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Summary

Kinetic secondary deuterium isotope effects ,k /k.,,

for hydrated proton catalyzed addition of semicarbazide

{pK 3.65), methoxyamin^ (pK 4.73) and hydroxylamine
(pK 6.17) to m-broreobcnzaldehyde, k , , are near 1.14

a J.

and independent of the nature of the nucleophile;
corresponding values for the uncatalyzed reaction, kj»
decrease from 1.20 to 1.16 as the nature of the
nucleophile is varied from semicarbazide to hydroxil-
amine. Values of kD/kH for the hydrafeed proton catalyzed
transformation of the T* intermediate to the T inter-
mediate, K k, are near 1.22 for the reaction with senu
carbazide and methoxiamine; corresponding values to
the uncatalyzed transformation of the intermediate T"
to the T° intermediate, K k., decrease from ].29 to
1.23 as the nature of the nucleophile is varied from
semicarbazide to methoxyamine. These results indicate
that the extent of carbon-nitrogen bound formation in
the transition states for addition of nucleophiles to
the carbonyl group is a function of the reactivity of
nucleophilic reagent and catalysis.

Atualidades de Flsico-Ouímic* Orgânica, 1985.



Introdução

A reação de reagentes nucleofílicos nitroyenados

cora compostos carbonílicos efetua-se era duas etapas:

adição do reagente nucleofIlico formando uro interme-

diario carbinolamina e a desidratação deste, dando

origem aos produtos da"reação :

RNH., + ZC = 0 RNH - C - OH RN = C'
2 "I

Geralmenter era valores de pH menores que cinco, a fa-

se lenta da reação é a formação da carbinolamina e em

valores de pH maiores que cinco, é a sua desidrata-

A formação do intermediário carbinolamina, confor-

me já foi proposto anteriormente DOde ocorrer por

dois caminhos diferentes e concorrentes: o "concomi-

tante" (D e o "por etapas" (II) (Esquema I).

No mecanismo "concomitante" (I), a formação da li-

gação C-N ocorre concomitantemente com a protonização

do oxigênio carbonílico, enquanto que no mecanismo

"por etapas" (TI), ocorre primeiramente a formação de

um intermediário zwiteriõnico T", que posteriormente,

através de processos de transferência de prõton, en-

volvendo água (k^) ou ácidos (k.aH+), transforma-se

na carbinolamina. A importância do caminho "por eta-

pas" relativamente ao caminho "concomitante" é deter-

minada pela estabilidade do intermediário T", a qual

depende da basicidade do nucleõfilo e da reativiuade

do aldeído2'3.



ESQUEMA I

RNH- + C « O

klV

- C - OH RNH - C - OH

±H+
RN=C:

Kn = k 2 / k - 2
(RNH2)



Quando se constróem perfis de velocidade de reação

em função do pH, estendendo-se esse gráfico até a re-

gião de H , observa-se, no mecanismo por etapas, além

da inflexão em pH 5, outra inflexão era pH igual apro-

ximadamente a 1,5. No caminho concomitante,observa-se

apenas a inflexão em pH 5.

O efeito isotópico Cinético secundario tem sido

utilizado para auxiliar no esclarecimento do mecanis-

mo de uroa reação, no sentido de avaliar se o estado

de transição se forma mais no início ou mais no final

do progresso da reação, ' ' . No presente trabalho

construimos os perfis de velocidade de reação em fun-

ção do pH para as reações entre m-bromobenzaldeido e

os nucJeõfilos semicarbazida, metoxiamina e hidroxila

mina. Determinamos o efeito isotópico cinético secun-

dário do deutério, expresso pela relação kD/fcH» em va

lores de pH que correspondem ãs várias etapas da rea-

ção de formação da carbinolamina. Os dados numéricos

assim obtidos foram relacionados com as ligações en-

tre os átomos no estado de transição de cada etapa,

contribuindo para o esclarecimento dos mecanismos pro

postos.

Parte experimental

Materiais; 0 m-bromobenzaldeído-a-d. utilizado foi
_ i

preparado conforme método ja descrito anteriormente .

A pureza isotópica foi verificada através do espectro

de R.M.N. pela ausência de absorção do protón aldeídi^

co a 0,18T. OS outros reagentes orgânicos foram re-

r^istalizados ou redestilados. Os reagentes inorgâni-

cos, como o cloreto de potássio, ácidos clorídico,per



dórico, fórmico e acético, grau P.A., foram emprega-

dos sem purificação prévia. Eir. todos os exporimentos

foi utilizada ãyua biciestilada. As medidas cinéticas

foram efetuadas empregando-se um espuctrofotòmetro

Zeiss-PMQ-II. As medidas de pH foram efetuadas em un»

potenciómetro Micronal modelo B-275.

