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Reações de adição nucleofllica a compostos carbonlli-

cos são de grande interesse em química e bioquímica, o mecanismo

de adição de nucleófilos nitrogcnados a compostos carbonllicos tem

sido estudado extensivamente. Foi proposto que essa reação efe-

tua-se em duas etapas, envolvendo formação e desidratação de um

intermediário carblnolamina. A formação do intermediário carbino

lamina pode ocorrer por dois caminhos: o concomitante e o por

etapas.

O efeito lsotópico cinetico secundário do o-deutérlo

foi aplicado co» sucesso no estudo do mecanismo de diversas rea-

ções relacionadas com o grupo carbonila, tais como hldrõlise de

acetais e ortoêstercs, reações de transferencia do grupo adia e

adição de nucleãfllos S carbonila.

O objetivo do presente trabalho foi determinar o efei-

to isotõpico cinetico secundário do a-deutêrlo em reações de rea_

gentes nucleofliicos nitrogenados, tais como semicarbazida, meto

xiamlna o hldroxilnmina, com alguns benzalduldos uuJstituluoa,co

mo m«brontobensaldeído, £-nitrobenzaldeIdo e g-metoxibenzaldeldo.

Mais especlficoBiento determinar o efeito isotópico secundário,

expresso pela relação k^k^» em valores de pll corrcsponrlcntoo üs

várias etapas da reação de formação da carbinclamlna, observan-

do-se os mecanismos propostos, com a finalidade de se obter in-

formações sobre a estrutura do estado de transição de cada etapa.

Oo valores da razão kp/k,, assim obtidos contribuirão para o es-

clarecimento dos mecanismos propostos.

Perfis de velocidade de reações, de reagente* nucleofIllcoa nl-

trogenados com compostos carbonlllcos, em função do pH.

A reação do reagentea nucleofllicos nltrogenadoa com
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compostos carbonllicos efetua-se en duas etapasi a adição do rea

gente nucleofllieo, fornando un intermediário carbinolamina, e a

desidratação deste, dando origem aos produtos da reação1 (equa-

ção X).

R-KH, + ^C«O * RNH-C-OH > RN-CC + n,O (1)

l
Geralmente, em valores de pH menores do que cinco,, a fase Xenta

da reação é a formação da carbinolamlna e em valores de pH maio-

res do que cinco, é a sua desidratação ' .

A formação do intermediSrlo carbinolamina, conforme

proposto anteriormente * , pode ocorrer por dois caminhos dife-

rentes e concorrentes: o "concomitante" (X) e o "por etapas" (li)

(Esquema 1).

No mecanismo "concomitante" (X), a formação da ligação

C-N ocorre simultaneamente com a protonização do oxigênio carbo-

nllico, enquanto que no mecanismo "por etapas" (XI), ocorre pri-

meiramente a formação de um intermediário zwlteriônico T*, qut

posteriormente, através de processos de transforência de prõton,

envolvendo água (k^) ou ácidos (K̂ â +J , transforma-se na carbi-

nolamlna neutra, A importância do caminho "por etapas" relative;

mente ao caminho "concomitante" é determinada pela estabilidade

do intermediário T*. Quanto mais estável for o intermediSrlo T*,

mais favorecido serS o caminho por etapas. A estabilidade do T*

depende do basicldade do nucloôfilo e da reatividade do aldol-

do ' . Para amlnas fracamente básicas e/ou aldeldos para os quais

o valor da constante de equilíbrio para a formação do intermedia

rio carbinolamina neutro (K.g) • pequeno, o caminho predominante

para a formação da carbinolamina catalisada por ácido i o "conco.

oitante", (I) e o perfil de velocidade de reação cm função do pH

apresenta apenas uma inflexão em pH próximo da neutralidade.

Para usinas mais fortemente básicas ou amlnas e aldel-
dos cujo valor de Kftd e grande, o caminho "por etapas" i favore-
cido, e o perfil de velocidade de reação em função do pH apresen
ta, além da inflexão em pH S, outra infXexão em pfi próximo de X.

