
6 £££13 £6 3
176

EFEITO ISOTÓPICO NA REAÇÃO DE HIDRATAÇAO DE 2,2,2-TRICLO

RO-1-ARILETANONAS.

Dilma O.M. Marconi, César Zueco, Aloísio Tanaka,Faruk No

me {Departamento de Química, UFSC, Florianópolis,G" ).

The isotopic effect in the hydration reactions of 2,

2,2-trichloro-l-arylethanones was studied and the values

of the equilibrium constants and rate constants for hy-

dration and dehydration were determined in the présense

of H^O/D^O mixtures in tetrahydrofurane (THF) and in the

presence of THF/fr̂ O mixtures.

The experimental data were analyzed using the proton

inventory technique and a transition state consistent w.i

th the experimental data is proposed.

INTRODUÇÃO

As reações de compostos carbonílicos com nucleófilos

geralmente procedem através de adutos tetraédricos que

podem ser os produtos finais da reação ou simplesmen-

te intermediários da Teação total .

A adição de água ao grupo carbonílico (eq.l) de aide

R R, .OH

ido e cetona para formar o hidrato é o caso mais simples

de adição nucleofílica a compostos carbonílicos e tem si

do objeto de estudos por inúmeros pesquisadores .As cons-

tantes de equilíbrio para a hidratação de aldeídos aroma

ticos e cetonas são geralmente menores que a unidade, en

quanto que os aldeídos alifáticos são apreciavelmcntc r.i_

dratados em solução'3.

Questões mecanísticas sobre o equilíbrio de hidra: ;:-

ção-desidrataçâo estão centradas na relação ácido-ba?.& e

na precisão da seqllêncía dos eventos da adição ou eliri-
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nação da molécula de água. Na elucidação do mecanismo os

estudos foram baseados primariamente na cinética de hi-

dratação de aldeídos: as velocidades da reação foram me-

didas em ambas as direções por métodos espectroscopicos,
- 4 - 5

por trocas de isótopos , por calor de reação e também

por "aprisionamento" do aldeído liberado .

As investigações acima mostraram que a hidratação re

versível de compostos carbonílieos apresenta catalise á-

cido-básica geral. Bell sugere uma seqüência razoável

de etapas para o mecanismo de catalise, onde conclui -

se que a transferência de proton na etapa-determinante ê

concertada com a formação e quebra da ligação carbono-o-

xigênio.

A hidratação-desidratação da 1,3-dicloroacetona foi
o

estudada por Bell e Colaboradores em solução aquosa de

dioxano e acetonitrila. Embora seja difícil obter-se o

número de moléculas de água envolvidas no estado de tran

sição (E.T.),os autores encontraram que a OTdetn cinética

da reação em relação à água é aproximadamente 3 e 2 para

a hidratação e desidratação respectivamente. Apoiadosnos_

resultadose em outros obtidos a partir dos efeitos isotó
9 10 ~

picos do hidrogênio e entropias de ativação , Bell e

Colaboradores postularam um E.T. cíclico (JL) para a hi-

dratação e desidratação da 1,3-dicloroacetona.

No presente trabalho estuda-se a hidratação-desidra-

tação de 2,2,2-tricloro-l-ariletanonas (2) em THF/H20 e

THF/H^O-D.O com a finalidade de s: obter informações a

respeito do número de prótons envolvidos no E.T.



178

PARTE EXPERIMENTAL

A preparação e purificação das 2,2,2-tricloro-l-aril_
etanonas (2) foi descrita anteriormente , sendo que sua
caracterização foi procedida por cromatografía gasosa.IV
e RMN. Doravante os compostos {2) serão abreviados por
TCA (X=H), p-Cl~TCA CX=p-Cl), p-Br-TCA CX=p-Br), p-Me-TC
A (X=p-Me), p-MeO-TCA U-p-MeO) e m-NO2-TCA CX-»-NO2).

A cinética de hidratação-desidratação de (2) foi a-
companhada espectrofotometricamente (Shimadzu UV-210-A )
a 25,0-0,1 9C pelo desaparecimento das bandas de absor -
ção características da carbonila conjugada, em comprimen
tos de onda característicos para cada conposto CL.^ da
banda U - TI*). As reações são de primeira ordem relativa
mente â cetona e os valores das constantes observadas C
k , ) foram calculados a partir dos gráficos lnCAt-Aip)vs.
tempo de reação. Esses gráficos são perfeitamente linea-
res para, no mínimo, 85-901 da reação. A reversibilidade
do processo em estudo Ceq.l) foi comprovada por cromato-
grafía gasosa e camada fina, seguindo-se a hidratação a
tempo infinito e analisando-se o produto da reação. En-
controu-se sempre somente a cetona original.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A reação de hidratação-desidratação de (¿) é repre -
sentada pela eq.3.