Procedimento cinético:

As medições cinéticas foram efetuadas em solução

aquosa, a 25,0°C, corn força iónica Igual a 1,GH f 2xce

to para as soluções fortemente ácidas), mantida cora

KCl. As reações foram efetuadas em condições de pseu-

do primeira ordem, empregando-se excesso <2«? nucleõfi-

lo, e seguidos espectrofotometricamente ãz abordo com
- ~ • 7

procedimentos ja descritos anteriormente"''' .

Na determinação dos efeitos isotópi.:oi: ei vr"ico~

secundários, utilizou-se a mesma soluç-io ; ¿r-. ,1 rea-

ção com m-bromobenzaideído e m-bromober. ;:Tr? \. >-.,-*.
1

Assim se tem exatamente a mesma concen:. •."» ¿tt ¡ i.u-

cleôfilr . a mesma força iónica e o mesmo •. :i f, j-r̂ çio

com os dois aldeídos foi fcitfl simultan^ar-P' tit - ;» fimde minimizar erros sistemáticos. A rdnrhy :. /;, foi

calculada utilizando-se um programa de (.o.-.oi,̂  >.. ••• ade

ctu.idro e os resultados analisados ostat:;•! > <. ̂ -n' nt o.

Cada razão kp/̂ ji é um valor médio obtido ür <::^o pa-

res de determinações com a nesma solução.



Resultados e discussão

Construção dos perfis de velocidade de reação ea

função do pH para as reações entre m-broraobenzaldeído

e semicarbazida, m-bromobenzaldeído e wetoxiaicina e

m-bretsobenzaldeído e hidroxilamina.

Para obtenção desses perfis, foram traçados os grá

fieos das figuras I, II e III, onde os valores de pH

foram colocados em abeissa e os logaritmos das cons-

tantes de velocidade da reação de pseudo segunda or-

dent (k2) e.T. ordenadas. Os valores das constantes ciné

ticas determinados estão expressos na Tabela I.

Os pontos dos gráficos são experimentais e as cur-

vas são teóricas, calculados a partir das constantes

da tabela I e das equações:

"&S - kad Kad k5 V < d + Kad k5 V ( 1 )

k (K k, a + + K ká)
kad = k l V + — — D — -

K n k 3 aH+ + Kn k 4 + knk3 aH+ + Kn k4 + k2

kad = k l V



FIG. I - Logaritmos das¿ constantes de velocidade da

rv icio de segunda ordem em função dos pH, pa

ra a reação entre a semicarbazida e o m-bro-

mobenzaldeído, a 25 t 0,1 C e força iónica

igual a 1,0 M



Tabela I - Constantes cinéticas obtidas na reação en-

tre m-bromobenzaldeído e semicarbazida (SC), metoxia-

mina (CH^ONHj) e hidroxilamina (NH2OH), a 25,0°C e

força iónica 1,0 M.
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O perfil de velocidade de reação em função do pH pa

ra a reação entre ¿.-bromobenzaldeído e semicarbazida

(FIG. I) apresentou duas inflexões: uma era pH = 5,5 e

outra em pK » 1,0, o que está de acordo com o mecani£

mo "por etapas" para a formação da carbinolamina, con

forme foi proposto anteriormente por Sayer e colabora

dores''' . A mesma observação pode ser feita para a

reação entre m-broittobenzaldeído e metoxiamina (FIG.II).

Na reação entre m-bromobenzaldeído e hidroxilamina,

o perfil de velocidade de reação em função do pH apre

senta ?penas uma inflexão em pH = 1,0, o que também

está de acordo com o mecanismo "por etapas" para a

formação da carbinolamina. Como a basicidade da hidro

6,15), o intermediário

de

xilamina e muito alta (pKa

T£ formado é bastante estável e as transferências

próton que convertem T~ em T {Knk, e Knk.) são mais

rápidas do que desidratação de T catalisada pelo hi-
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FIG. II - Logaritmos das constantes de velccidade da

reação de segunda ordem em função dos pH,

para a reação entre metoxiamina e o ro-bro-

mobenzaldeído.