O perfil de velocidade de reação em função do pH para
a reação ontre m-bromobenzaldeldo e semicarbazida (Figura 1)

Í.Z8 '



ESQUEMA. X

I
- c - oa. in*

I H Í - c - OH

.238.



sentou duas inflexõesi una o» pH « 5,5 e outra em pli 5 1,0, o

que entS do acordo com o mecanismo "por etapas" para a formação*

da carblnolamina, conforme foi proposto anteriormente por Sayer

e colaboradores ' • A mesma observação pode ser feita para a rc£

ção entre m-bromobensaldeído e metoxlamlna (Flg. 2). Em valores

do pH próximos da neutralidade» a etapa de desidratação da cnrbj

nolaraina, K ,)Cç» é a etapa determinante da velocidade. Quando o

pH ê diminuído» ocorre uma mudança na etapa determinante e,cm vn

lores de pi! intermediários, as etapas K_k. e K K,, quo convertem

T em T ou T , são determinantes da velocidade. Ainda em valo-

res de pH baixos, a protonação de T* controlada por difusão acon

tece reals rapidamente do <jue a formação o quebra de T não catn-

lisada, e o perfil de velocidade em função do pH apresenta uma

segunda inflexão, correspondente a uma mudança na etapa determi-

nanto do um ontodo de transição neutro para a formação não cata-

lisada e quebra de T (Icj) • Se não fosse viável nenhum outro me-

canismo concorrente, em pH baixo o perfil de velocidade deveria

igualar-se ã velocidade correspondente a kj» O aumento observado

i.ã velocidade na região de HQ é devido á existência de um meca-

nismo alternativo (caminho I), que envolve apenas uma etapa clnc

tloamente slgnlflcante na conversão dos reagentes, catalisada po

Io hidrônlo, a T . Esse caminho torna-se mais significativo em

pK baixo,

Na reação entre m-bromobenzaldcXdo e hidroxilamina, o

perfil de velocidade de reação em função do pH (Figura 3) apre-

sentou apenas uma inflexão em pH 5 1,0. Isto realmente era

rado em reações de compostos carbon!11cos com nucleófilos mais

básicos2. Como a basicidade da hidroxilamina € multo elevada

<rKa " 6,15)i o intermediário T* formado é bastante estável, e

as transferências de prôton que convertem T1 em T° (Kftkj e
 K

n
kí>

são nais rápidas do que a desidratação de T° catalisada pelo hi-

drônio. Assim os processos de transferência de prôton nunca se

tornam cineticamente significativos e a única mudança observada

na etapa determinante da velocidade § a transição do ataque não

catalisado (kj) para % desidratação catalisada pelo £on hidrônio

(Kadks}, com o aumento do pH.
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FXCtntA 1 - Bfelto do pH na» eonstanto» do valocldade ob-
»«rv«d«« d* r««ç«o d* paoudo segunda ordem,
extrapolada* para concentração saro da taspão*
para a reação «atra aealcarbamida • *>broao*
bancsldeXdo, «a aolução aqoosa a 2S°C « força
«Snlea Igual a 1.0 N.
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FIGURA 2 - Efeito do pR nas constant** de velocidade
observadas da reação de pseudo secunda
ordem, extrapoladas para a concentração
cera de tampão, para a reação entre me-
toxiamlna e g-fcromobenseldeldo, em solu-
ção aquosa a 25°C e força iõnioa igual a
1.0 M.
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PZGOMk 3 - Efeito do pM M I constantes de velocidade
observadas da reação de pseudo segunda or
deu, extrapoladas paxá a concentração ze-
ro de taapão, para a reação entre hidroxi
lamina e n-broaobensaldeldo, e* solução
aquosa a 25°C e força iônica igual a 1,0 M-
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Efeito lsotoplco ei né tico secundário do o-deut6rlo »

O «falto l«otópico dnátlco secundário fc«m «Ido uttlt-

cado para auxiliar no esclarecimento do mecanismo de una reaçKo,

no sentido da se avaliar se o estado do transição se Corna mala

no inicio ou mais no final do progresso da reação.

