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"The truth is more extraordinary 

and more interesting than any such 

futile imaginings. Only if we know 

and face the truth about the world, 

whether the world of phusias and 

chemistryt or of geology and biology, 

or of mind and behaviour shall vc 

be able to see what is our true place 

in that world". 
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VII. 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo de in

terações eletrônicas e estiricas entre o grupo carbonila e 

o grupo metoxila em a-metoxicicloexanonas pela técnica de 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear (r.m.n.) de 

H-l e C-13. A a-metoxicicloexanona e os eis e trans-4-t-bu-

til derivados foram sintetizados via enaminas e purificados 

por métodos usuais. Todos os compostos foram caracterizados 

por r.m.n. de H-l e C-13 e infra-vermelho (i.v.). 

Escolhemos para nosso estudo estes sistemas de estrjj 

tura mais rígida do que as alcoxicetonas alifãtlcas, para 

tornar possível o estudo do isomerisrao conformacional, em solu

ção e a temperatura ambiente, destes compostos. As a-metoxi^ 

cicloexanonas apresentaram um interesse especial pois apare£ 

temente nenhum estudo de analise conformacional bem como de 

r.m.n. tem sido feito sobre estes compostos. 

Está incluído neste trabalho uma revisão bibliografia 

ca sobre cicloexanonas a-substituTdas, assim como as princi

pais técnicas de r.m.n. utilizadas no estudo destas molécu

las. 

Os dados de r.m.n. de H-l foram interpretados em te£ 

mos da anisotropia do grupo carbonila e utilizados no calcu

lo do equilíbrio conformacional da a-metoxicicloexanona. As 

atribuições dos sinais nestes espectros foram confirmadas a-

traves de experiências com reagentes de Deslocamento LantanT 

dicos. 

Os dados de r.m.n. de C-13 foram analisados de acor

do com os efeitos atuantes na molécula, além dos efeitos em 

pTricos do substltuinte. A atribuição de sinais nestes es

pectros foi feita através da análise dos espectros parciais 

(SFORD) e totalmente desacoplados e pela comparação com os 

dados espectrais de compostos relacionados. 

Realizou-se um estudo qualitativo por I.v. do equHj, 

brio conformacional na a-metoxicicloexanona, através do qual 

tentou-se determinar a predominância de um dos conformeros em 



VIII. 

n-hexano e cloroformio como solventes. 

Finalmente, baseados nos dados obtidos foram propos

tos os principais fatores atuantes nos deslocamentos quinri 

cos dos diversos átomos nos compostos estudados, bem como 

suas preferências conformacionais. 



IX. 

SUMMARY 

This work was undertaken to study both electronic 

and steric interactions between the carbonyl and methoxyl 

groups in a-mettpxicychohexanones by H-1 and C-13 nuclear na£ 

netic ressonance spectroscopy (n.m.r.). Synthesis of a-m£ 

thoxicycloxanone and both cis and trans-4-t-butyl derivates 

was effected via enamines, followed by standard purification 

methods. All compounds were characterised by their H-1 and 

C-13 n.m.r. and infrared (i.r.) spectra. 

These systems with a more rigid structure than those 

of alifatic al coxy ketones were chosen so that a conformational 

isomerism study in solution and at room temperature could be 

made. The ct-methoxlcyclohexanones are of particular interest 

since aparently results of neither conformational analysis 

nor n.m.r. studies have been reported in the literature. 

Included in this work is a review of a-substituted 

cyclohexanones together with the principal n.m.r. techniques 

used in the study of these compounds. 

Interpretation of H-1 n.m.r. measurements was based 

on the carbonyl group anisotropy, and spectral data so ob

tained was used to estimate the conformational equilibrium 

in a-methoxicyclohexanone. The asignment of spectral lines 

to specific nuclei was confirmed by Lanthanide Shift Reagent 

Experiments. 

Interpretation of the C-13 n.m.r. spectra was made 

both with respect to molecular effects and empirical rela

tionships associated with the substltuent. The C-13 chemical 

shift asignment was made by comparison with results of 

partially (SFORD) and fully decoupled spectra and also by 

relating the measured chemical shift with values'cited In the 

literature for similar compounds. 

A qualitative study using I.r. spectroscopy was made 

in attempt to evaluate the predominate of one of the confor-

mers of the studied compounds 1n solutions of n-hexan and 

chloroform. 