C - CC13 + H20

(eq.3)

ara se descrever quantitativamente o processo são
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necessários os valores das constantes observada (kows)
 e

equilíbrio (K. ) definidas pelas eq.3 e 4, respectivamen-
te.

kobs ' kh * kd («<l-3). o n d e

k, = cte. de veloc. de la. orden para a hidratação e
k. * cte. de veloc. de la . ordes para a desidratação.

Kh « kh/kd «[Hidrato] / {Cetona] Ceq.4)

Pela combinação das eq.3 e 4 obtem-se os valores de
kh í kj , uia vez que kQb$ e K̂  são deteminadas experi -
mentalmente (Figuras I e 2).

As constantes de equilíbrio C%) são determinadas ex
perimentalmente (e individualmente) para todas as rea;5e
em cada mistura de THF/Î O ou THF/H-O-D-O através da eq.S.

â  (cetona) - a^Cequilíbrioj [Hidrato]
r s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _

^i (equilibrio) - ^(hidrato) {Cetona]

onde:
aM(cetona) * absortividade molar da cetona não hidratada
^(equilibrio) = absortividade molar 4a mistura em equi-

librio
^(hidrato) * absortividade molaT do hidrato

Para efeitos de cálculo de K., a^Chidrato) das diver-
sas cetonas estudadas foi considerada como sendo igual ao
carbinol análogo do hidrato correspondente nas mesmas con
dições, dado a impossibilidade de so obter o hidrato pu-
ro.

Tendo-se os valores de k. e k, pode-se estimar a or-
dem da reação em relação a água para a hidratação e de si.
dratação de (2). A Figura (2) mostra que o gráfico de
log k. vs. log [H-Oj para os compostos p-Cl-TCA e m-NO,-
TCA é linear, enquanto que para p-Br-TCA e p-Me-TCA há
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1.5

log [H20]

Figura l. Determinação da orden da reação hidra

tação da p-Br-TCA(O) e p-MeO-TCA (• J em rela

ção à água em misturas de THF/H20, a 25 *C.

um desvio da linearidade (Figurai), quando a [H2OJatinge

valores p -óxiiros a 30 M. 0 coeficiente angular dos gráfî

cos, cons,derando-se apenas a parte retilínea, varia en-

tre 1,6 e •> .9 para os compostos estudados, mostrando que

a ordem du reação e de aproximadamente 2 para a hidrata-

ção.
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log[H20]
0.6 0,9

en
o

-2,60 --1,4

1.32 1,35 1,38

log [ H2O]
Figura 2 » Determinação da ordem da reação de hi-

dratação da m-N02-TCA (O) e p-Cl-TCA (•) em re

lacio ã ãgua em misturas de THF/F^O, a 25 »C.

0 desvio da linearidade não é" observado para p-Cl-TC

A e m-N02-TCA urna vez que a reação é muito rápida a con-

centrações de água aproximadamente 30 M para ser acompa-

nhada por espectrofotometria convencional.

Na realidade 5 duvidosa qualquer conclusão tirada dos

gráficos de log k. vs. log [H70] , pois que, ao menos pa

ra p-MeO-TCA e p-Br-TCA, observa-se que a ordem da rea -

ção em relação I ãgua está variando quando a [H20]em THF

foT maior que 30 M. Tal fenômeno pode ser devido a inume

ros fatores, tais como: i) uma variação na estrutura do

solvente; ii) efeitos de solvatação específica; iii) mu-
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dança dos coeficientes de atividade e outros .
0 estudo do efeito isotópico do solvente da reação de

hidratação-desidratação de (2) foi efetuado a diferentes
frações molares de água deuterada em misturas THF/H^O
D»0. 0 tratamento cinético foi semelhante ao descrito an
teriormente para a cinética em THF/H-O. A Técnica do In-
ventário de Protons foi usada para a análise dos Efeitos
Isotópicos

As Tabelas 1 e 2 contém os valores das constantes de
hidratação e equilíbrio para a p-Cl-TCA e m-NOj-TCA a dî
ferentes frações molares de D^O. Nos dois casos a reação
de hidratação mostra efeito isotópico normal e próximo C
ver tabelas) do valor encontrado por Bell e Colaborado -
res ' (.2.70) para a hidratação da 1,3-dicloroacetona.

