas pelos autores foram:

e concluiram que para os compostos de (1) a (3) e (5) a con-

formação gauche ~l é equivalente à ~2 e para o composto

a conformaçãocis ~ correspondeà gauche ~2.

(6 )

A conformação do radical arila é determinada

pelo ângulo de rotação ~ do grupo arila com relação ao plano

8r
RI R2

)...RI
)/..R 2 ).., Br

=C O=C" O=C

$O
O 4>

X
X X

C 91 92
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/"
da carbonila (O=C ).

A análise das intensidades relativas das ban-

das da carbonila no I.V.,em tetracloreto de carbono,das ace-

tofenonas de (1) a (3) demonstrou que a forma gauche destes

compostos existe no equilíbrio em ca. de 77%. Diferentemen-

te, a única banda da carbonila constatada nos espectros das

acetofenonas (4), (5), (7) e (8) em concordância com os valo-

res dos momentos dipolares, indicou que estes compostosexi~

tem somente na forma gauche.

No composto (6) foi constatada a existência

do par de confôrmeros cis-gauche e os dados no I.V. indica-

ram que o confôrmero mais polar g2 é o mais abundante (ca. de

68%) .

Uma vez determinadas as conformações do frag-

mento bromoalquila, os autores passaram ao problema de esti-

mar o ângulo de rotação do grupo fenila com base nos dados das

constantes de Kerr.

Os cálculos de ~ foram efetuados independen-

temente para as formas cis e gauche.

No caso do composto (5) (Me, Me), onde exis-

te somente a conformação gauche, o valor calculado de ~
o

de ca. de 7O .

foi

Os autores salientam que apesar de não ser po~

sível tirar conclusões definitivas sobre os ângulos cpda for-

ma gauche das p-halogenoacetofenonas (2) e (3),estes ficam

no intervalo de 20-800. O valor correspondente destes angu-

los para a forma cis foi assumido corno sendo igual a 250, em

analogia à P-cloroacetofenona.
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Arbuzov etal. também concluiram que o grupo

fenila, tanto na acetofenona como na forma cis do brometo de

fenacila (1), deve ser coplanar com a carbonila. o ângulo da

forma gauche corresp::mdente4> (g)pode ser 00 ou ainda existe a

possibilidade de ~(c) ser igual a ~(g) e estar no intervalo
o ode O a 45 .

A presença de dois substituintes diferentes em

(4) (Me, H) resulta em uma das posições gauche ocupada por

bramo e a outra ou por metila na conformação ~l' ou hidrogê-

nio na conformação ~2. No 19 caso, a vizinhança estérica as-

semelha-se à existente no composto (5) (Me, Me) e, portanto,

o ângulo ~ deve ser análogo ao calculado para este compos-

to Lê ca. de 700. No segundo caso a vizinhança é semelhante

à forma gauche de (1) e portanto, o ângulo ~ deverá ser
~

pro-

ximo de 00. No entanto, o valor da constante de Kerr indirou p~

ra os confôrmeros 31 e 32 uma rotação do anel aromático para
o -

longe do bromo de ca. de 45. Os autores chamaram a atençao

para o fato de que este tipo de rotação é característica do

grupo fenila localizado entre as ligações C-Br e C-H, por-

tanto característica dos confôrmeros 32. O fato do confôr-

mero 31 não participar do equilíbrio é consistente com a ob-

servação de que o espectro no I.V. contém somente uma banda.

~ - o .

Alem do que a rotaçao de 70 do grupo fenila no conformero 31

aumentaria muito a energia do sistema, pela diminuição

conjugação.

da

Os autores salientaram que para a acetofenona

(6) (Br, Br) o valor do ângulo ~ para o rotâmero 32 ou ~

determinado experimentalmente e é de 00 ou 1050 (- 750).

foi

O
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primeiro destes dois valores é consistente com a altamente

provável estrutura coplanar do fragmento ~-C=O na acetofeno-

na e em (1).

Finalmente, os autores concluiram que o grupo

arila gira para fora do plano da carbonila de ca. de 700 sob a

ação de 2 substituintes em w- na conformação gauche e um úni-

co substituinte inibe estericamente uma direção de rotação.

Jost et aZ~5, em 1978, determinaram a ener-

gia livre de ativação da barreira tDrsional da ligação feni-

Ia-carbono carbonílico (~-C(O)-) de uma série de p-metilace-

tofenonas a-substituídas protonadas (IX) em solução superáci

da, estando entre ela~, as a-flúor, cloro e bromo-p-metilace-

tofenonas. As barreiras torsionais foram determinadas a par-

tir da análise da forma das bandas dos sinais de l3C e de

1 d -. ~ . 1H nos espectros e RessonanC1a Magnet1ca Nuc ear em tempera-

turas baixas.

~ ~H
H3C-0 <CH2X

(IX)

Os autores tinham constatado, anteriormente,

t f 16 ~ . d . d 17
que as ace o enonas e seus aC1 os conJuga os apresentam

barreiras internas de rotação menores do que nos benzaldeí-

dos correspondentes. Esta diminuição da barreira rotacional

foi justificada em termos de contribuições estérica e ele-

trônica do grupo metila adjacente à carbonila. No presente

trabalho os autores, com a finalidade de melhor compreender

estes dois efeitos, investigaram as p-metilacetofenonas, on-
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de o grupo metila foi substituído por grupos mais volumosos

e/ou por substituintes mais eletronegativos.

Para a série das acetofenonas protonadas (IX)

onde X=Me, F, Cl e Br, dois efeitos diferentes foram obser-

vados no deslocamento químico do carbono carbonílico em com-

paraçao com a p-metilacetofenona protonada. Um deslocamen-

to para campo mais baixo foi constatado para X=Me e um deslo-

camento para campo mais alto para X=halogêneos. Os autores

assumiram que a tensão estérica nestes compostos é
,

compara-

vel para todos os substituintes, tendo em vista que a molé-

cula adota a conformação mais estável com a ligação c-X e--

clipsando a ligação c=o. Portanto,o aumento do efeito in-

dutivo para X=Me comparado com X=H diminui a delocalização de

elétrons TIe age no mesmo sentido que o efeito estérico. Por

outro lado, os átomos de halogêneo aumentam a conjugação en-

tre os grupos fenila e acila, contrabalançando o efeito es-

térico.

Jost et aZo constataram, também, um comporta-

mento bastante interessante nas p-metilacetofenonas cloradas

protonadas em comparação com a p-metilacetofenona protonada.EE,

quanto que a substituição de um e dois hidrogênios por áto-

mos de cloro praticamente não altera o valor da barreira ro-

tacional, a introdução do terceiro átomo de cloro diminui a

barreira de 3,9 kj.mol-l com relação à p-metilacetofenona pr~

tonada. Neste caso a delocalização TIdecorrente da atração

eletrônica dos cloros é sobrepujada pela tensão estérica do

grupo volumoso -CC13' Portanto,a molécula não tem a possibi-

lidade de ficar na posição de mínima tensão estérica cornoacon

tece no derivado diclorado (Estrutura X).
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CI

H

(X)

No caso dos compostos fluorados o efeito in-

dutivoatraente de elétrons exercido pelo flúor aumenta a con-

jugação entre o anel aromático e a carbonila, enquanto que a

tensão estérica permanece praticamente constante. A barrei-

ra rotacional para-CF3 é a mais alta de todas.

Os autores chamam a atenção para o fato de que

a tensão estérica entre o grupo adjacente ao carbono carboní

lico (como foi o caso do grupo-CC13) pode ser aliviada

torsão do grupo carbonila para fora do plano do anel.

pela

Os ângulos de torsão 0 foram avaliados pelos a~

tores pelo emprego do método de Debruyne, apesar do mesmo não

ser muito preciso (erro em 0 de ~ 150).

Na comparação dos ângulos 0 da p-metilacetofe-

nona (150) e da p-metil-t-butilacetofenona (22°) protonadas

- o
com as correspondentes acetofenonas nao protonadas (20 ) e

(350), respectivamente, constata-se que a diminuição do
-
an-

gulo de torsão está de acordo com o comportamento esperado~i~

to é, o efeito estérico é comparável nas acetofenonas e nos

seus ácidos conjugados e o aumento do caráter de dupla liga-

ção ~ -C(O)- é decorrente de uma maior delocalização eletrô-

nica no ácido conjugado. Por outro lado, o pequeno desvio da

planaridade nas acetofenonas monohalogenadas protonadas (IX)

o O O -
(X=Cl, 0=12 ; X=F, 0=12 ; X=Br, 0=13 ), em relaçao acetofeno-
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na protonada (X=H, 8=150), pode ser facilmente explicado, em

termos da maior delocalização TInaqueles compostos e

ca tensão est~rica para ambos os casos.

idênti-

~ digno de nota que em um trabalho

.

Z

16"
anterlor Jost et a/o determinaram os valores das barreiras

de rotação ~-C(O)- de acetofenonas-p-substituídas (indo-se de

grupos atraentes para repelentes de el~trons na p:>sição -~) ,

também através da análise da largura da linha do sinal

de 13C em temperaturas baixas. Neste trabalho os autores

verificaram que somente os grupos p-substituídos -CF3 e --NO2

apresentam uma barreira rotacional ligeiramente inferior à da

-1
acetofenona (2 Kj.mol ), enquanto que os outros grupos apre-

sentam barreiras superiores a este composto. Devido à exis-

tência de uma ótima correlação linear entre o des1ocaIrentoquf

mico do carbono C-I do anel com os parâmetros de SWain-Lupton ,

os autores concluiram que- todas as acetofenonas p-substi tuídas

são planares, inclusive no caso da p-nitroacetofenona. No

entanto, em 1981, Mirarchi e Ritchie18, atrav~s da análise

dos dados de momentos dipolares e de constantes molares de

Kerr das acetofenonas-p-substituídas CH3 (CO) C6H5X (onde X =M2,
t -

Bu , N02' CN, F, Cl e Br), chegaram a algumas conclusoes con-
~. -

d Z
16. -

1 d
.
h

~
d

.

trarlas as e Jost et a/o. Asslm, os angu os 1 e rlCOS es-

timados, entre os planos da carbonila e do fenila foram: X=H,

,f, 00 00 t 10+ 00 + o + o 2 + o
'1'= ; Me, ; Bu, -1 ; N02' 20.:!:.l5; CN, 20:!:.20; F, 7-5;

Cl, 32I50; Br, 30~100.

Os resultados indicaram claramente que a ace-

tofenona é uniplanar (~=Oo). Adicionalmente, os autores afir

maram que as conformações planares obtidas na p-Me e na
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t -
p-Bu -acetofenonas estao de pleno acordo com o esperado, ten-

do em vista que nestes compostos o aumento da conjugação en-

tre o fenila e o grupo acetila deveria favorecer estas es-

truturas.

~ razoável, segundo os autores, esperar que

grupos fortemente atraentes de elétrons como P-nitro ou p-

ciano devam diminuir a conjugação entre a carbonila e o anel

aromático, conduzindo a um menor caráter de dupla ligação nes

tes compostos em relação à acetofenona. No entanto, os an-

gulos diédricos deduzidos para estes compostos são bastante

incertos, isto é, 20~15° para o nitrogrupo e 20~200 para o

cianogrupo. Porém, os autores acharam razoável admitir que em

solução nenhuma destas moléculas é planar. No entanto, os

valores de ~ obtidos das p-halogenoacetofenonas são confiá-

veis e concordam com os resultados anteriores.

Mirarchi e Ritchie concluem, finalmente, que

a ocorrência de conformações não uniplanares nas acetofenona~

p-substituídas (X=N02' CN, F, Cl, e Br), indica um compro-

misso entre os efeitos conjugativo e estérico, sendo o úl-

timo menos importante do que o primeiro.

Em 1979, Petrissans et al~9 estudaram o espec-

tro no I.V. de alguns haletos de fenacila e haletos de p-ha-

logenofenacila,tanto em soluções de tetracloreto de carbono

e acetonitrila,como também no estado sólido no intervalo

- -1
frequencia de 1500-1380 em .

de

Neste trabalho, os autores de-

monstraram que existe uma correlação entre a frequência de de

formação do grupo metilena õ(CH2) e a orientação espacial

carbonila adjacente a este grupo.

da
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De acordo com trabalhos anteriores, os auto-

res admitiram a existência, em solução, de dois confôrmeros

em equilíbrio. Um deles seria o cis com ângulo e próximo de

00 (simetria Cs) (Estrutura XI).

guIo e próximo de 1200.

o outro, o gauche teria ân-

-H

~
(XI) .

o aumento relativo da intensidade em solven-

te mais polar, da banda da carbonila situada no intervalo de

frequência de 1404-1390cm-l em relação à situada no inter-

valo 1432-1418cm-l, levou os autores a concluir que a pri-

meira banda corresponde ao confôrmero cis enquanto a segunda

ao confôrmero gauche. No entanto, os espectros analisados no

estado sólido, apresentam somente uma banda correspondente ao

confôrmero cis.

Enquanto o iodeto de fenacila existe em solu-

ção praticamente na conformação gauche, os outros haletos de

fenacila (F, Cl e Br) apresentam duas bandas correspondentes

aos dois isômeros rotacionais. Os autores observaram que,

enquanto na região de vibração da carbonila, o fluoreto de

fenacila apresenta duas bandas em CC14' na região de deforma

ção do metilena este composto apresenta somente uma banda

média intensidade em 1438 cm-l.

de
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Pela comparação entre a variação de frequên-

cia de O(CH2) nos haloalcanos com a dos haletos de fenacila,

Petrissans et aZo concluirarn que a banda em 1438 cm-l do fluo

reto de fenacila corresponde aos confôrmeros cis e transe Fi

nalmente, os autores constataram que a curva representativa da

variação de frequência O(CH2) em função do ângulo diédrico

0 é de forma parabólica. Isto significa que a frequência
~

e

minima para 0=00 (confôrmero cis), aumenta progressivamente

atingindo o valor máximo para 0=900 e depois retorna ao va-

lor inicial para 0=1800 (confôrmero trans).

1.2. Frequências de estiramento da carbonila no I.V., transi-

ções n~TI* deste grupo no D.V. e análise conformacional

de sistemas carbonilicos 2-tiassubstituidos.

20
Em 1949, Fehnel e Carmack observaram que ce-

tonas contendo um grupo alquiltio ligado ao carbono ~, apre-

sentavam espectros no ultravioleta diferentes daqueles dos

compostos análogos não substituidos. Assim, enquanto os sul-

fetos absorviam em 210 nrn (log € ; 3,00-3,25) e cetonas na

região de 275-295 nm (log € = 1,70), estes a-cetosulfetos ab-

sorviam nas regiões de 295-300 nrn (log € = 2,50) e 240-245 nm

(log € = 2,60). Para explicar estes espectros anômalos, fo-

ram sugeridos dois tipos de interação: a hiperconjugativa

urnainteração eletrônica direta entre o átomo de enxofre e

e

o

grupo carbonila.

Bergson e Delin21, em 1962,efetuaram um estu-

do das interações nos estados fundamental e excitado da 4-tia
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hexanona-2 (XII) pelos métodos da espectroscopia no infraver-

melho e no ultravioleta.

H5C2SCH2C(0)CH3

(XII)

A diminuição da frequência de estiramento da

carbonila neste composto, em comparação com o não substituí-

do, foi atribuída a uma redução da constante de força da car-

bonila. Além disso, os autores, baseados em um estudo da in-

fluência de solventes na banda em ca. 300 nm no ultravioleta

da 4-tiahexanona-2, concluiram que o estado fundamental e

mais polar do que o excitado e atribuiram esta banda à tran-

- *
siçao n-->n perturbada da carbonila.

Wladislaw et aZ~2,em 1971, ao estudarem a in-

teração entre o enxofre e a carbonila em a-alquiltio-tioéste-

res, observaram que também nestes compostos ocorre no I.V. um

deslocamento da banda da carbonila para frequências menores.

Os autores verificaram que esta diminuição de frequência per-

siste em vários solventes e concluiram que ela é causada pela

diminuição da constante de força do grupo carbonila.

Os mesmos autores observaram que a banda for-

te no U.V.,em 231 nm presente em tioésteres não substituí-

dos, é deslocada apenas ligeiramente para o visível (236 nm)

em a-alquiltio-tioésteres, havendo, porém, o aparecimento de

uma nova banda em ca. de 285 nm (log € = 2,7). Analogamen-

te à a-etiltioacetona, esta banda foi atribuída à transição

n--n* perturbada da carbonila.
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No mesmo ano, Wladislaw et aZ~3 observaram

também a diminuição de frequência da carbonila em outros com-

postos carbonílicos a-alquiltiossubstituídos em relação aos

correspondentes não substituídos, tais como a-etiltio-ace-

taldeido, -acetona, -acetato de etila e -N,N-dimetilacetamida.

Os autores constataram, contrariamente ao que seria esperado,

que estes compostos apresentavam diminuições de basicidade da

carbonila quando comparados com os análogos não substituídos.

Para explicar estes fatos experimentais, os autores propu-

seram a existência da transferência de carga do grupo car-

bonila para um orbital vazio do enxofre. No entanto,não foi

eliminada a possibilidade de estarem operando efeitos não ele

trônicos, tais como impedimento estérico à formação de

tes de hidrogênio e perturbações mecânicas, originárias

pon-

da

substituição do hidrogênio em ~ por um átomo de enxofre.

Em 1972, Wladislaw et aZ~4 efetuaram o estudo

dos espectros no ultravioleta de algumas cetonas e derivados

servaram nos tiacetatos de etila e nas acetonas a-tiossubs-

tituídas que a substituição do grupo etiltio por grupos mais

volumosos (i-propiltio e t-butiltio) causava uma hipo e hips~
- . *

cromia da transiçao n-->Tr resI,rectivamente em ca. de 285 11me 300

nm nas duas classes de compostos. A explicação destes fatos

vem da inspeção de modelos moleculares e,portanto,da análise

das quatro conformações teoricamente possíveis (XIII a-d).

de ácidos carboxílicos substituídos em por enxofre, a fim

de tentar esclarecer a natureza da interação entre o grupo

carbonila e o átomo de enxofre em posição a. Os autores ob-
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H

o o
H H

(XIII)

Os autores sugeriram que somente três de s te s

confôrmeros (a) e (b), ambos eclipsicos e (c), disperso, sao

livres de tensão. O confôrmero (d), com a ligação C-S ecli-

psando o grupo metila, é provavelmente altamente impedido. Eg

tretanto, quando o grupo etila ligado ao enxofre é substi-

tuido pelo grupo t-Bu, as conformações (a) e (c), nas quais

o átomo de enxofre aponta para o grupo carbonila,devem tam-

bém possuir um alto grau de tensão. Assim, o confôrmero (b),

com o grupo carbonila e o átomo de enxofre aproximadamente

coplanares, é o único livre de tensão. Wladislaw e t alo aven-

taram a hipótese de que a geometria de (b) seria desfavorá-

vel à interação entre os orbitais S-CC=O e concluiram que
a

interação deve ocorrer nas conformações não planares (a) ou

(c). Como um segundo máximo de absorção,observado nos es-

pectros das acetonas a-tiossubstituidas em aproximadamente

240 nm, mostrou um comportamento semelhante ao da transição

n-->lT*,os autores também concluiram que existia uma interdepeg

dência entre as duas bandas e que a transição de menor com-

primento de onda poderia ser considerada corno devida a uma

transferência de carga, sendo fonte da intensificação da tran
- *

siçao n->lT

A hipótese de que a conformação não planar se-

ria a preferencial para a interação, foi confirmada por Wla-

SR I
H

Me Me H' Me RS Me

(SEt) (SEi) (SEt) (SEt)

a b c d
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dislaw, Olivato e Rittner25, em 1974, quando observaram um

efeito hipso e hipocrômico da banda em ca. de 250 nm, presen-

te nos a-alquiltio ésteres, em dois a-mercaptoésteres (XIV)

e (XV), nos quais provaram a existência de ponte de hidro-

gênio intramolecular do tipo SH...O=C, conduzindo a uma es-

trutura planar.