No presente trabalho construímos os perfis de vcloclda

de de reação em função do pH para as reações entre m-bromobenzo^

dcldo e os nucleófllos semicarbazida, metoxlamina o hidroxllami-

na (Figuras 1,2,3). Ja constavam na literatura os perfis de vo

locldada de reação em função do pH para a reação do jv-nitroben-

zaldeldo e £-«etoxibenzaldeIdo com semicarbazida (Figuras 4 o 5).

Com base nesses cinco perfis de velocidade do reação,

determinamos o efeito isot&pico cinétlco secundário do a-deuté-

rlo, expresso pela relação k DA H, em valores de pll que correspon

dem às varias etapas da reação de formação da carbinolamina.

On valorem Ho k|,A,| rondldeso pnra o reação de scmlcarba

zlda, metoxiarolna, fcnil-hldrazina e htdroxilamina com divcrsoi

bcnzaldcldos m/g-substltuldoa estão resumidos na Tabela 1,

Admlto-no quo o vnlor do pfelt-.o lootóplco cinétlco no-

cund/irlo vnrle <lo 1 nt8 o vnlor do o frito inotúpico Lcrmmlln.-i mi-

co secundário (relação entro as constantea do equilíbrio X0^Kn

da mesma reação) . 0 valor de KQ/XJJ para a adição de reagentes

nucleofIlicos nitrogenados a compostos carbonllicos foi determi

nado como l,36±0,02. Portanto o valor do efeito lsotóptco ciné-

tlco secundário dessa reação deve variar de 1,00 a 1,36. o valer

de lr36 para o efeito Isot&pico cinêtico secundário corresponde-

ria £ formação completa da ligação C-N no estado de transição.

Os valores da * D A H para a região correspondente a kj,

ou seja, a formação da carbinolamina catalisada pelo hidrõnlo

através do caminho I, foram aproximadamente Iguais a

1,14 (1,14*0,03) e *mo independentes da natureza do nucleofilo

(semicarbasida ou mctoxlamlna) a da natureza do composto carbon!

lico (m-bromobenzaldeído ou £-nltrobenzaldeIdo). Como a ordeft da

ligação carbono carbonllico-nucleõfilo (B) pode ser calculada

aproximadamente atravên da equação 2, o valor 1,14 para o efei-

*-.o lsot&plco secundário sugere que o estado de transição seja
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FIGURA 5 - Dapandcncla do pll nas constantes de velo-

cidade de segunda ordem para a reação de

semlcarbazida eon £-Mtoxibenzaldefdo a

25°C.
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ftfetto taotopioo e laS t l eo secundário do a-dsntSrlo
d» diversos nucleafi loa nXtrooaaados a

par»

Hidrogênio m-Dromo £-Mitro

i gk 3 1,21540,006*

K^^ 1,31310,004*

*1

V3

Sealearbaiida(pXa«3,85)

1,14410,029 1,11210,014

1,19910,014 1,10910,022

1,20710,007a 1,21810,004* 1,18510,006
1,31210,004* 1,288*0,004* 1,179*0,007

NetoxlamlM (pXft -4,73)

1,172*0.013

1,17410,014

1,22010,019

1,23310,023

F»nll-hidrazina(pKA -5,30)

1,20810,010* 1,21810,007a

1.27610,011* 1,21810,007*

1,12610,007a

1,16310,006*

Rldroxllamlna (pKa -6,17)

1,09610,003

1,15810,011

Mota* Valores constantes na r«f«renda 7.

.246.



formado nata no início do progresso da reação, ou soja, o «ráu

de formação da ligação C-H no estado de transição S de aproxima-

damente 0,39 (0.14/0,36 - 0,39).