Os gráficos de kíj (constante de velocidade de hidra-
tação a uma dada fração molar de D20) vs. n^ Q (fraçãomo
lar de D^O na mistura) não são lineares e k? diminui
com o aumento de n~ Q. A não linearidade desses gráficos
indica que mais de üm próton está envolvido no E.T. . As
Figuras 3 e 4 mostram os valores de kj| para p-Cl-TCA e
m-NCL-TCA em função de nn Q, onde também foi incluída a
dependência teórica esperada para o aumento de n D Q, u-
sando-se a equação de Gross-Butler Ceq.6). Consideran-
do-se que o fator de fracionamento para os reagentes ê ¿

kh - ko TT Cl - « • B ft I ltd - n • n fí)
i i

Ceq.6)
gual a 1, os valores teóricos de kj| foram calculados pe-
la equação em sua forma simplificada (eq.7) e os valores

h a
kh ' kh aTT d - n • n t-J) (eq.7)

? * cte. de veloc. de hidratação a n * 0
T
. a fator de fracionamento para o E.T.
s - número de protons
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Tabela 1

nD20
0,0

0.098
0,198
0.298
0,398
0.498
0,598
0,698
0,799
0,899
0,997

aTHF:H2O

Tabela 2.

K )̂ e de hidrataçao Ckjj) para a reação de hi-
dratação da p-Cl-TCA em misturas*1 de THF/ H20-
D20. a 25 «C.

kobs« »"* x l l ) 2

3.43
3.08
2,ò3
2.57
2,34
2,06
1,82
1,66
1.45
1,28
1,06

« 1:1 V/V - kH/kD •

Constantes observadas (k

Kh

5,40
5,20
5,11
5,08
5.13
5,19
5,40
5,60
5,67
6,00
6,55

* 3,25

kj .s"1 x 102

2,89
2,58
2,36
2,14
1,95
1.73
1.54
1,41
1,23
1,10
0,89

de hidrataçao
(k.) para a reação de hidrataçao da

em misturas de

nD 20
 kobs' s x 102 kJJ.s"1 x 102

0,0 4,73 4,67

0,098 4,33 4,27

0,198 3,97 3,91

0,298 3,66 3,61

0,398 3,39 3,34

0,498 3,09 3,04

0,598 2,80 .2,75

0,698 2,47 2,43
0,799 2,21 2,17
0,899 2,04 2,01
0,997 1,79 1,76
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a Para o cálculo de kP foi usado o valor de 67 para
(ver ref. lia).

b THF:H2O = 9:1 V/V

kH/kD = 2,65

CM

5 2J0

0,0

Figura 3. Variação das constantes de veloci-
dade de hidrataçao da p-Cl-TCA em função da
fração molar de D^O.As diferentes linhas cor
respondem às curvas teóricas segundo a eq. 7
para diferentes s e (•) são os valores expe
rimentais.
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de T
. foram obtidos a partir da eq.8 .

M

CM
O
»

CjZ

kP / kH fi Ceq.8)

onde:

Ky. - cte. de veloc. de hidrataçao em
Lt

k*: * cte. de veloc. de hidrataçao em

0,5 1,0

Figura 4. Variação das constantes de velocida-

de de hidrataçao da m-NO^-TCA em função da fra

ção molar de D2O. As diferentes linhas corres-

pondem às curvas teóricas segundo a eq.7 para

diferentes s e C#) são os valores experimen -

tais.

Tanto para p-Cl-TCA quanto para m-N02~TCA os resul-

tados mostrados nas Fig. 3 e 4 sugerem que 2 prõtons es-

tão sendo transferidos no E.T.. Um teste adequado para a

verificação deste fato baseia-se na equação 9, ou seja,



186

n (eq.9)

vs* nD O d e v e s e r o b t i d a u m a r e l a
n o 1/2

graficando (k^/lO _

ção linear na qual o coeficiente angular deve ser igual

a (d). - 1). Como pode ser visto na Figura 5, os da -

cs»

O JC

Figura 5. Teste da linearidade para dois protons

para a reação de hidratação de p-Cl-TCA(*)e m-

N02-TCA (O)-

dos experimentais confirmam que 2 protons são transferi-

•
T
í, calculado a partir do coefi-

ciente angular, está de acordo com aquele obtido a par -
tir da equação 9.

Um estado de transição consistente com os dados ex-

rimentais está representado abaixo, sendo este estado vá

C '
^ 0--H'
H
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lido para reações de p-Cl-TCA e m-NO^-TCA em fraçõe« mo-
lares de H7O e D7O correspondentes a concentrações meno-
res que 30 M e está de acordo con a participação de 2 mo
1¿cuias de H20 na reação de hidrataçao.

Estamos atualmente obtendo resultados detalhados so
bre as outras cetonas descritas e em diferentes concen -
trações de ãgua para testar a generalidade do mecanismo
proposto.
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zação deste trabalho.
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