HSCH2C02Et HSC(Me)2C02Et

(XIV) (XV)

Em 1976, Wladislaw et aZ~6 estudando 3-tiaci-

cloalcanonas (cetotioéteres endocíclicos) constataram, ana-

logamente aos a-cetotioéteres a1ifáticos, uma diminuição da

basicidade da carbonila em comparação com as cetonas corres-

pondentes não substituídas. Novamente, estes compostos apre-

sentaram dados de frequência da carbonila anômalos. Em vez

do esperado aumento de frequência, houve diminuição ou não aI

teração da mesma. Os espectros no U.V. da 3-tiaciclopenta-

nona, -hexanona, -heptanona, em n-hexano e etanol, apresen-

tam duas bandas uma em ca. de 300 nm (log E ~ 2,3) corres-
*

pondendo à transição n-->TI perturbada da carbonila e outra em

ca. 250 nm (log E ~ 2,5). ° fato desta última banda nao mos-

trar nenhuma dependência da polaridade do solvente sugeriu

aos autores que ela não pode ser atribuída à transferência de

carga.

Em 1976, Wladislaw, Sandorfy et aZ?-7 estuda-

ram os espectros fotoeletrônicos e no ultravioleta da 4-tia-

pentanona-2. ° seu primeiro potencial de ionizaçao era de
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8,84 eV (par solitário do enxofre), enquanto que a segunda

banda fotoeletrônica localizava-se em 9,90 eV (par de elétrons

solitário do oxigênio do grupo carbonila). A comparação com

2-pentanona (9,45 eV) mostrou que tanto o par de elétrons so-

litário do enxofre como do oxigênio do grupo carbonila foram

estabilizados. Os autores sugeriram que nenhuma conclusão de-

finitiva poderia ser dada sem cálculos mecânico-quânticos re-

finados.

As bandas de absorção no espectro ultraviole-

ta da 4-tiapentanona-2 em 302 e 240 nm foram atribuídas
~

a

* *
transição n-->TI do grupo carbonilae à transiçãon-->a do

enxofre, respectivamente. Estes dados, juntamente com os po-

tenciais de ionização indicariam, segundo os autores, um sig-
*

nificado grau de mútua influência entre os orbitais TI e
*
a .

Uma inversão das transições, ou seja a banda em 240 nm cor-
* *

responder à transição n-->TI e a de 302 nm à n-->a, apesar

de ser pouco provável, não foi totalmente excluída pelos au-

tores.

Em 1980, Wladislaw, Viertler, Olivato et aZ~8,

acharam de interesse estudar as conformações de algumas ci-

clanonas a-tiossubstituidas (XVI - XX) e examinar se existe

(XVI)

ft TI

()SMe gSMe
. t

Bu
(XVIII)(XVII)

&SEt

l~o

V1:.

o
II

ÚSH

(XIX) (XX)
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alguma relação da frequência do grupo carbonila no I.V. e das

transições no U.V. com a posição da ligação C-S nestes com-

postos.

As conformações das a-alquiltiociclanonas de

(XVI) a (XX) foram estimadas, através da análise dos seus es-

pectros no infravermelho, pela comparação com as cetonas nao

substituidas correspondentes e por analogia com as a-bromoci-

clanonas. Os espectros no I.V. da a-alquiltiociclopenbllDna e

das a-alquiltiociclohexanonas (XVI-XVIII) mostraram duas ban-

das de carbonila, uma em frequência mais alta e outra mais ba!

xa do que a da cetona correspondente não substituida. Os

autores, por analogia às a-bromociclanonas,atribuiram a pri-

meira banda ao confôrmero equatorial, no qual ocorre o efei-

to de campo e a segunda ao confôrmero axial. A partir da re-

lação das absorptividades molares aparentes dos máximos das

duas bandas, foi possivel estimar a porcentagem dos confôrme

ros axiais para estas cetonas como sendo ca. de 80%. Este

resultado mostrou-se semelha.nte ao das a-bromociclanonas e,

por analogia com estas, a 2-etiltiociclopentanona foi

derada pelos autores como possuindo uma conformação de

consi-

meia-

cadeira com angulo diédrico de projeção ~ de ca. de 800, en-

quanto nas 2-alquiltiociclohexanonas este ângulo deve ser ca.

o
de 100 . No caso da 2-metiltiocânfora (XIX), a presença de

uma única banda de carbonila indicou a existência de um
~so

confôrmero. Este resultado mostrou-se também de acordo com

o relatado para a 2-bromocânfora, para a qual foi sugerido

que a ligação C-Br ocupa uma posição intermediária entre axial

e equatorial, com ângulo de projeção ~ ca. de 55°.

As conformações da 2-mercaptociclopentanona(XX)
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foram sugeridas pelos autores, com base no estudo de duas re-

giões no infravermelho, as de vSH e vco' em comparaçao com

a ciclopentanona-d4 e ciclopentanotiol.

cou que o referido composto existe, em tetracloreto de

Este estudo indi-

car-

bono, corno urna mistura em equilíbrio de ca. de 50% de for-

ma livre e associada intramolecularmente.

Os autores observaram que as bandas do grupo

carbonila, correspondentes às formas axiais de 2-alquiltio-

ciclanonas, são deslocadas para frequências menores, em com-

paraçao com as cetonas não substituídas correspondentes. Eles

notaram que estes deslocamentos apresentam o valor

mo na 2-etiltiociclopentanona (12,6 cm-l) na qual o

máxi-

ângulo
.

d
- o

proJeta o ~ e ca. de 77 . o valor deste deslocamento de fre-

quência decresce tanto com o aumento cornocom a diminuição

deste ângulo. Assim, ele é de 10 cm-l para as 2-alquiltioci-

clohexanonas (XVII) e (XVIII) para as quais o ângulo ~ é ca.

de 1200, e somente 1,6 cm-l para a 3-tiaciclopentanona para

a qual ~ se aproxima de 180°. Por outro lado, a 2-metiltio-

- -. - o
canfora (XIX), onde o angulo proJetado ~ e ca. de 55 , o des-

- . - -1 -1
locamento de frequenclae de 4,5 cm e somente de 2 cm pa-

ra a forma livre da 2-mercaptociclopentanona onde o ângulo

se aproxima de 00.

~

Portanto, com base na dependência do desloca-

mento da frequência da carbonila com a posição da ligação C-S,

os autores concluiram que este efeito não tem origem mecâni-

ca, mas é devido à diminuição da constante de força do grupo

carbonila. o fato da ligação C-S apresentar um deslocamen-

to máximo da frequência da carbonila na forma quasi-axial da

2-etiltiociclopentanona, quando esta ligação está quase ali-
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nhada com o sistema TIC=O (Estrutura XXI) sugeriu que esta di-

minuição da constante de força da carbonila é devida à inte-

ração hiperconjugativa entre os orbitais TIc=o e °C-S' no
es-

tado fundamental.

(XXI)

Analogamente às 2-alquiltiocetonas de cadeia

aberta, os autores constataram no U.V. destas ciclanonas

a-tiossubstituídas (XVI) - (XX), duas bandas em ca.de 300 nm e

250 nrn. Pelo estudo do efeito do solvente os autores atri-
*

buiram a primeira banda à transiçãon--?:TI .& carbonila e a

segunda a uma transferência de carga do enxofre para o grupo

carbonila.

*
A comparação da transição n-->TI das ciclanonas

a-tiossubstituídas (XVI) - (XX) com as cetonas corresponden-

tes não substituídas evidencia um deslocamento batocrômico e

um efeito hipercrômico desta transição. Este deslocamento

batocrômico não está de acordo com a diminuição da basicida-

de da carbonila destes compostos, em comparação com as ceto-

- ~

nas correspondentes nao substituldas. Assim,os autores con-
*

cluiram que este efeito batocrômico da transição n-->TI é fun-
*

ção da estabilizaçãodo nívelde energiado orbitalllC=O' de-

corrente da interação hiperconjugativa entre os orbitais an-
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* *
tiligantes TIC=Oe °C-S.

Em 1981, Olivato et al~ efetuaram um estudo

sistemático de acetonas heterossubstituidas (XXII) contendo

em a átomos de elementos representativos da l~, 2~, 3~ e 4~

filas do sistema periódico, através da análise da vibração

de estiramento da carbonila no infravermelho e da transição

n~TI* no ultravioleta.

o
11

H C-C-CH
2, 3
X

(XXII)

X=F(l}; OMe(2}; NMe2(3}; Cl(4}; Br(5}; SMe(6}; SEt(7} e 1(8).

A partir deste estudo,os autores concluiram

que a estabilidade relativa dos confôrmeros cis (XXIII) e gau-

che (XXIV) das acetonas estudadas, com exceção da flúor (1) e

metoxiacetona (2), onde predomina a repulsão eletrostática e~

tre os dipolos c=o e C-X, depende principalmente da

ção hiperconjugativa entre os orbitais TIC=Oe °C-X'

salientar que a proporção da forma gauche,tanto na

intera-

Deve-se

etiltio-

acetona quanto na iodoacetona,é a maior da série estudada is-

to é ca. de 9 O % . Este resultado é indicativo de que a forma

gauche destes compostos é bastante estabilizada por hipercon-

jugação no estado fundamental.
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.
x

-
H

H
Me

(XXIII)

Me

(XXIV)

Os autores concluirarn que as variaçoes de fre-

quência de estiramento da carbonilados confô~os cis depeg

dem principalmente da somatória dos efeitos polares dos subs-

tituintes, ou seja o de campo (F), transmitido através do es-

paço eo indutivo (1 ), transmitido através da cadeia.°

As correspondentes variações de frequência da

carbonila dos confôrmeros gauche dependem da resultante

efeito indutivo do substituinte transmitido através da

do

ca-

deia (Io) e da interação hiperconjugativa entre os orbitais

TIc=O e °c-x. Deve-se salientar que a acetona etiltiossubsti

tuída foi a que apresentou, na série estudada, o maior abai-

xamento de frequência da carbonila em relação à cetona

respondente não substituída, isto é ca. de 11 cm-l

cor-

A b a to e hipercromia progressivas da transição
*

n+TI da carbonila no estado excitado, indo-se da flúor (1) a

iodoacetona (8) é decorrente principalmente da interação hi-

* *
perconjugativa crescente entre os orbitais TIC=O e °C=O.

As-

sim, também no estado excitado a etilttoacetona (7) foi a que

apresentou conjuntamente com a iodoacetona (8) o maior des-

locamento bato e hipercromico em relação à cetona de refe-

rência. Os autores,portanto,interpretaram que estes com-

postos são os que apresentam a interação hiperconjugativa mais
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* *
pronunciada entre os orbitais TIC=O e °C-X' na série estuda-

da (1- 8) .

No mesmo ano, Olivato et aZ:9 estudaram a iso-

meria conformacional de N,N-dietilacetamidas heterossubstitui

das (XXV) contendo em a átomos de elementos representativos da

l~, 2~, 3~ e 4~ filas do sistema periódico, através da
~ana-

lise da vibração de estiramento da carbonila no infraverme-

lho, em tetracloreto de carbono.

H2C-C-::/0
I "'"

X NEt 2-

(XXV)

X=OMe(l) i NMe2(2)i Cl(3)i Br(4)i SMe(5)i SEt(6) e 1(7).

Os autores constataram que a relação cis/gauche

para as amidas (1)-(7) é menor do que a das acetonas corres-

pondentes e justi.ficarameste fato como sendo decorrente da

maior repulsão eletrostática entre o oxigênio carbonilico e

o heteroátomo na forma cis, favorecendo,portanto,a forma gau-

che. Adicionalmente,a população relativa cis/gauche depende

principalmente do tamanho do substituinte e diminue com o au-

mento progressivo do mesmo. Enquanto a população da forma

cis é quase zero para as amidas tiossubstituidas (5) e (6)ela

é zero para a iodoacetamida (7).

Para a maioria das N,N-dietilacetamidas es-

tudadas ocorre um abaixamento da frequência da carbonila do

- - - . - . ~

rotamero gauche em relaçao a da amlda nao Substltulda de re-
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ferência,com exceção da cloro (3) e Br (4),onde se constatou

um aumento de frequência. Deve-se também salientar que nos

casos onde ocorreu abaixamento de frequência da carbonila,

o mesmo é superior ao constatado nas acetonas corresponden-

teso Os autores interpretaram este maior abaixamento de fre-

quência nas N,N-dietilacetamidas (1), (2), G), (6) e (7), como

devido à maior repulsão estérica entre o grupo N-alquila e o

substituinte em.~ nos rotâmeros sauche das amidas (Estrutura

XXVI) do que a que ocorre entre o metila do grupo acetila e o

substituinte em a nas acetonas correspondentes (Estrutura

XXVII) .

H 06
i
I

xH

Me

(XXVI) (XXVII)

Isto faz com que o ângulo ~ nas amidasa

menor do que o correspondente ângulo ~k nas cetonas

seja

análo-

gas. Portanto, nas amidas (Estrutura XXVI) deve ocorrer

um maior entrosamento entre os orbitais TIC=Oe 0C-X (efei-

to hiperconjugath'Q)do que nas cetonas (Estrutura XXVII). As-

sim, deverá ocorrer um maior abaixamento da constante de for

ça da carbonila (kc=o) e, portanto as frequências dacarbonila

nas amidas serão menores do que nas cetonas.
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Os autores concluiram que no caso da cloro (3)

e bromoamidas (4), um forte efeito atraente gauche deve

operar. Isto é devido ao forte caráter atraente de elétrons

destes substituintes (Cl e Br), ocasionando uma forte atra-

ção eletrostática entre o átomo de halogêneo eletronegativo e

átomo de nitrogênio positivamente carregado. Esta atração

resulta em um ângulo diédrico ~ maior (Estrutura XXVI), im-a

pedindo o entrosamento dos orbitais TIC=O e GC-Hal.
Po:r:tan-

to, o aumento de frequência da carbonila destes compostos (3)

e (4) em relação à N,N-dietilacetamida (composto de referên-

cia) é decorrente do efeito indutivo dos substituintes trans-

mitido através da cadeia.

Os autores ainda salientam que este aumento de

frequência da carbonila,constatado na forma gauche destas a-

haloamidas (3) e (4), invalida a hipótese de Bellamy de que a

oposição parcial dos dipolos c=o e c-X (Estrutura XXVI e ~I)

agiria em sentido contrário ao efeito indutivo atraente de

elétrons dos substituintes. Este efeito seria responsável

pela diminuição ou discreto aumento de frequência observado

nos compostos carbonilicos a-heterossubstituidosem relação aos

compostos carbonilicos de referência. Realmente, se esta hi-

pótese fosse verdadeira, nas a-haloamidas (3) e (4),onde o â~

guIo diédrico ~ é o maior das amidas estudadas (1)-(7),a de-

ver-se-ia esperar uma diminuição da frequência da carbonila

e nunca um aumento como foi realmente constatado. Portanto,

estes resultados confirmam a hipótese hiperconjugativa, is-

to é, quanto maior for o ângulo diédrico ~, menor será o

entrosamento entre os orbitais TIC=O e Gc-x, maior será a con~

tante de força kc=o e,portanto,maior será a frequência da car



bonila.

~ digno de nota que nestas amidas,

mente ao que os autores constataram nas acetonas,

35.

contraria-

xamento de frequência da carbonila das a-tioacetamidas

e (6) é menor do que o da iodoacetamida (7).

abai-o

( 5)
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CAPiTULO II

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

2.1. Introdução

O estudo conformacional das acetonas

rossubstituídasl (vide pg.

a-hete-

30) sugeriu que as ligações

°C-X de baixa energia e portanto facilmente polarizáveis
sao

as que facilitam a ocorrência da interação hiperconjugativacom

o orbital TIC=O' tanto no estado fundamental quanto no excita-

do, nos confôrmeros gauche destes compostos. Assim, na sé-

rie estudada, a etiltioacetona e a iodoacetona foram os com-

postos que apresentaram tanto a maior estabilidade dos con-

fôrmeros gauche como também o maior deslocamento bato e. hi-
*

percrômico da transição n-->TI da carbonila no U.V. No en-

tanto, o abaixamento de frequência da carbonila no I.V. da

forma gauche da etiltioacetona, em relação à cetona de refe-

rência, foi o maior da série estudada.

Portanto, com o objetivo de comprovar a ocor-

rência da interação hiperconjugativa entre os orbitais
* *

(TIC=O) e °C-S (oc-s) no confôrmerogauche da etiltioaceto-.

na, onde as propriedades espectroscópicas observadas foram g~

TIC=O

nericamente as mais promenciadas da série das acetonas in-

vestigadas, achou-se de interesse o estudo das w-etiltioace-

tOfenonas-p-substituídas (XXVIII) (sendo X = grupos ou áto-

mos atraentes, hidrogênioe repelente de elétrons).
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o

H21-~-@-X
SEt

(XXVIII)

A razão da escolha deste modelo foi que man-

tendo-se constante o efeito estérico do grupo ligado à car-

bonila ,(grupo arila), poder-se-ia verificar como a variação

da conjugação do grupo fenacila (indo-se em para de grupos

atraentes para repelentes de elétrons) perturbaria a intera-

ção hiperconjugativa (desde que ela realmente exista) en~e os
* *

orbitais TIc=O (TIc=o)e °C-S (oc-s) e portanto as propriedades

espectroscópicas no I.V. e U.V. destas moléculas.

Assim, na primeira parte deste capítulo efe-

tuou-se uma análise no I.V. da vibração de estiramento da

carbonila destes compostos, em solventes de polaridade cres-

cente, bem como das acetofenonas-p-substituídas (XXIX) cor-

respondentes. A partir destes dados experimentais efetuou-

se tanto uma análise conformacional das acetofenonas w-etil-

tiossubstituídas (XXVIII)como também um estudo da variação

dos deslocamentos das frequências da carbonila dos rotâmeros

cis e gauche das w-etiltioacetofenonas-p-substituidas em re-

lação às acetofe~onas-p-substituídas correspondentes.

o

H3C-~-@-X

(XXIX)
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Na segunda parte deste capítulo, efetuou-se um

estudo no ultravioleta, em n-hexano, da variação da energia
- *

da transiçao n->7T da carbonila das w-etil ti.oacetofenonas-p-

substituídas em comparação com as acetofenonas-p-substituídas

correspondentes, em função da variação do poder atraente e

repelente de elétrons dos substituintes.

Finalmente, ainda neste capítulo são apresent~

das as sínteses das w-etiltioacetofenonas e dos seus precur-

sores.

2.2. Análise da vibração de estiramento da carbonila no I.V.

das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas e das acetofe-

nonas-p-substituídas correspondentes, em solventes de

polaridade crescente.

Todas as w-etil tioacetofenonas-p- substituídas e.§.

tudadas apresentam, na região da frequência de estiramento da

carbonila no I.V., em n-hexano, tetracloreto de carbono e cl~

rofórmio, duas bandas superpostas. o componente de alta fre-

quência se mostra como um ombro de baixa intensidade em re-

lação ao de baixa frequência. As Figuras la, lb e lc, cor-

respondendo respectivamente às bandas superpostas da carboni-

la da w-etiltioacetofenona, nos três solventes, ilustram bem

este comportamento. Adicionalmente,nestes espectros são mos-

trados os dois componentes parcialmente resolvidos destas ban

das, obtidos por decomposição gráfica das mesmas (vide Parte

Experimental, pg. 105).
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FIGURA 1 - Espectros no I.V. das bandas da carbonila super-

postas e parcialmente resolvidas (1), bem como das

bandas correspondentes ao modo vibracional de es-

tiramento do anel aromático v8a (2) da w-etiltio-

acetofenona em: (a) n-hexano, (b) tetracloreto de

carbono e (c) clorofórmio.

A decomposição gráfica é parcial, devido ao

fato de que o "background" do lado de baixa frequência da ban

da da carbonila não é paralelo ao eixo do número de onda.