Finally, with reference to the Measured spectra, we 

suggest the principal factors influencing « chemical shift 

and the confornati-onal preferences of the expounds under 

investigation. 
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1 . 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

As cicloexanonas ct-substiturdas tea sido objeto de 

estudo de vi rios pesquisadores. Entre os substituintes sais 

aaplaaente estudados encontraa-se os halogênios e as prefe

rências confonaacionais destes coapostos tea sido objeto de I 

UM grande nüaero de trabalhos nas ültiaas décadas. A espe/ # 
/troscopia de r.a.n. de C-13 ten sido aplicada enoraeaente no 

estudo da influência do substituinte, definida através de pa 

rãaetros eletrônicos e estêricos, nos deslocamentos quiaicos 

dos diversos ãtoaos de carbono destes coapostos. 

Apesar do grande interesse ea a-halogenocicloexanonas 

aparentemente auito pouco tea sido publicado sobre a inf/ên- / 

cia de outros substituintes polares nesta classe de coapostos. 

Assia o objetivo do presente trabalho será o estudo da in

fluência do substituinte aetoxila ea a-aetoxicicloexanonas 

através da espectroscopia de r.ra.n. de C-13; pois o núcleo 

de C-13, aléa de ter sua ressonância altaaente sensível a p£ 

quenas modificações conforaacionais, nos fornece uma medida 

direta dos efeitos sobre o próprio carbono, em especial o ca£ 

bono carbonTlico. 

0 material apresentado nesta dissertação consiste ene 

i) síntese da a-metoxicicloexanona e de seus 4-t-butilderiv^ 

dos, sistemas estes de estrutura mais rígida do que as alco-

xicetonas alifãticas, para tornar possível o estudo do isome 

rismo conformational em solução e a temperatura ambiente; 

ii) determinação do equilíbrio conformacional da a-metoxici

cloexanona por r.m.n. de H-1, além de experiências com Rea-

gentes de Deslocamento LantanTdico para a identificação cor 

reta dos espectros dos compostos estudados; 1ii) estudo do 

efeito do substituinte pela espectroscopia de r.m.n. de C-13, 

nos diversos átomos de carbono do substrato e sugerir ema ex 

plicação para o comportamento anômalo do substituinte metoxl. 

Ia em cetonas alifãticas pois a introdução de grupos alcoxl-

1a» em posição a ao grupo carbonila, não Induz deslocamentos 

dia- ou paramagnétlcos como ocorre em o-halopropanonas; 1v) 
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estudo do equilíbrio conforaacional pela espectroscopia do 

i.v.. 

Era nossa intenção realizar \m estudo coapleto da 

atribuição dos sinais nos espectros de r.m.n. de H-l das a-

-aetoxicicloexanonas estudadas, ale* de ua aaior nüaero de 

experiências de r.m.n. de C-13 e o registro dos espectros de 

0-17 destes compostos, aas a falta de condições instrumentais 

bea coao o difícil acesso aos aparelhos foraa alguns dos fa

tores liaitantes deste trabalho. 
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CAPITULO J. 

Estrutura e Síntese de Cicloexanonas o "ubstituTdas. 

1.1. Introdução 

0 Estudo do Equilíbrio Conformational em compostos 

cíclicos de seis membros tem sido objeto de estudo de vá

rios pesquisadores. 

4 
Em 1890, Sachse, considerado o fundador da anaH 

se conformedonal, estabeleceu a existincia de duas confor

mações para o cicloexano livres de tensões angulares; a coji 

formação rígida e a conformação flexível denominadas depois 

de cadeira e barco respectivamente (Figura 1). Na conform^ 

ção cadeira existiriam dois tipos de ligações: aquelas que 

apontam para cima ou para baixo, denominadas de ligações -

axiais (Ana Fig.l) e as que apontam para fora chamadas de 

ligações equatoriais (E na Fig.l). A conformação cadeira 

A E 

Figura 1 - Conformação cadeira para o cicloexano. 

A. ligação axial, E. ligação equatorial. 
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não se apresenta somente livre de tensões angulares» mas 

também livre de tensões torcionais e de Van der Waals, espe_ 

rando-se então que a Maioria dos derivados do cicloexano se 

apresentem nesta conformação. Sachse também estabeleceu 

que o cicloexano na forma rígida teria dois produtos de mo-

nosubstituição com o substituinte ocupando a posição axial 

ou equatorial, produtos estes interconvertidos por um pro

cesso de inversão na conformação, e ambas as formas estariam 

em um equilíbrio dinâmico. 