òrônio. Assiv os processes de transferência de proton

nunca se tornan* cine ti canten ts significantes e a única

mudança na etapa determinante da velocidade observada

é a transicio do ataque não cetalisado ;i<3> para a de

sidratação catalisada pelo hidrônio (K-J^C) com o au-

mento de pH.

Determinação do efeito isotópico cinético secur.áé-

rio do g-deutério.

Os valores âos efeitos isotópicos cinéticos secun-

darios do a-deutério {k^A Ĵ para as reações sntre

m-bromobensaldeldo e senicarbazida, metoxieinina 3 hi-

droxilamina, rletermin2dos nos valores de pH que cor-

respondéis i.s varias etapas da reação de foriração da

carbinolamina, estão expressos na Tabela II.

Admite-se que o valor do efeito isotópico cinético

secundario varie de 1 até o valor do efeito isotópi-

co termodinâmico secundario (relação entre ?.s cons-

tantes de equilíbrio: K-j/K da mesma reação) . 0 va-

lor de Xp/Kjj para a adição de reagentes nvtcleoflli-

eos nitrogenados a compostos carbonílieos foi determ.̂

nado como 1,36 • 0,02 . Portanto o valor do efeito

isotópico cinético secundario d¿ssa reação deve va-

riar de 1,00 a 1,35.

Os valores de knAH para a regiío correspondente

a k ir ou seja, â formação da carbinolamina catalisada

pelo ion hidrônio através do caminho I, foram próxi-

mos a 1,14 e são independentes da natureza do r.ucleõ-

f i lo . Esse valor de 1,14 sugere que o estado de tran-

sição seja formado m'is no início do progresso da rea
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Tabela II - Efeitos isotópicos cinéticos secundários
do a-deutério para a adição de semicarbazida, metoxia
mina e hidroxi lamina ao m-bromobenzaldeído, a 25,0°C
e força iónica 1,0 M.

Nucleofilo

Semicarbar
zida.

Metoxiamina

Hidroxila-
mina

constante.
- de veloci

dadea

k l
k 2
K n k 3
Knk4

k i
k 2
K n k 3
Knk4

k l
k 2

- 0

0

t

-I
0

- 1

-o

H

,47

,55

, 01

,20

,47

,03

.. PH

2,10
4,30b

2,00'
4,00b

1,144
1,199
1,218
1,288

1,172
1,174
1,220
1,233

1,096
1,158

± 0
t 0
± 0
± 0

± 0
* 0
i 0
± 0

t 0
± 0

,029
,014
,004
,004

,013-
,014
,019
,028

,003
,011

aConstante de velocidade para a qual o efe i to isotõp_i
co foi medido.

pH mantido pelo tampão acido acético/acetato de só-
dio.



ção, ou seja, existe pouco grau de formação da liga-

ção C-N no estado de transição. O valor de k D A H in-

dependente da natureza do nucleófilo pode ser inter-

pretado da seguinte maneira: ã medida que Fe aumenta

a concentração hidrogeniõni^a eleva-se o efeito cata-

lítico, mas por outro lado diminui-se a concentração

do nucleõfilo como base livre. Assim, em um mesmo pH,

a concentração do nucleõfilo sob -forma de base livre

será menor para o nucleõfilo que apresentar o maior

valor de pKa. Portanto a concentração hidrogênica es-

tá exercendo um efeito oposto sobre a velocidade da

reação.

Os valores de k_/k para a região correspondente a

k7 (ataque não catalisado da amina ao aldeído através

âo caminho II decrescem de 1,20 a 1,16 quando o nu- .

cleófilo varia de semicarbazida â hidroxilamina. £s-

tes resultados estão de acordo com o previsto "̂ elo

9
postulado de Hammond .

Os valores de k_AH para a região correspondente a
+ 4-

K k j (transformação do intermediario T~ era T catali

sada pelo hidrônio) são próximos de 1,22 para a rea-

ção com semicarbazida e metoxiamina. Este valor de

1,22 sugere que o estado de transição para essa etapa

esteja mais avançado ao longo da coordenada de reação

do que para etapa correspondente a k,. Podem ser fei-

tas também as mesmas considerações feitas para k, pe-

lo fato do valor do efeito isotópico ser independente

da natureza do nucleófilo.

Os valores de kr>Au para a região correspondente a

K k. (transferência de prõton através da água entre

os átomos de nitro' "nio e oxigênio de T* e formação



tie T ) decrescera de 1,29 a 1,23 quando o nucleôfilo é

variado de semicarbazida a netoxiamina, o que es tá de

acordo com o previsto e discutido em relação a k2-
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