Isto decorre da sobreposição da cauda desta banda com a

modo vibracionalde estiramento vSa do anel benzênico30,

do

em

-1ca. de 1600 cm . No caso das w-etiltioacetofenonas-p-metoxi

e p-amino substituídas, onde este efeito é mais pronunciado,

torna-se totalmente impossível a resolução gráfica das ban-
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das da carbonila. Adicionalmente,no caso da p-aminoaceto-

fenona, como se pode constatar na Figura 2, a banda da car-

bonila sofre intensa sobreposição com a banda correspondente

ao modo vibracional de deformação no plano do amino grupo3la

-1em ca. de 1620 cm . Nestes casos, portanto, a intensidade

do máximo do componente de alta frequência do duplete não po-

de ser determinada e a sua frequência foi estimada diretamen-

te no provável ponto de inflexão da banda superposta.

log To/T (2)

013
(3)

0,6

(I)

0,4

0,2

1550 V (em-I)1700 1650 1600

FIGURA 2 - Espectro no I.V. das bandas correspondentes ao es-

tiramento da carbonila (1), à deformação no plano

do amino grupo (2) e ao estiramento do anel aromá-

tico (v8a) (3) da w-etiltio-p-aminoacetofenona

tetracloreto de carbono.

em
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Na Tabela 1 são apresentadas as frequências de

estiramento da carbonila, as correspondentes absorptivida-

des molares aparentes, a relação das absorptividades molares

dos componentes de alta e baixa frequência das w-etiltioace-

tOfenonas-p-substituidas (1) - (8) em n-hexano, tetracloreto

de carbono e clorofórmio. Nesta Tabela são também incluidos

os dados correspondentes da etiltioacetona (9), para fins com

para ti vos.

Pode-se constatar na Tabela 1, que enquanto

em solventes de baixa polaridade, n-hexano e tetracloreto de

carbono, os valores da razão das absorptividades molares do

componente de alta frequência e de baixa frequência (EC/Eg)

são praticamente iguais, no solvente mais polar, clorofórmio,

esta razão praticamente duplica. Este efeito de solvente
-
e

compativel com a existência de isomeria conformacional ex-

1 . d t . t - . d R _. d F .32a
c Uln o pra lcamen e a ocorrenCla a essonanCla e erml .

Portanto,a banda de frequência maior corresponde ao confôr-

mero cis (XXX) e a de frequência menor à forma gauche (XXXI).

Decorrente da dificuldade tanto na determinação precisa da

intensidade integrada de cada um dos componentes do duplete,

parcialmente resolvidos, como também de se conhecer a absorp-

tividade molar de cada rotâmero puro, a relação das concen-

trações dos dois rotâmeros (C /C ) foi estimada a Partirc g .

relação das absorptividades molares aparentes dos máximos das

5
bandas correspondentes (E /E ).

C g

da



43.

TABELA 1

Frequências e intensidades no I.V. das bandas correspondentes ao estirarnento da

carboni1a de w-eti.1tioacetofenonas-p-substituídas (1)- (8) e da eti1tioacetona (9).

afreq~ência em cm-l, de cada componente do dup1ete obtido por separação gráfica;.b i id d -1 -1 c .. . . ~

absorpt v a e molar aparente em 1.mol .cm ; os ~nd~ces ~.e g ~ndicam os rota-

meros cis e gaucherrespectivamente; da frequência do rotâmetro cis foi estimada d!

retarnente na inflexão da banda superposta; e o ombro correspondente ao rotâmero

cis confundiu-se com o ruído e não pode ser observado devido à grande expansão def t.
ordenada empregada; valores da ref. 1.

n-C6H14 CC14 CHC13
Comp. Subst.

"a E:b
E:c/E:g

c
E:c/E:g EC/Eg

" E " e:

1703 (36) 1702 (41) 1698 (56)

(1) N02 1687,6 (438) 0,08 1685,2 (528)
0,08 1682,6 (402) 0,14

1703 (28) 1702 (30) 1700 (69)
(2) CN

1685,9 (380)
0,07 1682,4 (453)

0,07
1679,6 (353)

0,19

1700 (3O) 1700 (40) 1696 (78)
(3 ) Br

1681,4 (460)
0,06

1678,2 (540)
0,07

1674,6 (392)
0,20

1702 (31) 1698 (25) 1691 (58)
(4 ) Cl

1682,1 (439) 0,07 1677,9 (451) 0,06 1673,4 (324) 0,16

1700 (41) 1698 (45) 1692 (50)
(5) H

1680,8 (469)
0,09 1677 (581) 0,08

1673,4 (293)
0,17

1697 (30) 1695 (50) 1688 (49)
(6 ) Me

1678,5 (524)
0,06

1674,5 (545)
0,09

1689,9 (382)
0,13

(7 ) OMe d

1690 1691 1686

1675,O (545)
- - -

1669,8 (512) 1664 (364)

e
1680 1676

(8) NH2d

-

1669,6
-

1663,9 (545)
- -

1657,8 (332)

(9)f-
1735 (22) 1730 (32) 1725 (74)
1714 (304) 0,07 1709 (360) 0,09 1701 (332) 0,23
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x

(XXXI)

~ interessante notar na Tabela 1, que indo-se

de grupos atraentes para repelentes de elétrons, nas w-etil-

tioacetofenonas (1) - (8), praticamente não ocorre

da população relativa cis/gauche, em cada solvente.

variaçao

Analoga-

mente, a população relativa cis/gauche da etiltioacetona (9)

é praticamente igual à das w-etiltioacetofenonas (1) - (8), em

cada solvente.

A relação das concentrações cis/gauche (Cc/Cg)

corresponde à constante de equilibrio (K) dos dois rotâmeros

e a variação de energia livre (~G) dos mesmos, numa dada tem-

peratura absoluta (T) pode ser expressa pela equação (1).

o
~G = -RT ~n K (1) onde

C
K = c - E:

-=~
c
g

E:

g

Pode-se,portanto,concluir que a diferença de

energia livre e porconseguinte a estabilidade relativa dos

rotâmeros cis e gauche, na série das w-etiltioacetofenonas
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estudadas (1) - (8) e na etiltioacetona (9), é praticamente

constante.

Com a finalidade de se estudar a variação das

diferenças de frequência da carbonila das formas cis e gauche

das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas da Tabela 1, em re-

- - . ~

laçao as acetofenonas-p-subst~tu~das correspondentes, foram

determinadas as frequências da carbonila destas últimas (10)-

(17), nos mesmos três solventes, cujos valores são apresen-

tados na Tabela 2. Nesta Tabela também estão incluídos os

valores das constantes 0+ dos substituintes.
p

Na Tabela 3 são apresentados os valores dos

deslocamentos da frequência da carbonila dos rotâmeros cis

(~v ) e gauche (~v ) das w-etiltioacetofenonas-p-substituídasc g

(1) - (8), com relação às acetofenonas-p-substituídas corres-

pondentes (10) - (17), em n-hexano, tetracloreto de carbono

e clorofórmio. Nesta Tabela também estão incluídos, para

fins comparativos, os valores dos deslocamentos da frequên-

cia da carbonila dos rotâmeros cis e gauche da etiltioace-

tona (9) em relação à metiletilcetona (18). Deve-se ressal-

tar que, nesta Tabela, os valores de (~v ) para asc w-etil-

tio-p-metoxi e -p-aminoacetofenonas
- -

nao sao apresentados,

devido ao fato das frequências correspondentes aos rotâme-

ros cis destas acetofenonas terem sido estimadas na inflexão

da banda.
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TABELA 2

Dados das frequênciasa de estiramento da carboni1a das aceto-

fenonas-p-substituídas (10) - (17) e da meti1eti1cetona (18)

das constantes 0+ dos substituintesb.
p

e

a -1 b c
em cm ; ref. 34a; ref. 1.

Comp. Subst. 0+
n-C6H14 CC14 CHC13P

(10) N02 0,79 1703,1 1699,6 1693,5

(11) CN 0,66 1700,9 1696,8 1691,7

(12) Br 0,15 1695,7 1692,6 1684,6

(13) C1 0,11 1696,1 1690,2 1683,4

(14) H 0,00 1694,6 1690,9 1682,8

(15) Me -0,31 1691,5 1685,2 1676,8

(16) OMe -0,78 1686,9 1682,6 1673,0

(17) NH2 -1,30 1681,7 1675,6 1664,0

(18)c - - 1726 1720 1711
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TABELA 3

Dados dos deslocamentosde frequ~nciaade estiramento da car-

boni1a dos rotâmeros cis (~v ) e gauche (~v )b das w-eti1tioacec g -

tOfenonas-p-substituídas (1)-(8)e da eti1tioacetona (9) em rela-

ção aos compostos de referência (10)-(18).

aem cm-li b~v e ~V referem-se à diferença: v(w-etiltioacetofec g -
nona-p-substi tuída ou etil tioacetona) - v (acetofenona-p-substituí -

da correspondente ou metiletileetona) para os rotâmeros eis

gauche respectivamente; Cveja texto, pg.45; dref. 1.

e

n-C6H14 CC14 CHC13 .
Comps. Subst.

v
Vg

v
Vq

v
Vqc c c

(1)-(10) N02 O -15,5 2 -14,4 4 -10,9

(2)-(11) CN 2 -15,0 5 -14,4 8 -12,1

(3)-(12) Br 4 -14,3 7 -14,4 11 -10,0

(4)-(13) Cl 4 -14,0 8 -12,3 8 -10,0

(5)-(14) H 5 -13,8 7 -13,9 9 - 9,4

(6)-(15) Me 5 -13,0 10 -10,7 11 - 6,9

c
(7)-(16) OMe - -11,9 - -12,8 - - 8,5

c
(8)-(17) NH2

- -12,1 - -11,7 - - 6,2

(9) - (18)d
- 9 -12 10 -11 14 -10
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A maioria das acetofenonas estudadas (Estrutu-

ra XXXII) e dos rotâmeros cis das w-etiltioacetofenonas cor-

respondentes (Estrutura XXX) apresentam, além da identidade

(I), um plano de simetria (o) e portanto pertencem à classe

de simetria C 33. Nos poucos casos, onde o substituinte ems

para não está no plano da molécula, os mesmos pertencem à cla~

d . t . C
33

d ~. 1 d . . ~

se e Slme rla 1 ,on e o unlCO e emento e Slmetrla e a

identidade.

o
II

S C"c~H
O ., ---H

X H

(XXXII)

Os rotâmeros gauche das w-etiltioacetofeno-

nas (Estrutura XXXI), onde o único elemento de simetria
~

e a

identidade, pertencem à classe de simetria Cl.

Os modos vibracionais de estirarnento da car-

bonila (vCO) e do anel aromático (v8a e V8b)30 (Figura 3) das

acetofenonas (10) - (17) e dos rotâmeros cis e gauche das

w-etiltioacetofenonas (1) - (8) ocorrem no mesmo plano e per-

tencem à mesma espécie de simetria A ou AI para as moléculas

de simetria Cl ou Cs respectivamente. Adicionalmente, os mo-

dos vibracionais de estiramento (vC=O) da carbonila e

v8b) do a~el aromático apresentam frequências próximas em
-1 -1

de 1690 cm e ca. de 1600 a 1580 cm respectivamente e

(v8a '

ca.

por-

tanto os mesmos devem estar acoplados mecanicamente.
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( Vao) ( Vab)

FIGURA 3 - Modos normais das vibrações de estiramento do anel

aromá tico v aa e v ab .

De acordo com o que foi exposto anteriormen-

te, o objetivo deste estudo era de verificar como a variação

do efeito eletrônico dos substituintes, em posição para do

anel aromático, influencia os deslocamentos de frequência dos

rotâmeros cis (I1v ) e gauche (I1v ) das w-etiltioacetofeno--- c g

nas,em relaçãoàs acetofenonascorrespondentes.Assim, com

este propósito em vista, tornava-se necessário saber se o aco

plamento mecânico entre os modos vibracionais de estiramento

da carbonila (vc=o) e do anel aromático (vaa' vab) era
cons-

tante na série das acetofenonas" e na dos rotâmeros cis e

~uche das w-etiltioacetofenonas estudadas.

o fato de já ter sido constatado, na literatu-

ra, a existência de uma boa correlação linear entre as fre-

quências de estiramento da carbonila das acetofenonas-p-subs-

t'
t

. d + d ub o ' t 10,11,12 (
°d1 Ul as e as constantes cr os s stltuln es Vl e

p

pgs. 10 e 11) é indicativo de que o acoplamento mecânico, en-

tre os modos vibracionais (vc=o) e (vaa' vab) do anel
~

aroma-

tico é constante na série estudada. Realmente, a ampli tu de

da variação de frequência da carbonila de ca. de 25 cm-l em
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média, nos três solventes (Tabela 2), indo-se de grupos atrae~

tes para repelentes de elétrons, reflete somente a variação

da conjugação entre os grupos fenila-p-substituídos e a car-

bonila e portanto a variação da constante de força da car-

bonila (kc=o).

Portanto, com o intuito de verificar se o aco-

plamento mecânico, entre os modos vibracionais (v c=o) e (v8a'

v 8b) do anel, é constante nos rotâmeros cis e gauche das w-etil

tioacetofenonas, dever-se-ia efetuar as correlações de vC=O

de cada rotâmero contra os parâmetros a+ dos substituintes.Dep -
ve-se salientar que este parâmetro é a quantidade lógica

a ser correlacionada com a frequência da carbonila, tendo em

vista a ocorrência da conjugação direta do centro de medida

eletrofílico (C=O) e os grupos doadores de elétrons situados

na posição para do anel aromático.

A precisão das frequências dos máximos das

bandas correspondentes aos rotâmeros cis é bem menor do que

a dos rotâmeros gauche (vide pgs. 40 e 41 e Parte Experimental pg.

108) . Assim sendo, achou-se conveniente efetuar somente as

correlações das frequências da carbonila da forma gauche, das

w-etiltioacetofenonas-p-substituídas, nos três solventes, em

relação às constantes a+ dos substituintes (Tabela 2) e
p

(Fi-

gur a 4).
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o n-C6H14

6.CC14
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-1,20 -O.BO -O~ OpJ 0,40
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FIGURA 4 - Correlações entre as frequências de estiramento da

carbonila dos rotâmeros gauche das w-etiltioaceto-

~ + dfenonas-p-substutuldas e as constantes cr os subsP

tituintes em n-hexano, tetracloreto de carbono e

clorofórmio.

As equações das retas obtidas, pelo método

dos minimos quadrados (vide Parte Experimental, pg. 109) con-

juntamente com os valores do coeficiente de correlação (r)

desvio padrão da estimativa (s) e o critério de Exner (~), es

tão abaixo relacionados, para cada solvente.
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n-hexano

-1 +
vCO (cm ) = 8,2 °p + 1680,8

(2)

n = 8 r = 0,997
-1

s = 0,5 cm \jJ = 0,08

tetracloreto de carbono

-1 +
vCO (cm ) = 9,7 °p + 1676,9

-1
n = 8 r = 0,997 s = 0,6 cm

(3)

\jJ= 0,08

clorofórmio

-1 +
v CO (cm ) = 11, 4 ° P + 167 3 , O

(4)

n = 8 r = 0,997
-1

s = 0,6 cm \jJ = 0,08

o fato dos valores de \jJ serem menores do que

0,1 indica que estas correlações são muito boas (vide Parte

Experimental, pg.lll). Portanto, pode-se concluir que o aco-

plamento mecânico entre os modos vibracionais (vc=O) e (v8a'

v8b) do anel aromático deve ser constante nas w-etiltioaceto-

fenonas estudadas.

Embora várias correlações entre as frequên-

cias da carbonila das acetofenonas-p-substituídas, em tetra-

cloreto de carbono e as constantes 0+ dos substituintes
p

tenham sido efetuadaslO,11,12 (vide pgs. 10 e ll),não consta da

já

literatura nenhuma correlação destas variáveis quando o sol-

vente é n-hexano ou clorofórmio. Portanto,achou-se de interes-

se para fins comparativos não somente repetir a corre laç ão
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destas variáveis em tetracloreto de carbono utilizando os nos

sos dados experimentais (Tabela 2), corno também efetuar es-

tas correlações pela primeira vez em n-hexano e clorofórmio

(Figura 5).

1690,0

on-C6H14

Ó CCI4

O CHCI3

V (em-I)

1700,0

1680,0

16ro.O

-1,20 -0130 -0;40 opo o~o +
0.80 O P

FIGURA 5 - Correlações entre as frequências de estiramento

da carbonila das acetofenonas-p-substituídas, em

n-hexano, tetracloreto de carbono e

e as constantes a+ dos substituintes.
p

clorofórmio,

As equações das retas obtidas, conjuntamente

com os valores do coeficiente de correlação (r), do desvio

padrão da estimativa (s) e o critério de Exner (~) estão abai

xo relacionados para cada solvente.
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n-hexano

-1 +
vCO (cm ) = 10,0 ap + 1694,7

(5)

n = 8 r = 0,999
-1

s = 0,4 cm \jJ= 0,05

tetracloreto de carbono

-1 +
v CO (cm ) = 11, 1 a p + 16 9 O ,1

(6)

n = 8 r = 0,992
-1

s = 1,1 cm \jJ = 0,10

clorofórmio

-1 +
v CO (cm ) = 13,9 a + 1682,4p

(7)

n = 8 r = 0,997
-1

s = 0,9 cm \jJ= 0,09

Aqui também os valores de \jJsao menores ou

iguais a 0,1, indicando, portanto, correlações muito boas.

É digno de nota que as excelentes correlações

de vCO contra a; obtidas para as acetofenonas-p-substituídas,

nos três solventes, estão de acordo com a ótima correlação li

near entre os deslocamentos químico (obtidos da RMN de 13C) do

carbono (C-I) do anel aromático, destes compostos, com os pa-

râmetros de Swan-Lupton, obtida por Jost et al~6 (vide pg.

18) . Os nossos dados corroboram a conclusão dos autores, de

que o anel aromático e a carbonila devem ser coplanares, mes

mo para substituintes fortemente atraente de elétrons,

a bareira rotacional ~~C(O) é menor.

onde

As excelentes correlações de v CO
com +

a , ob
p

tidas nos rotâmeros gauche das w-etiltioacetofenonas-p-subs-
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tituídas nos três solventes, são indicativas de que

anel aromático e a carbonila são coplanares ou de

grupos apresentam um ângulo torsional ~ constante

estudada.

Na Tabela 3, pode-se verificar nos três sol-

ventes que enquanto os deslocamentos de frequência da carbo-

nila dos rotâmeros cis (6V ) das w-etiltioacetofenonas em re-c

lação às acetofenonas correspondentes são positivos, os des-

locamentos de frequência dos rotâmeros gauche (6V ) são ne-g

gativos. Enquanto os deslocamentos de frequência dos rotâ-

meros cis em relação às acetofenonas correspondentes (6Vc)

aumentam progressivamente indo-se de n-hexano, para tetraclo-

reto de carbono e clorofórmio, um comportamento inverso ocor-

re, em valor absoluto, para os correspondentes rotâmeros

gauche (6'J ).
g

Adicionalmente, pode-se constatar, nesta Ta-

bela, que enquanto os deslocamentos de frequência dos rotâme-

ros cis das w-etiltioacetofenonas, nos três solventes, aumen-

tam progressivamente indo-se de grupos atraentes para repe-

lentes de elétrons, um comportamento inverso ocorre com os

correspondentes rotâmeros gauche (6'J). Assim sendo, em va-
g

lor absoluto, ocorre uma diminuição de (6'J ) indo-se de gru-g

pos atraentes para repelentes de elétrons. As Figuras 6 e 7,

onde são mostradas as correla ções de (6'J ) e (6'J ) com as cons
c g -

tantes 0+ dos substituintes (Tabela 2), ilustram bem estesp

comportamentos. Realmente, enquanto o coeficiente angular da

reta na Figura 6 é negativo, o da reta da Figura 7 é positi-

VOe

ou o

que estes

na série
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8 ~06

03

6

02

2 01

0{30 cr +
p

Opo 0,20 0,40 O,f:IJ

FIGURA 6 - Correlaçãoentre os deslocamentos de frequência

da carbonila do rotâmero cis das w-etil tioaceto-

fenonas (1) - (6) em relação às acetofenonas cor-

respondentes (10) - (15)
(t::.vc) em CC14

e as cons-

tantes 0+ dos substi tuintes (r = 0,947, s = 0,7 em-I
p

e I/J = 0,26).
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6v(cm-l}

12,0
08

/°;;/
0/

0',.045
14,0

07

0.40 0f30 a+p

FIGURA 7 - Correlaçõesentre os deslocamentosde frequência

da carbonila do rotâmero gauche das w-etiltioacet~

fenonas (1) - (8) e as correspondentes acetofeno-

nas (10) - (17) (f"..v), em n-hexano, e as
g

constan-

tes a+ dos substituintes (r = 0,964, s = 0,4P

e 1./J = 0,30).

cm-l

Pode-se ainda constatar na Tabela 3, que ana-

logamente ao que ocorre com os deslocamentos de frequência da

carbonila das w-etiltioacetofenonas (1) - (8) em relação
~as

acetofenonas correspondentes (10) - (17), que a etiltioaceto-

na (9) em relação à cetona de referência (18) apresenta um a~

mento progressivo do deslocamento da frequência da carbonila

do rotâmero cis indo-se de n-hexano para clorofórmio, enquan-

to um comportamento inverso ocorre para o rotâmero gauche. Ad!
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cionalmente, observa-se que, enquanto os deslocamentos de

frequência da carbonila do rotâmero cis da w-etiltioacetofe-

nona (5) em relação à acetofenona (14), nos três solventes,~

menores do que os correspondentes deslocamentos de frequên-

cia do rotâmero cis da etiltioacetona (9) em relação à ceto-

na de referência (18), um comportamento diferente constata-

se para o rotâmero gauche. Assim, em média, os deslocamen-

tos de frequência da carbonila do rotâmero gauche da w-etil-

tioacetofenona (5) em relação à acetofenona (14) nos três sol

ventes, são praticamente iguais aos deslocamentos de frequên

cia do rotâmero gauche da etiltioacetona (9) em relação

cetona de referência (18).