0 fato do valor do >(QA|| para a o tapa correapondontc a

1 ser independente da naturesa do nucleõfllo o do nldoldo
1

per Interpretado utilizando-se um diagrama de contorno de coordc

nada de reações, da maneira semelhante a utilizada por Jencks

no estudo de mecanismos de catalise ácida básica geral de rea-

ções complexas, conforme esquematizado na Figura 6. O estado de

transição para o mecanismo concomitante/ cuja etapa determinante

da velocidade 5 kj_, ocorre na região central do diagrama (Figura

6), con graus de semelhança variáveis para com a estrutura de um

"possível" intermediário (T*), conforme mostrado pelos caminhos

1, 2 e 3 na Figura 7. As variações dos efeitos isotópicos ao re-

dor de 1*14 estão de acordo com estas considerações.
Os valores de fcjjA,, para a região correspondente a k2

(ataque não catalisado da amlna ao aldeldo através do caminho II)

decrescent Co 1,20 a 1,16 quando o nuclnSfilo que ntaca o m-biosno

benznldcído varia de scmicarbazlda (menos básico) a hldroxllami-

na (mais básica). Estes valores do kpA,, correopondom a um de-

créscimo na ordem de ligação (D) carbono~nitrogenio no estado de

transição de 0,56 a 0,44. Ainda na região correspondente a Jc2,

kp/kj. de cresce de 1,20 a 1(11 quando o ataque da semlcarbav.ida

se efetua respectivamente no m-bromobenzaldeldo (menos reativo)

e no j>-nitrobenzalde£do (mais reativo), o que corresponde a um

decréscimo de B d* 0,56 a 0,31.

Estes resultados de * D A H variando com a natureza do

nucleófilo e do composto carbon!lico também podem ser interpreta

dos baseando-se no esquema da Figura 6. O estado de transição pa

ra o mecanismo por etapas, quando a etapa determinante da veloci

dade é k^, podo ocorrer em poulçõca diferentes da coordenada de

reação correspondente â formação da ligação C-M. Os valores dos

efeitos i&otóplcoa y k . para as reações do rn-brornob̂ nznldolcto

com semlcarbazlda, metoxiamina e hidroxilamina, refletem os dife

rentes grau» do semelhança do estado de transição com o Intcrrie-



«lírio T*, Quando o nucleofilo i m i s bisloo, c o m a bidroxlla

•to»» o Iwhsrma Oiirlo »* < bastante estivei • o «atado da transj,,

çâ» ««ri mais parecido m es roagontea, o qua < refletido ea um

valor menor da «gAg* *•*« «• waeleofilo Menos bSslco, cano a

samlcarbeslda, o iatermdlSrlo T* e menos estivei» e o estado de

transição aeri mais parecido com T , o que t refletido est um va-

lor aalor de kgAg. *• ••»*•• considerações poâea ser feitas

qoando se varia a reativldade do aldeXdo, cano na reação de se-

«tcaxbasldn oo» o £-nitrobensaldeXdo e g-btoawbensaldaldo. Todos

estes resultados estão de acordo cosi o previsto pelo postulado

de *

Os valores de kpAg para a região correspondente a

g ^ (transformação do intermediário T* ea T* catalisada pelo

hidrônlo) são aproximadamente iguais a 1.21 (1,2110,02) para a

reação de semicarbasida com g-metoxibenxaldeldo, bensaldeído,

m lncawtxinialdeldo e £-nltrobensaldeZdo e para a reação de fe-

nll-hidrazlna com p-metoxibensaldeldo e bensaldeldo. O valor de

1*21 corresponde a w valor de B igual a 0,58 o que sugere que o

estado de transição para essa etapa esteja mais avançado ao lon-

go da coordenada de reação do que para a etapa correspondente a

k.. O estado de transição da etapa KRK3 situa-se **i alguma posi-

ção da coordenada de reação (Figura 6) correspondente ã formação

•Ia ligação O-H. Assim, a relbridação sp -sp ocorre num estado

de transição anterior da formação da ligação C-N, a qual não é

clmetlcamente significativa. Poderíamos esperar que os efeitos

Isotoplcoa kjj/fcj, para esta etapa fossem semelhantes aos encontra

dos para a etapa k,. O valor de k n A H igual a 1,21 encontrado pa

re 1^*3 esti de acordo com estas observações, pois aproxima-se

do valor máximo de kjjAu encontrado para k2(l>20). Poclc-sc oxpll,

car a constância dos valores de kpA,,. independentes da naturexa

do nueXeôfilo e do aldeldo, baseando-se no fato de ser esta eta-

pa correspondente a k 2 bastante ripida.