..
a

Com o intuito de verificar se a variação dos

deslocamentos de frequência correspondentes ao 19 harmônico

da vibração de estiramento da carbonila (v = O-->v = 2) dos

rotâmeros cis e gauche das w-etiltioacetofenonas (1) - (8) em

relação às acetofenonas correspondentes (10) - (17) (indo-se

de grupos atraentes para repelentes de elétrons) apresenta o

mesmo comportamento constatado na transição fundamental (v = O

-> v = 1), as bandas correspondentes ao 19 harmônico da car-

bonila destes compostos foram registradas em tetracloreto de

carbono. No entanto, a ocorrência de absorções espúrias do

lado de alta frequência da banda correspondente ao rotâmero

gauche tornou impossivel a determinação da frequência do má-

ximo da banda correspondente ao rotâmero cis. Portanto, na

Tabela 4, são apresentados tanto os valores das frequências

do 19 harmônico da carbonila das acetofenonas (10) - (17) e

dos rotâmeros gauche das w-etiltioacetofenonas corresponden-

tes (1) - (8), bem como os valores das diferenças entre estas
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TABELA 4

Dados das frequênciasa do 19 harmônico da vibração de estira-

mento da carbonila das acetofenonas (10)-(17)e dos rotâmeros

gauche das w-etiltioacetofenonas (1)-(8) Y-~-C(O)CH2X e das di

ferenças entre estas frequências em tetracloreto de carbono.

aem em-li b[:.,,\)refere-se à diferença: \)(acetofenona-p-substituíg -
da)-\)(da forma gauche da w-etiltioacetofenona-p-substituída cor

respondente.

b

Comps. Y X = H X = SEt [:.,,\)

g

(10) - (1) N02 3374 3346 28

(11)-(2) CN 3371 3344 27

(12)-(3) Br 3358 3333 25

(13)-(4) Cl 3360 3335 25

(14)-(5) H 3357 3330 27

(15)-(6) Me 3349 3326 23

(16)-(7) OMe 3342 3318 24

(17)-(8) NH2 3332 3308 24
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frequências em tetracloreto de carbono.

Analogamente ao que ocorre na transição fun-

damental do estiramento da carbonila (v = O-->v = 1) foram ob

tidas muito boas correlações entre as frequências da carbo-

nila do 19 harmônico (v = O-->v = 2) das w-etiltioacetofeno-

nas-p-substituidas (1) - (8) e das acetofenonas-p-substituídaS
+

correspondentes (10) - (17) e as constantes a dos
p

substi-

tuintes. A Figura 8 ilustra bem este comportamento.

V (em-I)

3360
~

1I0~

13 A

~
14~2

015

3340 t- d6 Erf'./"
17 / ~

~~ ~~ B~
0~ ~-

3320

...°8

-1,20 -o,ao -0,40 opo ofto 0130 Op+

FIGURA 8 - Correlações entre as frequências correspondentes

ao 19 harmônico da vibração de estiramento da car-

bonila das acetofenonas-p-substituidas (A) e

w-etiltioacetofenonas-p-substituidas (B), em

das

te-

+
tracloreto de carbono, com as constantes a

p
dos

substituintes.
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As equações das retas, obtidas pelo método dos

minimos quadrados, conjuntamente com os valores do coeficien-

te de correlação (r), do desvio padrão da estimativa (s) e

critério de Exner (~) estão abaixo relacionados.

o

acetofenonas-p-substituidas

-1 +
vco (cm ) = 20,0 °p + 3357,1

(8)

n = 8 r = 0,996
-1

s = 1,4 cm ~ = 0,08

w-etiltioacetofenonas-p-substituidas

-1 +
v co (cm ) = 18,1 °p + 3331,5

(9)

n = 8 r = 0,997
-1

s = 1,1 cm ~ = 0,08

Pode-se constatar, na Tabela 4, que analoga-

mente ao que acontece no estado fundamental, há uma diminui-

ção progressiva das diferenças de frequência do 19 harmônico

da vibração de estiramento da carbonila das acetofenonas-p-

substituidas (10) - (17) em relação ao rotâmero gauche das

w-eti1tioacetofenonas-p-substituidas correspondentes (1)- (8),

indo-se de grupos atraentes para repelentes de elétrons. De-

ve-se salientar que, diferentemente da transição fundamental

da carboni1a, o gráfico da correlação de (~v ) do 19g

nico da carbonila com as constantes 0+ dos substituintes, não
p

foi apresentado devido ao baixo valor do coeficiente de cor-

harmô-

-1
relação obtido (r = 0,766, s = 1,9 cm e ~ = 0,7). Isto de-

corre da menor precisão das medidas das frequências da carbo-

nila nesta região do espectro (I 1,3 cm-l) em comparação com
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a das frequências fundamentais deste grupo (~ 0,4 cm-l) (vide

Parte Experimental, pgs. 106 e 109) .

A seguir, são analisadas as variações dos des-

locamentos de frequência da carbonila (l1v ) e (l1v ), nos trêsc g

solventes, dos rotâmeros cis e gauche das w-etiltioacetofeno-

nas, em função dos parâmetros eletrofilicos 0+ dosp

tuintes, bem cornoas variações de (l1v ) e (l1v ) de cada w-etilc g

tioacetofenona, em função da variação da polaridade do

substi-

sol-

vente.

Considerando-se as duas estruturas canônicas

de Ressonância da carbonila (XXXIV) e (XXXV) é bem

lecid031b que quanto maior for o poder atraente de

estabe-

elétrons

de Z, maior será a contribuição da estrutura menos polar(XXXIV)

e portanto maior será a constante de força e a frequência da

carbonila. Inversamente, quanto maior for o poder :çepelen-

te de elétrons de Z, maior será a contribuição da estrutura

mais polar (XXXV), menor será a constante de força e, portan-

to, a frequência da carbonila.

R

"
C-O

/-
z

-e- :,..

R

"'-O e
C-O

/
z

(XXXIV) (XXXV)

o efeito de campo é considerado nos rotâmeros

eis de compostos carbonilicos a-halossubstituidos corno sendo

decorrente da interação eletrostática repulsiva entre os di-

polos C=O e C-Hal através do espaç032b. Este efeito origi-
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na, em ambos os osciladores, o aumento das respectivas cons-

tantes de força e, portanto, de suas frequências. Realmen-

te, o aumento da frequência da carbonila do rotâmero cis das

w-etiltioacetofenonas (1) - (6) em relação às acetofenonas

correspondentes (10) - (15), nos três solventes (Tabela 3)

sugere que ele decorre do efeito de campo entre os dipolosC=O

e c-s.

Portanto, corno o efeito de campo nos rotâmeros

cis das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas pode ser consi-

derado corno sendo decorrente da repulsão entre os dipolos c=o

e C-S (Estrutura XXX, pg. 44), era de se esperar que, indo-se

de- grupos atraentes para repelentes de elétrons ,ocorresse uma

contribuição progressiva da estrutura mais polar (XXXV) para

o hidrido (vide Esquema 1, pg. 67). Este efeito originará

urna repulsão crescente entre estes dipolos e finalmente, fre-

quências da carbonila progressivamente maiores.

Assim, o fato de ocorrer um aumento progres-

sivo dos deslocamentos positivos da frequência da carbonila

da forma cis das w-etiltioacetofenonas (1) - (6) em relação

às acetofenonas correspondentes (10) - (15) (/),v), indo-se dec

grupos atraentes para repelentes de elétrons, nos três sol-

ventes (Tabela 3) e (Figura 6, pg. 56), é uma comprovação ~

to da existência do efeito de campo nos rotâmeros cis des-

tes compostos, corno também, de forma geral, em compostos car-

bonílicos a-heterossubstituidos.

o aumento progressivode (/),v ), nas w-etiltio-c

acetofenonas (1-6, Tabela 3), em função do aumento da polari-

dade do solvente, é outra evidência da existência do e fe i to
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de campo nos rotâmeros cis de compostos carbonílicos. Real-

mente, o incremento progressivo da polaridade do solvente de-

ve originar uma solvatação cada vez mais intensa da carboni-

Ia e, portanto, uma contribuição crescente da estrutura po-

lar (XXXV) para o hídrido de Ressonância (vide Esquema 1, pg.

67) . Este efeito originará uma repulsão eletrostática cres-

cente entre os dipolos c=o e C-S e, portanto, deslocamentos

positivos da frequência da carbonila (!::'v ),c progressivamente

maiore s .

o fato dos abaixamentos de frequência da car-

bonila dos rotâmeros gauche das w-etiltioacetofenonas (1)-(8)

em relação às acetofenonas correspondentes (10) - (17) (!::'vg) ,

aumentar progressivamente em valor absoluto, indo-se de gru-

pos repelentes para atraentes de elétrons, nos três solventes

(Tabela 3) e (Figura 7, pg. 57), é interpretado a seguir.

Quando nas moléculas das acetofenonas subs-

titue-se um átomo de hidrogênio do metila por um grupo etil-

tio, atraente de elétrons (°1 = + 0,19)34b, deve-se esperar

uma maior contribuição da estrutura menos polar (XXXIV)

o híbrido de Ressonância da carbonila.

para

Adicionalmente, a substituição de um átomo de

hidrogênio pelo grupo etiltio volumoso (ES = 0,79)35 poderia

originar, nos rotâmeros ~auche das w-etiltioacetofenonas (E~

trutura XXXVI) uma maior repulsão estérica entre o hidrogê-

nio em orto do anel aromático e o grupo etiltio. Para ali-

viar esta tensão estérica, analogamente ao que foi proposto

por Arbuzov13 no brometo de fenacila (vide pg. 14), a carbo-

nila poderia girar segundo um certo ângulo ~ em relação ao
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plano do anel. No entanto, este efeito causaria uma diminui-

ção da conjugação entre o anel aromático e a carbonila (vide

pg. 5) originando uma maior contribuição da estrutura menos

polar (XXXIV) para o hibrido de Ressonância da carbonila.

H

SEt

x
(XXXVI)

~ digno de nota que ambos os efeitos acima men

cionados, isto é, tanto o efeito atraente de elétrons do gru-

po etiltio como o efeito estérico do mesmo, deveriam au-

mentar o caráter de dupla ligação da carbonila, a sua cons-

tante de força (kco) e portanto a frequência de estiramento

deste grupo nos rotâmeros gauche das w-etiltioacetofenonas(l)

- (8) em relação às acetofenonas correspondentes (10) - (17).

No entanto, o que se constata experimentalmente, em média nos

três solventes , é um decréscimo da frequência da carbonila da

forma gauche das w-etiltioacetofenonas (1) - (8) em relação
- -1
as acetofenonas correspondentes (10) - (17) de ca. de 10 cm

(Tabela 3). Deve-se salientar que este efeito, analogamente

ao abaixamento de frequência da carbonila da etil tioacetona

(9) em relação à cetona de referência (18), constatado ante-

riormentel (vide pg. 31 e Tabela 3), não pode também ser atri
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buido à variação do acoplamento mecânico entre os osciladores

c=o e c-x (X = H, SEt). Realmente, uma análise preliminar de

Coordenadas Normais36, efetuada com a metiltioacetona, em-

pregando-se o campo de força de Urey-Bradley Simples, indi-

cou, na matriz de distribuição de energia potencial, que a

contribuição da vibração de estiramento vCR -S2

quência da carbonila é praticamente nula.

sobre a fre-

Portanto, o abaixamento das frequências da car

bonila dos rotâmeros gauche das w-etiltioacetofenonas, em re-

lação às acetofenonas correspondentes, não pode ser justific~

do, quer seja vibracionalmente, quer seja pelo efeito indu-

tivo do grupo etiltio, quer pela não coplanaridade entre o

anel benzênico e a carbonila, decorrente da repulsão estérica

entre o grupo etiltio e o hidrogênio em orto do fenila. Con

siderando portanto que os grupos C=O e ~ são coplanares, ex-

clue-se a possibilidade da existência de um ângulo torsional

~ entre tais grupos, como sugerido anteriormente (vide pg.

55) .

Cabe salientar que foi sugerido recentemente

(vide pg. 30) que quanto maior for a polarizabilidade da li-

gaçao 0C-X dos rotâmeros gauche das acetonas a-heterossubsti-

tuidas, tanto maior será a contribuição da estrutura hiper-

conjugativa (XXXVIII) em relação à (XXXVII). Este efeito ori

ginaria uma diminuição progressiva da constante de força

carbonila (kc=o) e, portanto, frequências da carbonila

da

pro-

gressivamente menores.
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o

H I1
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H

(XXXVII) (XXXVIII)

Portanto, é razoável 'admitir nos rotâmerosgau-

che das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas que além das es-

truturas de Ressonância (XXXIX), (XL) e (XLI), existentes nas

acetofenonas-p-substituídas correspondentes (Esquema 1), deva

também contribuir, para o híbrido, a estrutura hiperconjuga-

tiva (XLII).

ESQUEMA 1

o
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O CH2
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O CH2
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eo
II

.f:"'-.
CH2

I>R (H)
Y E>,

Y'
(XLI )(XXXIX) (XL)

08

I

)9f
c"

O CH2

Y (!'ISR

(XLII)
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A partir destas estruturas de Ressonância po-

de-se facilmente concluir que nas acetofenonas tiossubstituí-

das contendo em para grupos repelentes de elétrons (prepond~

rantemente +1 ou +M), deverá ocorrer urna maior contribuição

das estruturas dipolares (XL) e/ou (XLI) em detrimento das es

truturas não polar (XXXIX) e hiperconjugativa (XLII) para o

híbrido. Inversamente, nas acetofenonas tiossubstituídas con

tendo em para grupos atraentes de elétrons, (preponderante-

mente -I ou -M), deverá ocorrer urnamaior contribuição das

estruturas não polar (XXXIX) e a hiperconjugativa (XLII), em

detrimento das estruturas polares (XL) e (XLI). Assim, nos

extremos da série estudada, isto é, na p-aminoacetofenona w-

etiltiossubstituída (8), deverá ocorrer a menor contribuição

da estrutura hiperconjugativa (XLII) e na p-nitroacetofenona

w-etiltiossubstituída (1) deverá ocorrer a maior contribui-

ção desta estrutura para o híbrido. Portanto, de acordo com

o que foi exposto anteriormente (vide pg. 66), era de se es-

perar urna menor diminuição da constante de força e portanto

da frequência da carbonila do rotâmero gauche da p-aminoace-

tofenona-w-etiltiossubstituída (8) em relação à p-aminoaceto-

fenona (17). Assim também, esperar-se-ia urna maior diminui-

ção da constante de força e portanto da frequência da carbo-

nila do rotâmero gauche da p-nitroacetofenona w-etiltiossubs-

tituída (1) em relação à p-nitroacetofenona (10).

Realmente esta análise está de pleno acordo

com os dados experimentais (Tabela 3) e (Figura 7), onde se

constata que o abaixamento de frequência da carbonila do ro-

tâmero ~uche, das w-etiltioacetofenonas (1) - (8) em rela-

ção às acetofenonas correspondentes (6v ), aumenta progressi-g
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vamente, em valor absoluto, indo-se de grupos repelentes para

atraentes de elétrons.

~ digno de nota que tanto a diminuição pro-

gressiva em valor absoluto de (6v ), com o aumento dag

ridade do solvente para todas as w-etiltioacetofenonas

pola-

estu-

dadas (Tabela 3), como também a maior amplitude da variação

(6'J )NO - (6v )NH ' em
g 2 g 2

n-hexano e tetracloreto

frequência da carbonila 6(6v )g

clorofórmio (ca. de 5,0 cm-l) do

-1
de carbono (ca. de 3,5 cm )

ou sejado abaixamento de

que

de s ta s

acetofenonas, comprovam a existência e a variação da contri-

buição da estrutura hiperconjugativa (XLII).

Realmente, quanto mais polar for o solvente,

maior será a solvatação da carbonila das acetofenonas estu-

dada s (1 ) - (8) ; (10) - (17). Este efeito causará, nos ro-

tâmeros gauche das w-etiltioacetofenonas (1) - (8), uma con-

tribuição crescente das estruturas polares de Ressonância

(XL) e/ou (XLI), em detrimento da estrutura hiperconjugativa

(XLII) e, portanto, uma diminuição progressiva da diferença

da frequência da carbonila destes compostos em relação às ac~

tofenonas correspondentes (10) - (17) (6v ), indo-se de n-he-g

xano para clorofórmio. Enquanto na w-etiltioacetofenona-p-n!

trossubstituida (1) (a menos polar da série) a solvatação da

carbonila por clorofórmio deve ser discretamente maior do que

nos outros solventes, originando um (6v ) ligeiramente menor,g

na w-etiltioacetofenona-p-aminossubstituida (8) (a mais po-

lar da série) a solvatação por clorofórmio deve ser bem mais

intensa do que nos outros solventes, originando portanto um

(6v ) bem menor.
g Assim, a amplitude da variação de 6 (6v ) emg
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clorofórmio deve ser, de acordo com o que se constata expe-

rimentalmente a maior em relação aos outros solventes.

Para finalizar, é interessante efetuar a com-

paraçao dos deslocamentos de frequência da carbonila dos ro-

tâmeros cis e gauche da w-etil tioacetofenona (5) em relação a ace

tofenona (14) com os correspondentes deslocamentos de

quência dos rotâmeros cis e gauche da etiltioacetona (9)

fre-

em

relação à metiletilacetona (18), nos três solventes (Tabe-

Ia 3) (vide pgs. 57 e 58).

Em decorrência da conjugação entre os orbi-

tais TIdos grupo fenila e carbonila, na w-etiltioacetofeno-

na, deve-se esperar uma maior densidade eletrônica no oxigê-

nio carbonílico neste composto do que na etiltioacetona, on-

de este efeito é inexistente. Portanto, deve ocorrer uma

maior repulsão eletrostática entre os dipolos c=o e C-S (Efei

to de Campo) no rotâmero cis da w-etiltioacetofenona do que

no mesmo rotâmero da etiltioacetona. Assim, dever-se-ia es-

perar um aumento da frequência da carbonila do rotâmero cis

da w-etiltioacetofenona,em relação à acetofenona,maior do que

a da etiltioacetona em relação à metiletilcetona. No entan-

to, os dados experimentais apresentados na Tabela 3 contra-

riam esta expectativa. Na realidade, constata-se um menor

deslocamento da frequência da carbonila do rotâmero cis da

w-etiltioacetofenona (5) em relação à acetofenona (14) do que

o da etiltioacetona (9) em relação à cetona de referência (18),

nos três solventes.