Os valores <2e kpA,, para a região correspondente a KHk4
(traasferincla de proton atravSs da igua entre os itomos de ni-

trogênio e oxiginlo de V* e a formação de T°), decrescem de 1,31

a !,!• quando se aumenta a reativldade do composto carbon!lico

ma reação com semicarbaslda e decrescem de 1,28 a 1,16 na reação

com fenll-hldraslna. Isto corresponde * decréscimos nos valores
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FIGURA 6 - Representação esquemãtica de um diagrama d* con-

torno d* coordenada d* reação para catalise fici-

da geral comploxe, onde o Movimento do proton &

mostrado no eixo horlsor.tal e a formação ou rup-

tura da ligação C-M i mostrada no eixo vertical.

Para um mecanismo de reação concomitante, o esta.

do de transição da etapa determinante ocorre na

região central do diagrama com movimento* slgni-

flcantes ao longo de aaibas as coordenadas. Para

um mecanismo d« reação por etapas a reação seguo

o caminho ao longo das bordas do diagrama e en-

volve um intermediário • dois estados de transi-

ção distintos.



4» t 4» 0 , M • «.50 para a m a c i o da sealcarbaslda a da 0,78 a
•»44 para a xaaçao d* fenil-hldrtslna. Alada na região correspon
4e*«e a K^k^» «a valores de k ^ A g decrasee* quando sa auncnt* a
«•atividade do naaaata noelaSflls nas reações com os quatro beji
saldaldos aatodadoa.

Pa valoraa datamlnados para aa constants» da ve loci da
4a M r«9iio oorraapondenta a K nk 4 (pR * 4,5, tanpão ácido acé-
tioo/a«atato) fora» latluaaciados palaa aspicies «atalisadoras»
lea Aldroniv, icldo aeStloo a agua. Portanto m analise do efel
to laotopico aaata ragiio torna-se trabalhosa, devido as cor-
«açõas qua necessita» ser feitas pura o calculo da constante de
velocidade considerando-se apenas tna espécie (Sgua).
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HGORA 7 - Diagrama d* energia de coordenada d« reação p»
r* aostrar como uma reação que requer dois pro
oessos A a B poda ocorrer em duas etapas «tra-
ve de um Intermediário con um tempo de dura-
ÇÀC significante, Z, ou através de necanls-
ac concomitantes, 1, 2, 3, noa quais os esta-
dc de transição têm graus variáveis de seme-
1' nça para con a estrutura do Intermediário
(ret. JENCXS, H.P. Chem.Soc.Rev., 10,: 345-
75, I9&1).
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Kinetic a-deuteriu» Isotope e f f e c t s , k^A_, for hydroniw»
loa catalysed addition of semlcarbaxide <P*a " 3.65) to K-forono-
ben*aldehyde and p_-nitrobensaldehyde. methoxyamine (pKa " 4.73) and
try droxy lamine (p*a " 6-17) to «-bromobenxaldehyde, X̂ » are near
1.14 and independent of the natur* of the ruclaopbll* and the nature
of the b*nxald*hyde. Corresponding values for the \mcatalyz«d
reaction, k j , decrease Iro» 1.20 to 1.16 as the nature of the
nvtcleophile i s varied fro* seHloarbaslde to hydroxylajtdne, and
decrease fro» 1.14 to 1.11 fro» «-bronobenzaldehyde to p-nitro-
benialdehyde. Values of k|jAH for the hydroniv» Ion catalyzed
process by converting the sv i ter ionic Intermediate T1 to T , K k.<
are near 1.22 for the reaction of several nucleophlles with any
benaaldehydes. The Isotope e f fec t observed for uncatalyzed
formation of carblnolaiMne Intermediate T° (Knk.) suggests a
dependence on the nature of the nucleophile and aldehyde aubstituents.
Ttiese result» Indicate that the extent of carbon-nitrogen bond
formation in the transit ion s tates for addition of nucleophiles
to the carbonyl group la a function of the react ivity of reagents
and ca ta ly s i s .
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