A explicação mais provável para justificar es-

te comportamento aparentemente anômalo é que para aliviar a
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intensa repulsão eletrostática entre os dipolos c=o e C-S, no

rotâmero cis da w-etiltioacetofenona, ocorra um aumento do an

guIo diédrico ~ entre eles (EstruturaXLIII), o qual é pró-

ximo de zero na etiltioacetonal (EstruturaXLIV). Assim, co-

mo resultado do menor efeito de campo no rotâmero cis da

w-etiltioacetofenona do que no mesmo rotâmero da etiltioace-

tona, deve-se ter, de acordo com o que foi constatado expe-

rimenta1mente (Tabela 3), um deslocamento de frequência da

carboni1a (~v ) da w-etiltioacetofenona (5) em relação à ace-c

tofenona (14) menor do que a da eti1tioacetona (9) em re1a-

ção à meti1eti1cetona (18).

H
I

0
(XLIII)

H
H

Me

{XLIV}

Deve-se salientar que um comportamento análo-

go pode ser constatado na comparação do deslocamento de fre-

quência da carbonila da forma cis da N,N-dietilacetamida etil

tiossubstituida em relação à N,N-dietilacetamida (ca.de 4 em-I

-1 *
em CC14 e ca. de 10 cm em CHC13) com o deslocamentode fre

quência da carbonila da etiltioacetona em relação à cetona de
- -1 -1

referencia (10 cm em CC14 e 14 cm em CHC13' Tabela 3).

*
dados da ref. 29.
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Realmente, em decorrência da conjugação
~

arnl-

dica, era também de se esperar no rotâmero eis, da N,N-dieti!

acetamida etiltiossubstituída, uma maior densidade eletrôni-

ca no oxigênio carbonílico deste composto do que no mesmo ro-

tâmero da etiltioacetona onde este efeito é inexistente. Por

tanto, era de se prever uma maior repulsão eletrostática en-

tre os dipolos C=O e C-S na amida tiossubstituída do que na

acetona tiossubstituída correspondente. No entanto, contra-

riamente ao esperado e analogamente à w-etiltioacetofenona

constata-se um menor deslocamento de frequência da amida tio~
. ~ - - - . ~ -

substltulda em relaçao a nao substltulda~em comparaçao com a

acetona tiossubstituida - - - . ~

em relaçao acetona nao substltulda.

Portanto, pode-se concluir, em analogia à w-

etiltioacetofenona, que deve ocorrer também um aumento do

ângulo diédrico ~ entre os dipolos c=o e C-S na arnida tios-

substituída (Estrutura XLV), para aliviar a intensa

eletrostática entre eles.

repulsão

H~
H

+ .1

~N,.."
~ "o RR

(XLV)

Deve-se salientar que, também em decorrência

da conjugação entre os orbitais TIdos grupos fenila e carbo-

nila, deve-se esperar no rotâmero gauche, da w-etiltioacetofe
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nona, uma razoável contribuição da estrutura dipolar (XLI)

(Esquema 1, pg. 67), competindo com a estrutura hiperconjuga-

tiva (XLII), para o híbrido de Ressonância. Como este efei-

to competitivo é inexistente no rotâmero gauche da etiltio-

acetona, então a estrutura hiperconjugativa (XXXVIII) onde

X = SEt (vide pg. 67) deve contribuir mais neste composto do

que a estrutura hiperconjugativa análoga (XLII) na w-etiltio-

acetofenona. Assim, dever-se-ia esperar um maior abaixamen-

to da frequência da carbonila no rotâmero gauche da etiltio--

acetona, em relação à metiletilcetona, do que entre o

rotâmero da w-etiltioacetofenona em relação à acetofenona. No

mesmo

entanto, os dados experimentais contrariam esta expectativa.

o que se constata na Tabela 3, é um abaixamento de frequên-

cia da carbonila (~v ) que em média nos três solventes , ég

praticamente igual para os rotâmeros gauche das duas cetonas

tiossubstituídas (5) e (9), em relação às cetonas correspon-

dentes não substituídas (14) e (18) e que é ca. de 12 cm-l.

A partir da análise de modelos moleculares po-

de-se facilmente verificar que para aliviar a tensão estérica

entre o hidrogênio em orto do anel aromático e o enxofre do

grupo etiltio do rotâmero gauche da w-etiltioacetofenona, de-

ve ocorrer uma diminuição do ângulo diédrico ~ entre as liga-

ções c=o e C-S (Estrutura XLVII), em relação ao ângulo cor-

respondente da etiltioacetona (Estrutura XLVI) . Neste con

fôrmero, (Estrutura XLVII) os hidrogênios em orto do fenila

devem permanecer praticamente no pseudo plano de simetria do

rotâmero gauche. Este plano contém o anel aromático, a car-

bonila e um dos hidrogênios em a, que fica praticamente ecli-

psado com a carbonila (Estrutura XLVIII).
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A consequência lógica da diminuição do ângu-

10 diédrico ~ entre as ligações TIe=o e °e-s na w-etiltioace-

tofenona (Estrutura XLVII), em relação ao ângulo ~ na etil-

tioacetona (Estrutura XLVI) é que deverá ocorrer um maior en-

trosamento entre os orbitais TIe=o e °e-s e, portanto, uma maior

interação hiperconjugativa na w-etiltioacetofenona do que na

etiltioacetona.

Portanto, a menor interação hiperconjugativa eg

tre os orbitais TIe=o e °e-s' esperada na w-etiltioacetofenona

em relação a etiltioacetona decorrente da conjugação entre os

orbitais TIe=o e TI~, é contrabalançada pelo maior
entrosamen-

to dos orbitais TIe=oeOe-s. Tal entrosamento resulta de um

menor ângulo diédrico ~ entre as ligações e=o e e-s, no ro-
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tâmero gauche da w-etiltioacetofenona. Assim, a partir des-

ta análise, é razoável admitir que o efeito resultante da in-

teração hiperconjugativa (TIc=o' °c-s) na w-etiltioacetofenona

seja praticamente equivalente ao da etiltioacetona. Isto ju~

tifica o que foi experimentalmente constatado (Tabela 3), ou

seja, que os valores de (~v ) para os compostos (5) e (9) comg

relação às cetonas de referência (14) e (18) são praticamen-

te iguais.

~ digno de nota que este comportamento é seme-

lhante ao que foi constatado anteriormente29, nos deslocamen-

tos de frequência da carbonila dos rotâmeros gauche das N,N-

dietilacetamidas a-heterossubstituidas em relação à amida de

referência, quando comparados com os deslocamentos de fre-

- . . . - ~

quenc1a das acetonas a-heterossubst1tu1das em relaçao a ceto-

na de referência (vide pg. 32).

- *
2.3. Estudo no U.V. da transiçao n-->TI da carbonila das

w-etiltioacetofenonas-p-substituídas e das

p-substituidas correspondentes em n-hexano.

acetofenonas

o cromóforo benzoila apresenta no U.V. próxi-
- 37 , 38a -

mo tres bandas: uma fraca, ao redor de 320 nm (e:=5-100)

.. - *
atribu1da à transiçao n-->TI (também denominada banda R), uma

moderadamente intensa entre 270-290 nm (e:~ 1000-2000), cor-

d ~ .- * 1 1
) 1 ~.

respon ente a trans1çao TI-->TI (Alg--> B2u do ane aromat1-

co (também denominada banda B) e, finalmente, uma muito in-

tensa em ~ 240 nm (8 > 10.000), correspondente à transição

n-->n* (lAlg-->lBlU) do anel aromático (também denominada ban
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da K) . No entanto, nas w-etiltioacetofenonas e nas corres-

pondentes acetofenonas, era de interesse estudar somente o

intervalo de comprimento de onda de 300-400 nm, onde se si-
- *

tua a transiçao n-->TI da carbonila. Deve-se salientar que

todos os espectros foram determinados somente no solvente não

polar n-hexano, devido ao fato de que em solventes mais po-
. - *

lares (por exemplo etanol) a trans1çao n-->TI da carbonila,

que já é parcialmente encoberta pela banda B do anel
~aroma-

tico (vide Figuras 9-12, pgs. 79-82 e Figuras 13-16, pgs. 84-

87) seria praticamente encoberta por esta banda. Este efei-

to seria decorrente do deslocamento hipsocrômico

n-->TI* da carbonila em solventes mais polares38b.

da banda

Na Tabela 5, são apresentados os comprimen-

tos de onda e as absorptividades molares aparentes dos máxi-

mos do contorno vibracional das bandas correspondentes à tran
*

sição n-->TI da carbonila das acetofenonas (16) - (10) e das

w-etiltioacetofenonas correspondentes (7) - (1), em n-hexano.

Esta tabela inclue, também, os dados correspondentes à me-

ti1etilacetona (18) e da etiltioacetona (9), para fins com-

para ti vos. Deve-se salientar que não constam desta Tabela os
- *

dados correspondentes à transiçao n-->TI, tanto da p-aminoac~

tofenona (8) corno da w-etiltio-p-aminoacetofenona (17). Isto

.. . - *
se deve ao fato da banda correspondente a translçao n-->TI da

carboni1a destes compostos ser totalmente encoberta pela ban-

da B do anel aromático, deslocada batocromicarnente e
. f .

d d . d
..

d . 38a
Sl lca a eVl o a presença o amlno grupo

inten-

Na Tabela 5, pOde-se constatar que nas aceto-
*

fenonas (16) - (10), o contorno vibracional da transição n-->TI
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- *
Dados de absorçao no u1travio1eta da transição n-->TI da carboni1a das ~ce-

tofenonas Y-~-C(O)CH2X (1)-(7); (~O)-(16) e cetonas MeC(O)CH2X (9) e (18)
em n-hexano.

a b c
comprimentode onda em nm; absorptividademolar aparentei pico mais
tenso do contorno vibracional~ dinflexão; evalores da ref. L .

in-

X ::.: H X ::: SEt
Comps. Y

Àa e:b À e:

310c (97) 320 " (860)

(16) - (7) OHe 319 (94) 332c (890)
334 (61) 345 (690)
347 (22) 360 (290)

314c (56) 424 (481)

(15)-(6) Me 318 (55) 335c (565)
338 (4O) 349 (458)
355 (16) 366 (182)

317c
317 (277)

(43) 328 (395)
(14)-(5) H 329 (42) 339c (471)

345 (28). 355 (382)
357 (10) 367 (155)

316c (58) 327 (485)
(13)-(4) C1 326 (56) 339c (571)

339 (4O) 353 (459)
355 (14) 370 (179)

316c (65) 328 (530)

(12)-(3) Br
I

325 (63) 340c (609)
343 (39) 354 (475)
360 (12) 372 (183)

325c (68) 338 (739)

(11)-(2) CN 333 (65) 352c (862)
351 (43) 356 (677)

I
370 (13) 384 (267)

325d (288) 343 (738)

(10) - (1) N02
357c (766)
370 (594)
392 (240)

(18)-(9)e - 279 (16) 301 (224)
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das bandas da carbonila apresenta picos com valores decres-

centes de intensidade, indicando portanto, a ausência de um

máximo bem definido.
*

Na realidade, a banda n-->TI nestes com

postos apareceu como sendo um ombro da banda B do anel aromá

tico em 280~10 nm (E ~ 1500). Em alguns casos, onde ocorre

conjugação entre o anel aromático e grupos insaturados, a baE
* ~ - 37 38c

da n-->TI e um ombro da banda K sobreposta a banda B' .AS

Figuras 9, 10 e 11 ilustram claramente este comportamento. D~

ve-se salientar que na p-nitroacetofenona (10) (Figura 12), a

inflexão em 327 nm (E = 288) corresponde à sobreposição
*

bandas correspondentes às transições n-->TI da carbonila

do nitrogrupo (no nitrobenzeno o À desta transiçãomax
38d *

330 nm com E = 125) , com a cauda da banda TI-->TIdo

benzênico.

das

e

e em

anel
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FIGURA 9 - Espectro no u1travio1eta da acetofenona (14), em

n-hexano.
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Pode-se constatar também, nesta Tabela, que

a introdução do grupo etiltio na posição ~ das acetofeno-

nas-p-substituldas (7) - (1), origina um deslocamento bato-

crômico do máximo da banda correspondente à transição
*

n-->TI

da carbonila de, aproximadamente, 20 nm e uma intensifica-

ção da mesma de ca. de 10 vezes. Como se pode observar nas

III

I

Figuras 13, 14, 15 e 16, agora a banda correspondente à tran-
*

sição n-->TI da carboni1a das w-etiltioacetofenonas-p-substi-

tuldas (7) - (1) apresenta um máximo bem definido, não sendo

III

apenas um ombro da banda B ou da B superposta à K do anel arQ

mático, como acontece nas acetofenonas-p-substituldas (16)

(10).

- *
~ importante salientar que a transiçao n-->n da car-

bonila, que anteriormente se apresentava como uma inf1exão na

p-nitroacetofenona, em 327 nm (Figura 12), sofre um graITE de~

locamento batocrômico de 30 nm, tornando-se uma banda bem de-

finida, com máximo em 357 nm (s = 766).
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FIGURA 13 - Espectro no u1travio1eta da w-eti1tioacetofenona

(5), em n-hexano.
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FIGURA 15 - Espectro no u1travio1eta da w-eti1tio-p-cianoac~

tofenona (2), em n-hexano.



1400

1000

I

E
u-
I

o
E

w
600

200

87.

320 350
À (nm)

FIGURA 16 - Espectro no u1travio1etada w-eti1tio-p-nitroac~

tofenona (1), em n-hexano.
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Ainda pode-se observar, na Tabela 5, que o

grupo fortemente repelente .de elétrons (aMe) e grupos insatu-

rados fortemente atraentes de elétrons (CN) e (N02)' apresen-

tam, tanto nas acetofenonas não substituídas (Figuras 10, 11

e 12) como nas w-etiltiossubstituidas (Figuras 14, 15 e 16) ,

sendo nestas de forma mais evidente, uma intensificação da

* - ~ . ~ .-
banda n-->n em relaçao as subst1tu1das na pos1çao para do

anel por (H) e grupos fracamente atraentes (Cl e Br) e repe-

lente (Me) de elétrons.

- *
A intensificaçao da banda n-->n , no caso de

grupos insaturados atraentes de elétrons, deve-se ao fato de

esses grupos originarem uma significativa batocro~ia com hi-

percromia das bandas B e K do anel aromático38c, resultando n~
, - *

ma razoavel sobreposiçao de suas caudas com a banda n-->n da

carbonila. No caso de grupos fortemente repelentes de . elé-

trons (NH2 e aMe), ocorre a mesma batocromia com hipercro-

mia da banda B38a, originando nestes casos também uma inten-
- *

sa sobreposiçao de sua cauda com a banda n-->n da carboni-

Ia. Como já foi dito anteriormente, este efeito é tão

pronunciado nas p-aminoacetofenonas (8) e (17), que impede a
*

identificaçãoda transiçãon-->n da carbonilanestes com-

postos. Obviamente, os efeitos acima mencionados são menos

evidentes nos grupos fracamente atraentes e repelentes de elé

trons, tornando menor a extensão da sobreposição
*

n-->n da carbonila com a banda correspondente à

da banda

transição
*

n-->n do anel aromático.

Pode-se finalmente constatar, na Tabela 5,que
*

a inflexão correspondenteà transiçãon-->n das acetofeno-



89.

nas-p-substituídas, indo-se de grupos repelentes para atraen-

tes de elétrons (16)- (10), apresenta um discreto batocro-

mismo progressivo, de 310 a 325 nm. Já nas w-etiltioacetofe-

nonas correspondentes (7) - (1), este efeito batocrômico
~

e

bem mais pronunciado, indo-se de 332 a 357 nm. Deve-se sa-

lientar que enquanto o deslocamento batocrômico de 15 nm nas

acetofenonas-p-substituídas, indo-se de grupos repelentes pa-

ra atraentes de elétrons, é somente uma estimativa, devido ao

máximo destas bandas não ser definido (vide Figuras 9-l2,pgs.

79-82),0 deslocamento batocrômico de 25 nm das w-etiltioace-

tofenonas correspondentes pode ser bem determinado devido ao

máximo destas bandas ser bem definido (vide Figuras 13-16 ,

pgs.84-87) .

o deslocamento para o visível, indo-se de ace-

tofenonas não substituídas (16) - (10) para acetofenonas

etiltiossubstituídas correspondentes (7) - (1), também

w-

foi

constatado, anteriormente, nas cetonas alifáticas e cicloali-

fáticas, quando comparadas com as cetonas correspondentes a-

~ 1,20,21,24,27,28
etil tiossubsti tU1.das (videpgs. 30,21,23,25e 26).0

f 't b -, f ' '
b

~ d 1,28
(

' de e1. o atocrom1.CO nestes compostos, 01. atr1. U1. o V1. e
*

pgs.30 e26) à estabilização do orbital TIC=O' decorrente
*

interação hiperconjugativa com o orbital GC-S' promovendo um

abaixamento do nível energético do primeiro e, portanto, des-
*

locando a transição n-->TI para o visível (Figura 17).

da
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FIGURA 17 - Diagrama qualitativo de níveis de energia, mos-

trando a interação hiperconjugativa no estado ex-
* *

citado entre os orbitais TIC=O e °C-S e as ener-
- *

gias da transiçao n-->TI antes (a) e depois (b)

da interação.

Indo-se de grupos repelentes para atraentes de

elétrons, nas acetofenonas-p-substituídas (16) - (10), ocor-

re um aumento progressivo do potencial de ionização do par

de elétrons solitário nO(CO) do oxigênio carbonílic039 e, por

tanto, uma estabilização progressiva do mesmo. Assim, em ana

logia às acetofenonas e levando-se em conta somente o nível

energético do par de elétrons solitário nO(CO) da carbonila

das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas, indo-se de gruposre

pelentes para atraentes de elétrons (7) - (1), dever-se-ia es
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perar um deslocamento hipsocrômico progressivo da transição
*

n-->TI . No entanto, os resultados experimentais mostram um

comportamento inverso, isto é, um deslocamento batocrômico

progressivo desta transição. Este comportamento indica aooor

- *
rência de uma estabilizaçao progressiva do orbital TIe=o

do que a do orbital não ligante nO(CO)' indo-se de grupos re-

pelentes para atraentes de elétrons.

maior

Tais fatos, aparentemente anômalos, sao ex-

plicados a seguir.

Enquanto nas acetofenonas-p-substituídas, con-

tendo grupos atraentes de elétrons, ocorre urna maior contri-

buição para o híbrido de Ressonância da estrutura menos po-

lar (XXXIX) (vide Esquema 1, pg. 67), aumentando o caráter de

dupla ligação da carbonila e portanto a energia da mesma, nas

acetofenonas contendo em ~ grupos repelentes de elétrons,

ocorre uma maior contribuição para o híbrido de Ressonância

das estruturasmais polares (XL) e/ou (XLI) diminuindo o ca-

ráter de dupla ligação e, portanto, a energia da mesma.

Deve-se salientar que a energia de licação C-S

(ou o potencial de ionização de 0C-s)40 das w-etiltioaceto-

fenonas não deve variar, indo-se de grupos repelentes para

atraentes de elétrons, já que esta ligação está afastada do

anel aromático por duas ligações ° (Ar-C(O)-CH2-SR).

Sabe-se, pelas Regras da Teoria Simples de PeE

turbação de Orbitais Moleculares41, que quanto mais próximo

estiverem os níveis de energia dos orbitais moleculares
-
nao

perturbados (6E), maior será a interação dos mesmos, resulta~

do em urna desestabilização progressiva (oE) do orbital de
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energia mais baixa, onde OE a ~

Assim, considerando-se como orbitais não per-

turbados, os orbitais TIC=O das acetofenonas-p-substituidas(de

-8,9 eV para o grupo metoxila (16) a -9,6 eV para o

nitro (10) )39 e o nivel de energia do orbital °C-S do

notiol (-13,7 ev)42, pode-se facilmente concluir que a

grupo

eta-

de-

sestabilização do orbital TIC=O na p-nitroacetofenona, onde os

niveis não perturbados são os mais próximos, é bem maior do

que a desestabilização deste orbital na p-metoxiacetofenona,

.,. - ~ -
onde os nlveis nao perturbados, na serie estudada, sao os que

estão mais afastados. A Figura 18 ilustra bem este comporta-

mento e evidencia a maior desestabilização (oE) para atraen-

tes de elétrons e a menor para repelentes de elétrons. As-

sim, no estado fundamental, ocorre uma maior interação hiper-

conjugativa entre os orbitais TIC=O e °C-S dos rotâmeros gau-

che das w-etiltioacetofenonas contendo em para grupos atraen-

tes de elétrons do que nas w-etiltioacetofenonas contendo em

para grupos repelentes de elétrons.

ERRATA

Pg:. 92, da 2~ a 6ê: linha, onde se l~: Assim, consideran-

do-se como orbitais não perturbados, os orbitais TIC=O das ace-

tofenonas-p-substituidas (de -8,9 eV para o grupo metoxila (16)

a -9,6 eV para o grupo nitro (10)35 e o nlvel de energia do or-

bital °C-S do etanotiol (-13,7 ev)42...; leia-se: Assim, consi-

derando-se como orbitais não perturbados, os orbitais TIC=O

acetofenonas-p-substituldas [lembrando que o potencial de

das

ioni-

zação do orbital TIC=Ode cetonas alifãticas é aproximadamente de

(-12,5 ev)55] e o nivel de energia do orbita1 °C-S do etanoti01
42

(-13,7 eV) ...
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(R) - Repelente de elétrons
(H)- Hidrogenio
(A) - Atraente de elétrons

FIGURA 18 - Diagrama qualitativo de níveis de energia mos-

trando a interação hiperconjugativa no estado fu~

damental dos orbitais TIC=O e GC-S da forma gau-

che das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas. oE

representa a extensão da desestabilização do or-

bital TIC=O' após a interação hiperconjugativa.

Como é bem estabelecid043, quanto maior for o

caráter ligante de um orbital, maior será o caráter antili-

gante do seu correspondente. Assim, quanto maior for o ca-

ráter ligante do orbital TIC=O' maior será o caráter
antili-

*
gante do orbital TIC=Oe, portanto,maiorserá a proximidade

*
dos níveis de energia entre os orbitais antiligantes TIC=O

e
*

Gc-s. Pode-se constatar, na Figura 19, que este efeito cau-

sará uma interação cada vez maior entre estes orbitais, ori-

ginando, portanto, uma estabilização progressiva de
*

TIC=O

elé-
*

(> dE ), indo-se de grupos repelentes para atraentes de
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trons em para, nas w-etiltioacetofenonas.

A partir desta análise, torna-se evidente
- *

a estabilizaçao progressiva do orbital TIC=O' decorrente
* *

interação hiperconjugativa (TIC=o' °c-s)' indo-se de

repelentes para atraentes de elétrons, nos confôrmeros

que

da

grupos

che das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas, deve ser

gau-

bem

maior do que a estabilização progressiva do orbital nO(CO) da

carbonila, provocando, de acordo com o que se constata expe-
- *

rimentalmente, uma batocromia progressiva da transiçao n-->TI

nestes compostos.
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mostran

do a interação hiperconjugativa no estado excitado
* *

entre os orbitais TIC=O e 0C-S' os níveis de ener-

gia do par de elétrons isolado da carbonila nO(CO)
- *

e as energias da transiçaon-->TI (6E) da forma
*

gauche das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas.6E

- *-
representa a estabilizaçao do orbital TIC=O apos

interação hiperconjugativa.

a
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Pode-se ainda constatar, na Figura 18, que a

desestabilização progressiva do nível de energia do orbital

TIc=o nas w-etiltioacetofenonas, indo-se de grupos repelentes

para atraentes de elétrons (decorrente da interação hiper-

conjugativa dos orbitais TIC=O e 0C-S)' ocasiona urna diminui-

ção progressiva da energia de ligação da carbonila e portan-

to uma diminuição progressiva da constante de força (kco)
e

da frequência de estiramento deste grupo. Deve-se salien-

tar que esta análise de orbitais moleculares está de pleno

acordo com a visão clássica de Ressonância. Assim, indo-se

de grupos repelentes para atraentes de elétrons, nos rotâme-

ros gauche das w-etiltioacetofenonas, haverá uma contribuição

crescente da estrutura hiperconjugativa (XLII) (vide Esquema

1, pg. 67) e, por conseguinte, uma diminuição progressiva da

constante de força (kco) e da frequência da carbonila

pg. 66}.

(vide

Pode-se finalmente verificar, na Tabela 5, que
*

o deslocamento batocrômico de 22 nm da transição n-->TI da

carbonila, indo-se da acetofenona (14) para a w-etiltioaceto-

fenona (5), é igual ao observado, indo-se da metiletilcetona

(18) para a etiltioacetona (9).

Este resultado, no estado excitado, concorda

com o observado no estado fundamental no I.V. onde se cons-

tatou praticamente o mesmo deslocamento de frequência da car-

bonila dos rotâmeros gauche da w-etiltioacetofenona (5) e da

etiltioacetona (9) em relação às cetonas correspondentes nao

substituídas (14) e (18) (vide Tabela 3, pg. 47).

Decorrente do fato que o nível de energia do
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par de elétrons solitário nO(CO) da carbonila não deve

riar significativamente, indo-se da etiltioacetona (9)

va-

para

a w-etiltioacetofenona (5), conclui-se que o idêntico

- - *
camento batocromico da transiçao n-->TI destas duas

deslo-

cetonas

2-tiassubstituídas indica o mesmo grau de estabilização do
*

orbital TIC=O (vide Figura 17, pg. 90). Assim sendo, este re-

sultado corrobora a análise anterior, segundo a qual a diminui

ção da interação hiperconjugativa entre os orbitais TIC=O
* *

°C-S e entre os orbitais TIC=O e °c-s' esperada no confôrmero

gauche da w-etiltioacetofenona em relação à etiltioacetona (vi

e

de pgs. 73 e 74),é contrabalançada por um menor ângulo diédri-

co ~ entre os orbitais TIc=o e °c-s e, porconseguinte, dos or-
* *

bitais antiligantes TIC=O e °C-S' Isto ocorre (vide pg. 73),

para aliviar a tensão estérica entre o hidrogênio em orto do

anel aromático e o enxofre do grupo etiltio, originando, por-

tanto, um maior entrosamento entre estes últimos orbitais.

Finalmente,deve-se salientarque o fato da
- *

intensidade da transiçao n-->TI da carbonila da acetofenona

(14) e da w-etiltioacetofenona (5) ser aproximadamente o do-

bro das cetonas alifáticas correspondentes (18) e (9) (Tabe-

Ia 5) é consequência da sobreposição da banda correspondente
- *

à transiçao n-->TI da carbonila com a banda B do anel aro-

mático.
*

No entanto, a intensificação da transição n-->TI da

carbonila de ca. de dez vezes, indo-se das acetofenonas (16) -
(10) para as w-etiltioacetofenonas correspondentes (7) - (l),é

praticamente igual à intensificação desta banda indo-se da

metiletilcetona (18) para a etiltioacetona (9). Da mesma ma-

neira que para esta última, pode-se interpretar que a inten-
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*
sificação da transição n-->TI da carbonila na w-etiltioace-

tofenona seja também decorrente de um significativo grau de

interação no estado excitado27 dos orbitais antiligantes TI~=o
*

e °C-S (videpg. 25).
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2.4. Apresentação das sínteses

Foram efetuadas as sínteses das w-etiltioace-

tofenonas substituídas em para pelos grupos ou átomos: ni-

tro (1), ciano (2), bromo (3), cloro (4), hidrogênio (5), me-

tila (6), metoxila (7) e amino (8).

~ ~

O metodo geral empregado para a s1ntese des-

tas acetofenonas, com exceção da w-etiltio-p-aminoacetofenona

(8), foi o da substituição nucleofílica das correspondentes

w-broropacetofenonaspelo etilmercapteto de sódio

abSOt~~
\

em etanol

~ Na W
X--0--C-CH + HSEt > X--0--C-CH2

I 2 EtOH I

Br SEt

Este método consiste na adição lenta da solu-

ção de etilmercapteto em etanol à solução da w-bromoacetofe-

nona em etanol, a frio. Este procedimentocorresponde, por-
- ~ 44.

tanto, a urna adaptaçao do metode de Prelog et al., descr1to

para a preparação da w-etiltioacetofenona. As vantagens des-

te procedimento em relação ao de Prelog consistem em evitar,

durante a reação, tanto concentrações altas da base (etilmer-

capteto) corno também aquecimento prolongado da mistura rea-

cional. Ambos os fatores facilitam a ocorrência de produtos

secundários indesejáveis. O rendimento destas reações foi

acima de 60%. Com exceção das w-etiltioacetofenonas subs-

tituídas em para por -metoxi, -metila e hidrogênio, que sao

compostos descritos na literatura, os restantes são inéditos.

Estes tiveram as suas identidades comprovadas tanto pela aná-

lise elementar corno por métodos espectroscópicos (ressonân-
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cia magnética nuclear de lH e infravermelho).

As w-bromoacetofenonas de partida foram obti-

das pela reação de bromo com as correspondentes acetofeno-

b ''''
d

~ . d
~

t' 1 , 145a ~ b 1nas-p-su stltUl as em aCl o ace lCO g aCla ,eter a so uto

d ' 46 - 1 2 1 ~ . ~

- 10xano na proporçao mo ar : e em um unlCO caso em eter

absolut047, contendo traços de cloreto de alumínio.

o O
II 11

X~--C-CH + Br --> X--~C-CH + HBr
3 2 I 2

Br , '-

Enquanto as reações de bromação em éter-dioxa

no das acetofenonas substituídas em para, tanto por

atraentes cornorepelentes de elétrons (nitro, cloro e

grupos

meti-

la), forneceram os correspondentes compostos bromados com

p-
:r
~
p

rendimento ca. de 60%, as reações de bromação em ácido
~

ace-

tico glacial só foram bem sucedidas com grupos atraentes de

elét.rons (ciano, bromo) e hidrogênio (rendimento de 55-

90%) .

A w-bromo-p-metoxiacetofenona foi obtida em

estado puro em ca. de 60% de rendimento, somente quando a

reaçao de bromação da acetofenona correspondente foi efe-

tuada em éter absoluto, na presença de traços de cloreto de

alumínio.

Todas as acetofenonas bromadas obtidas são des

cri tas na literatura e tiveram as suas identidades comprova-

das pela comparação dos seus pontos de fusão com os indica-

dos na literatura. Em alguns casos, onde os pontos de fusão

divergiam discretamente dos indicados, foram registrados os

espectros de ressonância magnética protônica com a finalida-

II ~lIC3T'f:Cffi
. ,utr de Químíli

lJl~iv9r:""1<1~ da Sã~ P:wlr
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de de uma identificação inequívoca destes compostos.

A finica acetofenona de partida não disponí-

vel em nosso laboratório foi a p-cianoacetofenona e foi pre-

parada em três etapas. Inicialmente, efetuou-se a reação

diazotação48 da p-aminoacetofenona (Etapa 2), seguida
- 48

reaçao de Sandmeyer

de

pela

entre o sal de diazônio e o cianeto cu

proso dissolvido em excesso de solução de cianeto de sódio

(dicianocuprito de sódio) (Etapa 3). ° cianeto cuproso48 foi

obtido pela reaçao em solução aquosa de sulfato de cobre (11)

com cianeto de sódio na presença de sulfito de sódio (Etapa

1) .

Etapa 1

2CuS04 + 4NaCN + Na2S03 + H20 ---> CU2(CN)2 + 3Na2S04 + 2HCN

CU2 (CN) 2 + 2NaCN -> 2Na [cu (CN) 2]

Etapa 2

~ NaN02/H2S04 R +
]

-
H C-c-(2i-NH > H C-C--Qj-N HSO
3 2 oO-soc 3 2 4

Etapa 3

~ +
]

- Na[Cu(CN)2] ~
H C-C--0--N HSO > H C-C--0--C=N3 2 4 3-

A síntese da w-etiltio-p-aminoacetofenona con~

ta de três etapas a saber: inicialmente preparou-se a w-bromo-

p-(N-acetilamino)acetofenona49 pela reação de Friedel- Crafts

entre o cloreto de bromoacetila e a acetanilida, na presen-



102.

ça de cloreto de alurninio em sulfeto de carbono (Etapa 1). A

seguir, de acordo com o procedimento geral, este composto rea

giu com o etilmercapteto de sódio em etanol, obtendo-se a w-

etiltio-p-(N-acetilamino)acetofenona (Etapa 2). Finalmente,

este composto foi hidrolizado na presença de ácido cloridri-

co concentrado,segundo o procedimentodescrito para a hi-

drólise da p-bromoacetanilida45b, obtendo-se a w-etiltio-p-a-

minoacetofenona (Etapa 3).

Etapa I

/,-0
H C-C~ +

2b'CI

o
AICl3 11

çO -NHAc CS > H2C-C-0-NHAC + HCI
2 I

Br

Etapa 2

o O
1\. NaSEt 11

H2r-C--0--NHAC > H2Ç-C--0--NHAC
Br EtOH ~Et

Etapa 3

o O

H C-~-çO--NHAC 1)HC1/EtOH> H C-g--~--NH
2 I 2) NaOH 2 I 2
SEt SEt
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CAPíTULO 111

PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Instrumentos, medidas espectroscópicas e análises.

A - Medidas no Infravermelho

Os espectros no Infravermelho foram registra-

dos no espectrofotômetro Perkin-Elmer Modelo 283,munido

grade de difração, na temperatura ambiente.

com

A.l. Espectros Qualitativos

Os espectros qualitativos das w-etiltioaceto

fenonas-p-substituídas, com exceção da p-aminossubstituída s~

lida, foram determinados em filme no intervalo de frequêg

cia de 4000 a 200 cm-l, empregando-se janelas de brometo de

potássio. O espectro da w-etiltio-p-aminoacetofenona sólida

foi determinado em pastilha de brometo de potássio, na pro-

porção aproximada de 1 mg da substância para 200 mg de KBr.

Todos os espectros foram determinados em escala de transmi-

tância, em condições normais de registro, de acordo com o ca-

tálogo do aparelho.

Todos os espectros foram calibrados com o re-

-1
gistro das bandas em 2850,7; 1601,4 e 1028,0 cm do polies-

tireno.
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A.2. Espectros Quantitativos

A.2.1. Determinação da frequência e da intensidade do máxi-

mo das bandas correspondentes à transição fundamental

da vibração de estiramento da carbonila dos rotâme-

ros cis e gauche das w-etiltioacetofenonas-p-substituf

das e determinação das frequências dasbandasda carbo-
-

nila das acetofenonas-p-substituídas.

As bandas correspondentes à vibração de esti-

ramento da carbonila das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas

foram registradas inicialmente em escala de absorbância no in

tervalo de frequência de 1800,0 a 1600,0 cm-l Foram uti-

lizadas celas pareadas de cloreto de sódio de 1,00 mm de es-

pessura e soluções das w-etiltioacetofenonas em n-hexano, te-

tracloreto de carbono e clorofórmio de concentração ca. de

-2
1,00 x 10 M. No caso da w-etiltio-p-aminoacetofenona as

concentrações empregadas em n-hexano e tetracloreto de car-

-4 . -3
bono foram de 4,30 x 10 M e 1,10 x 10 ,respectivamente.

As condições gerais de registro das bandas de

carbonila das acetofenonas w-etiltiosubstituídas nos três sol

ventes estão abaixo indicadas:

(a) e (b) referem-seàs variáveis empregadas na w-etiltio-p-
aminoacetofenona, em tetracloreto de carb:>noe n-hexano,respecti-

vanente

MODO DE REGISTRO ABSORBÂNCIA

Velocidade de registro
-1 SO SOa 2Sb(cm /min)

Supressão

Tempo de resposta (s) I 2 4 8

Fenda espectral (cm-I)

I

2,0 2,0 2,0

Expansão de abscissa Sx Sx Sx

Expansão de ordenada I Ix Sx 10x



105.

As bandas da carbonila de cada w-etiltioace-

tOfenona-p-substituida estudada apresentam-se nos três sol-

ventes como dupletes superpostos que foram parcialmente sepa-

rados graficamente (vide Figs., Ia, lb e lc, pgs. 39 e 40).

*
Assumindo-se que o "background" na região

da banda da carbonila seja paralelo ao eixo do número de on-

da, a separação gráfica dos componentes do duplete foi efetua

da de acordo com o procedimento abaixo descrit050b.

Inicialmente, determinou-se o ponto de maior

intensidade da banda composta e através dele traçou-se uma

perpendicular ao eixo do número de onda, formando,portanto,um

eixo de simetria. A seguir,refletiu-se o lado corresponden-

te ao maior componente do duplete superposto, obtendo-se as-

sim uma banda simétrica. A banda então simetrizada foi gra-

ficamente subtraída da banda experimental,obtendo-se, portan-

to, o outro componente do duplete.

Posteriormente, com a finalidade de se deter-

minarem as frequências correspondentes aos máximos das ban-

das da carbonila, tanto da forma gauche das w-etiltioacetofe-

nonas-p-substituídascomo ~ das acetofenonas correspon-

dentes não substituídas, empregou-se o procedimento a seguir.

Registrou-se cinco vezes a banda da carboni-

Ia de cada acetofenona estudada, em escala de transmitância ,

seguida de registro da banda de referência do poliestireno em

*
b k SOa ~. b

-
d bO ac ground e o conJunto das as sorçoes,exceto a a an-

da estudada. Como neste caso a compensação do solvente foi

perfeita, o background consistiu somente da cauda de ban-

das laterais à banda da carbonila.
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-1
1601,4 cm (Figura 20). o valor médio das cinco medidas foi

considerado como sendo o mais provável e a precisão destas d~

terminações, avaliada pela estimativa do desvio padrão

dio, foi de ~ 0,4 cm-l.

~

me-

80

c::{

~GO
cc::{

.......

~
(f)
z
c::{
Ir
40

~o

20

1
1700 1600

V (em-I)

FIGURA 20 - Determinação da frequência de estiramento da ban-

da da carbonila, empregando-se a banda em

cm-l do poliestireno cornoreferência.

1601,4
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As concentrações nos três solventes e as celas

pareadas empregadas foram as mesmas utilizadas para as medi-

das das w-etiltioacetofenonas-p-substituidas em escala de ab-

A . --2
sorbancla (1 = 1,00 mm e C = 1,0 x 10 M).

A seguir, são indicadas as condições gerais

nas quais as bandas foram registradas:

MODO DE REGISTRO (%) TRANSMITÂNCIA

(a) e (b) referem-se às variáveis empregadas na w-etiltio-p-

aminoacetofenona, em tetracloreto de carbono e n-hexano, res-

pectivamente. Nestes casos, as condições de registro da ban-

da de poliestireno são idênticas às condições gerais, com ex-

ceçao da expansão de ordenada que foi de Ix.

Velocidade de registro
-1

I 125 l25a 50b(cm /min)

Supressão

Tempo de resposta (s) 2 2 4

Fenda espectral
-1

2,0 2,0 2,0(cm )

Expansão de abscissa 2x 2x 2x

Expansão de ordenada Ix 2,5x 5x
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o valor da frequência da carbonila do compo-

nente de baixa intensidade, correspondente ao rotâmerocis das

w-etiltioacetofenonas, foi determinado no espectro registra-

do em escala de absorbância, após a resolução gráfica da ban-

da composta. Neste caso, tomou-se como banda de referência o

máximo da banda de frequência menor, correspondente ao rotâ-

mero gauche, cujo valor tinha sido previamente determinadooon

forme a descrição anterior.

A precisão destas determinações foi estimada

em + 1 em-I para as w-etiltioacetofenonas estudadas, com ex-

ceção da p-metoxi e p-amino, onde não foi possível efetuar a

decomposição gráfica da banda e a precisão estimada para
- - -1

provavel ponto de inflexao foi de + 2 cm .

o

A.2.2. Determinação da frequência do máximo das bandas cor-

respondentes ao 19 harmônico da vibração de estira.men-

to da carbonila dos rotâmeros gauche das w-etiltioace

tofenonas-p-substituídas e das acetofenonas-p-substituf

das.

As bandas correspondentes ao 19 harmônico da

vibração de estiramento da carbonila das w-etiltioacetofeno-

nas-p-substituídas foram registradas, inicialmente, em esca-

Ia de absorbância no intervalo de frequência de 3600 a 3200

cm-l Foram utilizadas celas pareadas de quartzo (para IV

próximo) de 1,00 cm de espessura e soluções, em tetraclore-

to de carbono, das acetofenonas estudadas, de concentração ca.
-2

de 2,0 x 10 M.

Posteriormente, tanto as bandas da carbonila
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correspondentes aos rotâmeros gauche das acetofenonas tios-

. -
subtituldas, corno das acetofenonas correspondentes nao subs-

tituídas, foram registradas cinco vezes em escala de trans-

mitância, seguida do registro da banda de referência do po-

liestireno em 2850,7 cm-l o valor médio das cinco medidas

foi considerado corno sendo o mais provável e a precisão des-

tas determinações,avaliada

- -1
drao, foi de + 1,3 cm

pela estimativa do desvio pa-

A seguir são indicadas as condições gerais nas

quais as bandas da carbonila foram registradas.

Modo de registro Absorbância
. - . a

Transmltancla

Tempo de registro (cm-l/min)

Supressão

Tempo de resposta (s)
-1

Fenda espectral (cm )

Expansão de abscissa

Expansão de ordenada

100 100

2 ou 4

3,0 - 4,0

5x

2

3,0 - 4,0

Ix

4 ou 8x 2 ou 4x

aAs condições de registro da banda do poliestireno em

cm-l são idênticas às condições gerais, com exceção da

pansão da ordenada, que foi de Ix.

2850,7

ex-

A.2.3. Análise estatística das correlações entre as frequêg

cias de estiramento da carbonila das acetofenonas e as

constantes 0+ dos substituintes.
?

A melhor reta que se ajusta ao conjunto de pog

tos do gráfico de frequências da carbonila (v) em função das
+

constantes dos substituintes 0 , foi calculada pela regressão
p
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linear de mínimos quadrados, através do programa da calcula-

dora Hewlet-Packard Modelo "9820-A" stat PAC r-6, pg. 33.

A equação da reta era expressa na forma v =

Vo + po;. Os valores dos coeficientes linear (vo)' angular

(p) e de correlação (r), bem como do desvio padrão da esti-

mativa de v em função de 0+ (5), são fornecidos pelo
p

progra-

ma.

o critério estatístico empregado para ava-

liar a precisão relativa da correlação,além do coeficiente

de correlação, foi o critério de Exner5l (~).Esteconsiste na

relação entre o desvio padrão da estimativa (5) e a estimati-

va do desvio padrão dos dados experimentais (5 ),o ou seja

~ = 5/50

onde
[

N

J

l/2
5 = L (v~ - v.)2/N-M

j=1 J J

e

[

N - 2

]

1/2
5 = L (v. - v) /N-l
o j=l J

sendo v~ = valores calculados pela equação da reta obtida pe-J
la regressão linear de mínimos quadrados.

v. = Valores experimentais.J

N = Número de dados experimentais

M = Número de parâmetros ajustáveis (neste caso 2).

-
v = Média dos valores de Vj.

De acordo com o critério de Exner, uma boa cor
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relação corresponde, em geral, a ~ < 0,2 e uma correlação mui

to precisa a ~ < O,l.Valores de ~ maiores do que 0,2 corres-

pondem a correlações progressivamente menos precisas.

B - Medidas no Ultravioleta

Os espectros no ultravioleta foram registra-

dos em um espectrofotômetro Beckman, modelo DK-2A, em escala

de absorbância, no intervalo de comprimento de onda (À) de

280 a 450 nrn, com a finalidade de se analisar a região de ab-

- -."
sorçao da transiçao n-->TI da carbonila

tiossubstituídas e não substituídas.

das acetofenona§.

Foram utilizadas, para as medidas, celas pa-

readas de quartzo, de 1,00 cm de espessura.

O solvente empregado foi o n-hexano, sendo que

para cada acetofenona estudada foram determinados espectros

- -'. . - 2 -4
em tres concentraçoes dlferentes (no lntervalo de 10 a 10

-1 -1
M). As absorptividades molares (s, ~.mol .cm ) dos pon-

tos de máximo do contorno vibracional de cada banda foram cal

culadas pela regressão linear de mínimos quadrados, a partir

dos valores das absorbâncias determinadas diretamente no es-

pectro e das respectivas concentrações das soluções empre-

gadas. Todas as medidas foram efetuadas à temperatura am-

biente. A precisão das medidas foi estimada em + 1 nm.

c - Medidas de Ressonância Magnética Nuclear de próton

Os espectros de ressonância magnética nuclear

de próton (r.m.n de lH ou r.m.p.) foram registrados em um

espectrômetro Varian T-60, operando com uma fonte de rádio
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frequência de 60 MHz. Nos espectros de r.m.p, os deslocamen-

tos quimicos (o) são relatados em partes por milhão, em rela-

ção ao tetrametilsilano (TMS) ,utilizado como padrão interno.

Entre parenteses colocaram-se: o número de

hidrogênios, a multiplicidade (s-singlete, sa-singlete alar-

gado, d-dupleto, t-tripleto, q-quarteto, m-multipleto) e a

constante de acoplamento (J) em Hz.

Os solventes empregados, foram tetracloreto de

carbono e deuteroclorofórmio.

D - Análises cromatograficas

Com a finalidade de testar a pureza das w-etil

tioacetofenonas-p-substituidas sintetizadas, empregou-se um

cromatógrafo Varian, modelo 11868-40, equipado com um integr~

dor digital eletrônico. Utilizou-se o detector de ioniza-

ção de chama e o gás de arraste foi o nitrogênio.

A coluna utilizada foi a QF-l (5%).

As análises cromatográficas foram efetuadas

isotermicamente na temperatura de l800C. Todas as aceto-

fenonas tiossubstituidas analisadas demonstraram ser croma-

tograficamente puras (> 99,0%).

A análise cromatográfica, em camada delgada,

da w-etiltio-p-aminoacetofenona foi efetuada utilizando-se

silica gel "Kieselgel G-60, Merck A.G." e para a cromatogra-

fia em coluna empregou-se silica gel "Kieselgel 60, 0,063-

0,20 mm, Merck A.G.".
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E - Análises Elementares

A maioria das análises elementares foi efe-

tuada nos laboratórios da Rhodia Indústrias Químicas e Têx-

teis S.P., Paulínia, SP, sob a direção do Dr. Marino T. Fabi.

Algumas análises foram efetuadas no laboratório de Microaná-

lise do Instituto de Química da USP.

3.2. Compostos

A - Solventes

Nas medidas espectroscópicas foram utilizados

n-hexano, tetracloreto de carbono e clorofórmio (Merck, Uva-

sol) . Os solventes empregados nas sínteses foram: ácido ace

tico glacial (Aldrich) ,éter etílico (Rhodia), etanol absolu-

do (Merck) e 1,4-dioxano (Aldrich). Com exceção do primei-

ro solvente, os outros foram purificados por métodos descri-

tos na literatura, refs. (52) , (53a) e (S3b) ,respectivamente.

o disulfeto de carbono (Baker) foi seco com cloreto de

cio e redestilado à pressão ambiente (P.E. 44-4SoC).

cál-

B - Sínteses de w-bromo e w-etiltioacetofenonas-p-substituí-

das.

B.I. Descrição dos procedimentos gerais empregados nas Ere-

paraçoes de w-bromo e w-etiltioacetofenonas-p-substituí-

das.
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B.l.l. Procedimentos gerais da obtenção das

nonas-p-substituidas.

w-bromoacetofe-

. 46 47procedlmento A '

Em um balão tritubulado, de fundo redondo, mu-

nido com agitador magnético, funil de adição e condensador

de refluxo protegido com tubo de cloreto de cálcio, contendo

- ., ~

urna soluçao de acetofenona-para-substitulda em eter

luto ou em mistura de éter absoluto e dioxano, na

abso-

proporçao

molar 2:1, adicionou-se lentamente urna quantidade equimolar

de bromo. A reação foi efetuada à temperatura ambiente.

Ao término da mesma, diluiu-se com água e se-

parou-se a fase orgânica. A seguir, a fase aquosa foi ex-

tralda três vezes com éter. o extrato etéro resultante foi

neutralizado com solução de bicarbonato de sódio e seco com

sulfato de magnésio anidro. Em seguida,evaporou-se os sol-

ventes à pressão reduzida e a bromoacetofenona resultante

foi recristalizada de etanol aquoso.

Procedimento B45a

Em aparelhagem idêntica à descrita anterior-

mente, contendo urna solução de acetofenona-para-substittiÍda em

ácido acético glacial, adicionou-se, lentamente, quantidade

equimolar de bromo. A mistura de reação foi vigorosamente

agitada durante a adição de bromo e a temperatura não exce-

o
deu 20 c. Ao se completar a adição de bromo resfriou-se a

mistura reacional em banho de gêlo e água. Filtrou-se então

o sólido formado e, em seguida, lavou-se o mesmo com etanol

50%. A bromoacetofenona resultante foi recristalizada de

etanol aquoso.
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B.l.2. Procedimento geral de obtenção de

~ 44
nonas-p-substituldas .

w-etiltioacetofe-

Em um balão tritubulado de fundo redondo, mu-

nido com agitador magnético, funil de adição e condensador de

refluxo protegido com tubo de cloreto de cálcio, preparou-se,

inicialmente, uma solução de etóxido de sódio pela reação de

sódio metálico e etanol absoluto. A seguir, resfriou-se ex-

ternamente esta solução com banho de gelo e água e adicio-

nou-se quantidade equimolar de etilmercaptana, para formar

etilmercapteto de sódio.

o

Em outro balão tritubulado, de fundo redondo,

equipado identicamente ao anterior, preparou-se uma solução

de w-bromoacetofenona-para-substituida em etanol absoluto (em

casos de pouca solubilidade adicionou-se acetona anidra, até

a solubilização total do composto). A esta solução adicio-

nou-se, lentamente, sob resfriamento externo (banho de gelo

e água), quantidade equimolar do etilmercapteto de sódio.

Ao término da reação, evaporou-se o solvente

à pressão reduzida e adicionou-se, ao residuo, água gelada,

efetuando-se, a seguir, sucessivas extrações com éter. Se-

cou-se o extrato etéreo com sulfato de magnésio anidro e, po~

teriormente, evaporou-se o éter. o óleo resultante foi des-

tilado à pressão reduzida.

B.2. Compostos Sintetizados

B.2.1. Preparação da w-bromoacetofenona (Procedimento B).
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A partir de 11,4 rol (0,098 moI) de aceto-

o
fenona (B.D.H., P.F. 18-20 C) e de 5 ml (0,098 moI) de bro-

mo em 40 ml de ácido acético glacial, obtiveram-se 16,4

(84,3%) de um sólido de P.F. 46-47oC (lit.46 50oC).

g

B.2.2. preparação da w-etiltioacetofenona.

o etilmercapteto de sódio foi obtido a par-

tir de 0,46 g (0,020 at-g) de sódio, 8,0 ml (0,14 moI) de

etanol absoluto e 1,8 ml (0,024 moI) de etilmercaptana (Ea~

tman-Kodak , P. E . 34,5-35, 50C/760 mrrHg) . A seguir, adicionou-se

o mercapteto preparado a 4,02 g (0,020 moI) de w-bromoa-

cetofenona, em 8 ml de etanol absoluto. Foram obtidos 2,58 g

(70,9%) de um líquido de P.E. 99,0 - 99,50C/0,35 rnrnHg (lit.44

o o
96,0 - 98,0 C/0,2 rnrnHgi104,0 - 106,0 C/0,30 mmHg).

1
r.m.n. de H o (CC14): 1,23 (3H,t,J=5,9 Hz)i 2,50 (2H,q,J=5,9

HZ)i 3,63 (2H,s); 7,29-7,94 (5H,m).

B.2.3. Preparação da w-bromo-p-nitroacetofenona (Procedimen-

to A) .

Partindo-se de 16,5 g (0,10 moI) de para-

nitroacetofenona (Merck, P.F. 78-80oC) em 50 ml de 1,4-dio-

xano e 100 ml de éter absoluto e adicionando-se 5,2 ml (0,10

moI) de br,omo, obtiveram-se 14,3 g (58,3%) de um sólido de

P.F. 93-96oC (lit.46 98-990C).

B.2.4. preparação da w-etiltio-p-nitroacetofenona

o etilmercapteto de sódio foi obtido a par-
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tir de 0,65 g (0,028 at-g) de sódio, 11 ml de etanol absolu-

to e 2,3 ml (0,031 mo]) de etilmercaptana. A seguir, adi-

cionou-se o mercapteto preparado a 7,00 g (0,029 moI) de

w-bromo-p-nitroacetofenona, em 25 ml de etanol absoluto e 25

ml de acetona anidra. Foram obtidos 3,98 g (63,1%) de um lí-

quido de P.E. 145,OoC/O,30 mmHg.

Análise: calculado para CIOHIIN02S: C = 53,32%

Encontrado: C = 53,47%

H = 4,92%

H = 4,6%

1
r.m.n. de H, o (CDC13): 1,26 (3H,t,J=5,9 Hz); 2,56 (2H,q, J=

5,9 Hz); 3,77 (2H,s), 8,06 (2H,d, J=

7,3 Hz); 8,28 (2H,d,J=7,3 Hz).

B.2.5. Preparação da w-bromo-p-metoxiacetofenona (procedi-

mento A) .

Partindo-se de 11,7 g (0,078 moI) de para-

metoxiacetofenona (Merck, P.F. 35-38oC), em 200 ml de éter

absoluto, contendo traços de cloreto de alumínio e adicio-

nando-se 4,0 ml (0,078 moI) de bromo, obtiveram-se 8,1 g

(46,1%) de um sólido de P.F. 69,0-71,OoC (recristalizado ini-

cialmente, de benzeno-éter de petróleo, resultando P.F. = 61-

68,50C e, posteriormente, de etanol 95%). (lit.46 73-74oC).

B.2.6. Preparação da w-etiltio-p-metoxiacetofenona.,

° etilmercapteto de sódio foi obtido a partir

de 0,73 g (0,032 at-g) de sódio, 15,5 ml (0,27 moI) de eta-

nol absoluto e 2,6 ml (0,035 moI) de etilmercaptana. A se-

guir, adicionou-se a solução do etilmercapteto a 7,26 g (0,032
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moI) de w-bromo-p-metoxiacetofenona, em 15,5 ml de etanol

absoluto. Foram obtidos 3,98 g (59,9%) de um liquido, cro-

matograficamente puro, de P.E. l38,0-140,OoC/0,50 mmHg.(Lit.44

l8loC/ll mmHg).

Análise: calculado para CllH14o2S: C = 62,83%

Encontrado: C = 63,01%

H = 6,71%

H = 6,63%

1
r.m.n. de H: Ô 1,19 (3H,t,J=5,9 HZ)i 2,47 (2H,q,J=5,9 Hz)

3,51 (2H,s), 3,75 (3H,s)i 6,72 (2H,d,J=7,lHz)i

7,74 (2H,d,J=7,1 Hz).

B. 2. 7. Prepa.raçãodaw-bromo-'p-cloroacetofenona (Procedimento A).

mo]) de bromo, obtiveram-se 15,8 g (58,0%) de um sólido de

o . 46 o
P . F. 94- 96 C (Llt. 96, 5 C).

B.2.8. Preparação da w-etiltio-p~cloroacetofenona..

° etilmercapteto de sódio foi obtido a partir

de 0,99 g (0,043 at-g) de sódio, 18 ml (0,24 moI) de eta-

nol absoluto e 3,5 ml (0,048 mal) de etilmercaptana. A se-

guir, adicionou-se a solução do etilmercapteto a 10,0 g (0,043

mal) de w-bromo-p-cloroacetofenona em 18 ml de etanol ab-

soluto e 18 ml de acetona. Foram obtidos 4,33 g (55,2%) de

um liquido de P.E. l64,0-165,OoC/0,07 mmHg.

Análise: calculado para ClOHllClOS: C = 55,94%

Encontrado: C = 56,06%

H = 5,16%

H = 5,0 %

Partindo-se de 15,0 ml (0,12 mo]) de para-

cloroacetofenona (Koch-Light, P.F. 20oC), em 115 ml de éter

absoluto e 53 ml de 1,4-dioxano e adicionando-se 6,0 ml (0,12
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1
r.m.n. de H ó (CC14): 1,24 (3H,t,J=S,9 Hz); 2,51 (2H,q,J=S,9

Hz); 3,60 (2H,'s), 7,31 (2H,d,J=6,9Hz);

7,82 (2H,d,J=6,9 Hz).

B.2.9. Preparação da w-bromo-p-metilacetofenona (Procedimen-

to A).

Partindo-se de 23,1 g (0,17 moI) de para-

metilacetofenona (Eastrnan-Kodak, P. F. -24 a -22oC) em 170 rol de

éter absoluto e 85 ml de 1,4-dioxano e adicionando-se 8,8 ml

(° , 1 7 mo1) de bromo, obtiveram-se 16,5 g (44,9%) de um
~

so-

lido de P.F. 47,S-SOoc (Lit.46 SloC).

B.2.10.Preparação da w-etiltio-p-metilacetofenona.

° etilmercapteto de sódio foi obtido a par-

tir de 0,86 g (0,037 at-g) de sódio, 27,0 ml (0,46 moI) de

etanol absoluto e 3,3 ml (0,044 moI) de etilmercaptana. A

seguir, adicionou-se a solução de mercapteto a 7,98 g (0,037

moI) de w-bromo-p-metilacetofenona em 60 ml de etanol ab-

soluto. Foram obtidos 4,33 g (59,6%) de um líquido de

o . 44 o
123,0 CjO,2 rnrnHg. (Llt. 103,0-106,0 CjO,lS mrnHg).

P.E.

Análise: calculado para CIlH140S: C = 68,00%

Encontrado: C = 68,21%

H = 7,26%

H = 7,15%

1
r.m.n. de H ó (CC14): 1,23 (3H,t,J=S,9 Hz); 2,35 (3H,s) ;2,53

(2H,q,J=S,9 Hz), 3,57 (2H,s); 7,10 (2H,

d,J=7,3 Hz); 7,75 (2H,d,J=7,3 Hz).
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B.2.ll. Preparação da w-bromo-p~bromoacetofenona {Procedimen-

to B) .

A partir de 4,0 g (0,020 moI) de para-bromQ

o
acetofenona (Eastman-Kodak, P.F. 51-53 C) e 1,0 ml (0,020mol)

d~ bromo em 8 ml de ácido acético glacial, obtiveram-se

5,2 g (92,5%) de um sólido de P.F. 104,0-107,50C (Lit~5al090C).

B.2.l2. Preparação da w-etiltio-p-bromoacetofenona.

o etilmercapteto de sódio foi obtido a

no 1 absoluto e 1,5 ml (0,020 moI) de etilmercaptana.

dede °, 4 1 g ( ° , ° 18 at-g) de só di o, 7 ml (0,12 moI)

seguir, adicionou-se a solução do mercapteto a 4,98 g

moI) de w-bromo-p-bromoacetofenona em 14 ml de

soluto e 14 ml de acetona anidra. Foram obtidos 2,68 g (57,7%)

de um líquido de P.E. 140,0-142,00C/O,5 rnrnHg.

Análise: calculado para CIOHIlBrOS: C = 46,35%

Encontrado: C = 46,63%

H = 4,28%

H = 3,93%

1
r.m.n. de H, õ (CC14): 1,25 (3H,t,J=5,9 Hz); 2,53 (2H,q, J=

5,94 Hz); 3,54 (2H,s); 7,40 (2H,d, J=

6,9 Hz); 7,68 (2H,d,J=6,9 Hz).

B . 2 .13 . Preparação da p-cianoacetofenona.

-
d . 48

Etapa 1 - Preparaçao o Claneto cuproso

Dissolveu-se, sob agitação, 70,91 g (0,28 moI)

de sulfato de cobre(II) pentahidratado em 190 ml de

agua. Adicionou-se então uma solução de 17,91 g (0,14 mal)

partir

eta-

A

(0,018

etanol ab-
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de sulfito de sódio em 57 ml de água, seguida de porçoes de

2 O , 38 g (O , 4 3 mo I) de cianeto de SÓdlO. A pasta que se fornou foi agi

tada por mais uma hora e, em seguida, a mesma foi lavada cin-

co vezes com agua e finalmente dissolvida com uma solução de

4 1, 66 g (O , 86 mo 1 ) de cianeto de sódio em 190 ml de água.

Etapa 2 - Preparação do sal de diazônio da p-arnino-

acetofenona48 (hidrofenosu1fato de p-acetilfeni1 dia-

zônio) .

25 , 47 g ( O , 19 mo 1 ) de p -ami noa ce toferona (~rck,

tação e resfriamento (evitando que a temperatura ultrapassas-

se os 30C), adicionou-se urna solução de 13,02 g (0,19 moI)

de nitri.to de sódio em 76 ml de água. Depois de completada

a adição, a mistura reacional foi agitada por mais uma
oa O C.

hora

-
d . f 48

Etapa 3 - Preparaçao a p-clanoacetoenona

de Sandmeyer

(Reação

A solução de dicianocuprito de sódio (obtida

na Etapa 1), foram adicionados, sob agitação, aliquotas da

solução do sal de diazônio, seguidas de porções de

to de sódio para neutralizar o ácido em excesso.

bicarbona

Ao se completar a reação, a mistura reacional

foi extraída com acetato de eti1a. A solução orgânica obti-

da foi evaporada no vácuo e o resíduo destilado com vapor de

P.F. 103-60C) foram dissolvidos a 500C em 123 ml (1,35 moI)

de ácido sulfúrico 60%. A solução foi resfriada rapi-

damente, sob agitação,
o

A esta suspensão, agi-a - 5 c. com
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agua.

No destilado aquoso o composto cristalizou

em agulhas. As águas-mães foram saturadas com cloreto de só-

dio e extraídas com acetato de etila. Evaporou-se o aceta-

to de etila e o resíduo foi recristalizado de metanol aquo-

so.

Foram obtidos 3,09 g (11,2%) de p-cianoaceto-

o . 48 o
fenona de P.F. 54,0-55,5 C (Llt. 57,0-58,0 C).

B.2.14. Preparação da w-bromo-p-cianoacetofenona (Procedirnen~

to B).

A partir de 2,55 g (0,018 moI) da p-ciano-

acetofenona e 0,9 ml (0,018 moI) do bromo em 11 ml de áci-

do acético glacial, obtiveram-se 2,20 g (55,0%) de um

o . 48 o
de P.F. 87-89,0 C (Llt. 89,0-90,0 C).

sólido

B.2.15. Preparação da w-etiltio-p-cianoacetofenona.

o etilmercapteto de sódio foi obtido a partir

de 0,21 g (0,009 at-g) de sódio, 4,0 ml (0,066 moI) de eta-

nol absoluto e 1,2 ml (0,011 moI) de etilmercaptana. A

seguir, adicionou-se a solução do mercapteto a 2,03 g (0,009

moI) da w-bromo-P-cianoacetofenona, em 8 ml de etanol e 8

ml de acetona anidra. Foram obtidos 1,17 g (63,3%) de um 1í-

quido de P.E. 153,0-155,OoC/O,6 rnmHg.

Análise: calculado para CIIHIONS: C = 64,39%

Encontrado: C = 64,29%

H = 5,36%

H = 5,50%
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1
r.m.n. de H, <5 (CC14): 1,26 (3H,t,J=5,9 Hz); 2,49 (2H,q,

5,9 HZ)i 3,63 (2H,s)i 7,64 (2H,d,

J=

J=

7,1 Hz) i 7,93 (2H,d,J=7,1 Hz).

B.2.l6. Preparação da w-etiltio-p-aminoacetofenona.

Etapa 1 - Preparação da w-bromo-p-(N-acetilamino}ace-

49tofenona

38 g (0,28 moI) de cloreto de alumínio pulve

rizado, contidos em um balão de funào redondo, conectado a um

tubo de Teflon, foram adicionados, em pequenas porçoes, a um

balão tritubulado, munido com agitador mecânico e condensa-

dor de refluxo protegido com tubo de cloreto de cálcio. Este

balão continha uma mistura de 10,0 g (0,074 moI) de acetani-

lida (BDH, P..F. l14-ll6oC), 15,0 g (0,095 moI) de cloreto de

bromoacetila em 5,4 ml (0,90 moI) de di.ssulfeto q.e carbono

seco. Após o término da reação, (que foi constatado quando nao

houve mais evolução de cloreto de hidrogênio), desprezou-se a

camada superior e a camada inferior foi jogada em água. o

precipitado foi filtrado e lavado sucessivamente com ácido

clorídrico diluído, água e etanol 50%. Após a recristaliza-

ção em etanol 95%, obtiveram-se 8,0 g (42,2%) de um sólido de

o . 49 o
P.F. 190,0-195,0 C (L~t. 190,0-193,0 C).

Preparação do cloreto de bromoacetila54

Urnasolução de 23,3 g (0,17 moI) de

bromoacético (Aldrich, P.F. 47-490C), em 16,4 ml (0,23

ácido

mo 1)

de cIo reto de tionila, foi aquecida até o término da evo-

lução de HCl (ca. de 2 hs). Após este período, a mistura



reacional foi destilada através de uma coluna Vigreux,

do sido obtidos 18,5 g (70,0%) de um líquido de P.E.

1190C (Lit.54 121-1250C).

124.

ten-

117-

Etapa 2 - Preparação da w-etiltio-p-(N-acetilamino)a-

cetofenona.

° etilmercapteto de sódio foi obtido a

de 0,62 g (0,027 at-g) de sódio, 11 ml (0,19 moI)

nol absoluto e 2,2 ml (0,030 moI) de etilmercaptana.

seguir, adicionou-se a solução do mercapteto a 6,94 g

moI) de w-bromo-p-(N-acetilamino)acetofenona

etanol absoluto e 40 ml de acetona anidra. Ao se

de

evaporar

77-830C. Devido ao fato de o produto ser inédito e

rando que o mesmo seria hidrolizado posteriormente,

conside-

então,

para fins de identificação, recristalizou-se somente 0,5 g do

mesmo em etanol 95%, obtendo-se 0,3 g de um sólido de

o
82,0-85,0 C.

Análise: calculado para C12H15N02S: C = 60,75%

Encontrado: C = 59,67%

P.F.

H = 6,32%

H = 6,18%

1
r.m.n. de H Õ (CDC13): 1,21 (3H,t,J=5,9 HZ)i 2,16 (3H,s)i2,53

(2H,q,J=5,9 Hz); 3,70 (2Hís).; 7,52

8 , O (lR, sa) .

(2 H , d , J = 7 , 1 H z); 7, 86 ( 2 H , d , J = 7 ,1Hz) ;

-1 *
LV. \J (cm) CC14: 1715 (F)co

1673 (F)
CHC13: 1700 (F)

1669 (F)

(grupo acetila)

(grup::> fenacila) .

*F - indica banda de forte intensidade.

/

partir

eta-

A

(0,027

em 11 ml de

o solvente obteve-se um sólido que foi jogado em água, fil-

trado e lavado várias vezes com água. Após a secagem a va-

cuo, em dessecador, foram obtidos 4,5 g de um sólido de P.F.
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Apesar da análise estar discordante em 1%,

espectros de r.m.n. de lH e de I.V. provaram a identidade

os

do

composto.

4~

Etapa 3 - Preparação da w-etiltio-p-aminoacetofenona

da

Dissolveram-se, inicialmente, 4,00 g (0,017mol)

w-etiltio-p-(N-acetilamino)acetofenona (P.F. 77-830C,

produto bruto da preparação anterior) em 31 ml (0,53 mo l-es-}

de etanol em ebulição, contido em um balão tritubulado, mu-

nido com agitador mecânico e condensador de refluxo. Adicio-

naram-se, em seguida, 3,1 ml (0,13 mol) de ácido clorídri-

co 37,0%, em pequenas porçoes. Deixou-se refluxar esta mis-

tura durante uma hora e diluiu-se com 70 ml de água e conec-

tou-se ao balão um condensador para destilação. Destilou-se

a mistura e coletou-se ao redor de 50 ml de destilado, que

consistia de uma mistura de acetato de etila, etanol e água.

A solução residual de cloridrato de w-etiltio-p-aminoacetofe-

nona, adicionou-se uma mistura de gelo e água e, sob vigorosa

agitação, uma solução de hidróxido de sódio 5%, até a mistu-

ra ficar ligeiramente alcalina. Em seguida, separou-se um

óleo que por resfriamento cristalizou parcialmente. A
~

ana-

lise deste produto, por cromatografia de camada delgada em

sílica, indicou como sendo o melhor eluente a mistura 1:1

benze no-clorofórmio. A cromatografia de coluna forneceu 1,37

g (41,3%) de um sólido amarelo de P.F. 65,5-70,5 (cromatogra-

ficamente puro), e que, após ter sido recristalizado de va-

rios solventes, continuou apresentando o mesmo intervalo de

fusão. A identida.de do composto foi demonstrada pela análi-

1
se elementar e pelos espectros de r.m.n. de H e de I.V.
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Análise: calculada para C10H13NOS: C = 61,50%

Encontrado: C = 61,70%

H = 6,71%

H = 6,94%

1
r.m.n. de H, 6 (CDC13): 1,21 (3H,t,J=5,9 Hz) i 2,53 (2H,q, J=

5,9 HZ)i 3,63 (2H,s); 4,10 (2H,sa) ;

6,54 (2H,d,J=7,1 Hz) i 7,72 (2H,d, J=

7,1 Hz).



127.

SUMÂRIO

Na primeira parte deste trabalho efetuou-se,

no estado fundamental, uma análise no infraverrnelhoda vi-

bração de estiramento da carbonila das w-etiltioacetofeno-

nas-p-substituídas (1-8) contendo em para os grupos ou áto-

mos: N02 (1), CN (2), Br (3), Cl (4), H (5), Me (6), OMe (7)

e NH2 (8) e das acetofenonas correspondentes não

das (10-17), em solventes de polaridade crescente

substi tuí-

(n-hexano,

tetracloreto de carbono e clorofórmio). Os dados correspon-

dentes à etiltioacetona (9) e à metiletilcetona (18) foram

incluídos para fins comparativos.

Na segunda parte deste trabalho efetuou-se no

- *
estado excitado uma análise no ultravioleta da transiçaon-->n

da carbonila das w-etiltioacetofenonas-p-substituídas (1-7)

e das acetofenonas correspondentes não substituídas (10-16)em

n-hexano. Os dados correspondentes à etiltioacetona (9) e
~a

metiletilacetona (18) também foram incluídos para fins compara-

tivos.

As conclusões mais significativas destes estu-

dos são apresentados a seguir.

Constatou-se no I.V. a existência do equilí-

brio conformacional cis-gauche nas w-etiltioacetofenonas~p-

substituídas (1-8), nos três solventes. O fato da população

relativa desses dois rotâmeros não variar, indo-se de grupos

atraentes para repelentes de elétrons, das w-etiltioacetofe-

nonas estudadas e ser praticamente igual à da etiltioacetona
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(9), indicou que a estabilidade relativa dos rotâmeros cis

e gauche é praticamente constante nestes compostos.

As excelentes correlações lineares obtidas,nos

três solventes, entre as frequências da carbonila dos rotâme-

ros gauche das w-etiltioacetofenonas-p-substituidas (1-8) com

os parâmetros cr+dos substituintes, conjuntamente com o abai-
p

xamento de frequência da carbonila destes rotâmeros em rela-

ção às frequências da carbonila das acetofenonas correspon-

dentes (10-17), indicaram que o anel benzênico e a carbonila

são coplanares nas acetofenonas w-etiltiossubstituidas es-

tudadas.

o aumento progressivo dos deslocamentos posi-

tivos de frequência da carbonila do rotâmero cis das úJ-etil-

tioacetofenonas (1-6), em relação às acetofenonas correspon-

dentes (10-15), indo-se de grupos atraentes para repelentes

de elétrons, comprovou a existência do efeito de campo nos ro

tâmeros cis, de compostos carbonilicos a-heterossubstituidos.

o menor deslocamento positivo da frequência da carbonila do

rotâmero cis da w-etiltioacetofenona (5) em relação à ace-

tofenona (14) do que o da etiltioacetona (9) em relação

metiletilcetona (18), nos três solventes, é devido ao

~a

menor

efeito de campo decorrente do maior ângulo diédrico <p entre

as ligações c=o e C-S no rotâmero cis da w-etiltioacetofenona

em relação à etiltioacetona, onde este ângulo é próximo de 00.

Constatou-se, no estado fundamental, que oabai

xamento de frequência da carbonila do rotâmero gauche da

etiltioacetofenona (5) em relação à acetofenona (14), em

w-

~

me-

dia nos três solventes, é praticamente igual ao da etiltioace
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tona (9) em relação à metiletilcetona (18). Analogamente, no

estado excitado, observou-se um deslocamento batocrômico da

*
transição n-->TT da carboni la, indo-se da acetofenona (14) para

a w-etiltioacetofenona (5), igual ao constatado, indo-se da

metiletilcetona (18) para a etiltioacetona (9). Estes dados

espectrais sugeriram que o ângulo diédrico ~ entre as liga-

ções C=O e C-S no rotâmero gauche da w-etiltioacetofenona de-

ve ser menor do que o ângulo diédrico correspondente na etil

tioacetona.

o aumento progressivo, em valor absoluto, dos

deslocamentos negativos da frequência da carbonila dos rotâ-

meros gauche das w-etiltioacetofenonas (1-8) em relação
-
as

acetofenonas correspondentes (10-17), indo-se de grupos re-

pelentes para atraentes de elétrons, indicou tanto exis-

tência no estado fundamental da interação hiperconjugativa e~

tre os orbitais TTC=O e °C-S'

va da mesma nesta série.

como contribuição progressi-

A introdução do grupo -etiltio na posição -w

das acetofenonas-p-substituidas origina um deslocamento ba-

tocrômico da transição n->TT * de ca. de 20 nm e uma hipercro-

mia de ca. de 10 vezes. Este comportamento indicou a ocor-

rência, no estado excitado, da interação hiperconjugativa en-

tre os orbitais antiligantes o*c-s e TI*c=o,com a

estabilização deste último.

resultante

- *
A batocromia progressiva da transiçao n-->TI da

carbonila das w-etiltioacetofenonas-p-substituidas (1-7), in-

do-se de grupos repelentes para atraentes de elétrons, indi-

cou que a interação hiperconjugativa crescente entre os or-
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bitais antiligantes n*c=o e a*c-s é bem maior do que a esta-

bilização progressiva do orbital não liganteno da carbonila.
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SUMMARY

In the first part of the presente work, the eaE

bony1 stretehing vibration of some w-ethy1thio-p-substituted-

aeetophenones (1) - (8), bearing as p-substituents N02 (1),

CN (2), Br (3), C1 (4), H (5), Me (6), OMe (7) and NH2 (8)

and of the eorresponding unsubstituted aeetophenones (10)

(17), in solvents of inereasing po1arity (n-hexane, earbon te

traeh10ride and eh10roform), is ana1ysed. The eorresponding

i.r. measurements for the ethy1thioaeetone (9) and for the

methy1ethy1ketone (18) were a1so ine1uded for eomparison.

Further on, the u1travio1et speetra of the

w-ethy1thio-p-substituted-aeetophenones (1) - (7) and of the

parent unsubstituted aeetophenones (10) - (16), in n-hexane,

are presented.
*

Moreover, the energies os the n-->TI transi-

tions of the earbony1 group, as we11 as the eorresponding

band intensities are diseussed and interpreted. Compounds (9)

and (18) were ine1uded for the sake of eomparison.

The i.r. measurements indieate that a

gauehe eonformationa1 equi1ibrium exists in

w-ethy1thio-p-substituted-aeetophenones (1)

three solvents. The re1ative stabi1ity of the eis and gauehe

rotamers seems to be the same for alI sueh eompounds. In

spite of e1eetron attraeting or donnating effeets of subs-

tuents, there is no a1teration in the re1ative popu1ation of

the eonformers, being the same as that for the ethy1thioaee-

tone (9) .

eis

alI the studied

- (8), in alI



n-
n__-

132.

I

I
I
I

I
I

In all three solvents, exeelent linear eorre-

lations between the gauehe earbonyl stretehing frequeneies

of the w-ethylthio-p-substituted-aeetophenones (1) - (8) and

0+ were obtained. Moreover, the earbonyl frequeney shifts top

lower values observed for the gauehe rotamer of the ethyl-

thio-substituted eompounds (1) - (8), as eompared to the pa-

rent eompounds (10) - (17), elearly indieate that the ear-

bonyl group and the benzene ring lie in the same plane, in

the former eompounds (1) - (8).

The positive frequeney shifts for the eis rota-

mer of the w-ethylthio-aeetophenones (1) - (6), as eompared

to the parent eompounds (10) - (15), fol10w an inereasing

trend from eleetron attraeting to eleetron donnating groups

attaehed to the benzene ring. Sueh experimental result sug-

gests that a field effeet must be operating for the eis ro-

tamer of the a-heterosubstituted earbonyl eompounds.

The positive earbonyl frequeney shift of the

pair w-ethylthioaeetophenone (5) (eis rotamer) - aeetophenone

(14) is smaller than that observed for the pair ethylthioaee-

tone (9) (eis rotamer) - methylethylketone (18), in al1 three

solvents and should be attributed to a smaller field effeet,

due to a larger dihedral angle (~) between the c=o and C-S

bonds, in the eis rotamer of eompound (5), as eompared to (9),

where it is elose to 00.

On the other hand, the same negative earbonyl

frequeney shifts, in all three solvents, are observed for the

pairs w~ethylthioaeetophenone (5) (gauehe rotamer) - aeeto-

phenone (14) and ethylthioaeetone (9) (gauehe rotamer) - me-

thylethylketone (18). In elose analogy, the bathoeromie
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*
shifts of the carbonyl n-->TI transition obtained for the ace

tophenone (14) as compared to the w-ethylthioacetophenone (5)

is the same as that observed for the ethylthioacetone (9 ) as

compared to the methylethylketone (18). This experimental re

sult suggests that the dihedral angle (~) must be smaller for

the w-ethylthioacetophenone (5) than for the ethylthioaceto-

ne (9) .

The enhancing nega tive shifts of the carbonyl

frequencies for the gauche rotamers of the w-ethylthioaceto-

phenones (1) - (8), as compared to the parent compounds (10)-

(17), in goind from electron donnating to electron attracting

groups, clearly indicates an hyperconjugative interaction bet

ween TIco and °C-S orbitals.

The w-ethylthio- group in p-substituted ace-

tophenones causes a bathocromic shift (20 nm) and an hyper-
*

cromic effect (10 fold) of the n-->TI transition. Such re-

sult suggests that an hyperconjugative interaction between
* *

the °C-S and TICOantibonding orbitals mustbe operating in the
*

excited state, causing a TICOenergy leveI stabilization.

The progressive bathocromic shift of the car-
*

bonyl n-->TI transitionfor the w-ethylthio-p-substituted-ace-

tophenones (1) - (7), going from electron donnating to elec-

tron attracting substituents, indicate that the progressive
* *

hyperconjugativeinteractionbetween the TICOand °é-s
bonding orbitals is rather larger thant the progressive

anti-

sta-

bilization of the carbonyl nO non-bonding orbital.
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