As teorias de Gachse foram confirmadas nas décadas 

de 20 e 30 através dos trabalhos de Mohr e HOckel . No en 
tanto, a aceitação dos novos conceitos permaneceu esporádi

ca por mais de 25 anos, apesar das evidencias físicas da cori 

formação cadeira no clcloxano obtidas por dlfração de Ra1o-
7 - 9 

-X, espectroscopia Raman, dlfração de elétrons e cálculos 

das propriedades termodinâmicas. Em 1950 Barton apontou 

as conseqüências químicas devido as diferenças entre os subs 

tituintes ocuparem a posição equatorial ou axial em deriva

dos do cicloexano e apartir de então houve um grande desen

volvimento nos estudos de analise conformational. 

1.1.2 - Cicloexanona - Considerações Gerais 

A dcloexanona é um dos sistemas cíclicos de seis 

membros que apresenta átomos de carbono trigonais, mais am

plamente estudados. 

A molécula é essencialmente livre de tensões angu lia 

res mas existe uma razoável interação ocasionada pela edi£ 

se do oxigênio carbonTlico com os hidrogênlos na posição 

equatorial dos carbonos 2 e 6. 0 angulo dledro entre o gru 
po carbonila e o Carbono^-H ê somente de 4° e este fato é 

provavelmente responsável pela alta reativldade da clcloexji 

nona em reações de adição, onde a hibrldlzação do carbono 

passa de sp para sp , aliviando a tensão entre estes ãto-
13 -

mos. A distancia entre as ligações e os ângulos Intramo-

leculares neste composto estão apresentados na Figura 2. 
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m* • n 

Figura 2 - Valores das distâncias de ligação e ângulos de 
1 3 

Valencia para a cicloexanona. ' 

— - 2 3 1.1.3 - Estudos de Deformação nos Anéis. ' 

Em geral admite-se que o cicloexano se apresenta sob 

a forma de uma cadeira perfeita. Vários estudos, no entan

to, tem sido realizados para verificar a existência de cori 

formações torcidas no cicloexano e seus derivados. 

A conformação cadeira no cicloexano ê caracterizada 

pela alternação regular dos sinais dos ângulos de torção($) 

deste composto (os ângulos de torção de um ciclo são aque

les determinados por cada grupo de trls ligações consecuti^ 

vas que formam o ciclo). Numa cadeira perfeita todos os ari 

gulos de torção apresentam o mesmo valor absoluto e estas 

duas propriedades refletem o alto grau de simetria deste com 

posto. 

Na conformação cadeira ideal, o valor absoluto do 

angulo de torsão i de 60", correspondente ao angulo de Va

lencia (0) teórico C-C-C de 109*28'. Tal geometria se apre 

senta livre de tensão torcional. Já com respeito a tensões 

angulares a situação é diferente. Sabe-se que o angulo de 

Valencia C-CH„-C i de 112.4° valor experimentalmente deter-

minado para n-alcanos, assim a forma de cadeira com »ngu 
los de valinda de 109°28' deveria sofrer uma tensão angu-
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lar de aproximadamente 1 Kcal/mol. Por outro lado uma 

conformação cadeira com angulo de Valencia de 112,4° 

apresentaria um angulo de torção de 52° originando uma 

tensão torsional de aproximadamente 0.7 a 0.8 Kcal/mol. Se 

admitirmos que a conformação com um mínimo de energia é go

vernada pelo balanço das tensões torcionais e angulares, a^ 

cançaremos um ponto de equilíbrio para os valores de 111,1° 

e 55,8° para os ângulos de Valencia e de torção respectiva» 
15 

mente. Este fato e uma explicação para as pequenas di£ 

torções encontradas na molécula de cicioexano. A expansão 

do angulo de Valencia no cilcoexano foi prevista em 1960 a-

través de cálculos teóricos e em 1963 confirmada (0=111,55°) 

por estudos de difração de elétrons. 

Na clcloexanona a conformação cadeira se apresenta 

muito similar a conformação cadeira do cicioexano, mas leve 

mente mais achatada devido a dois fatores: Um angulo de 

Valencia C-C(0)-C maior (9=116°) e o encurtamento no compri-
0 

mento da ligação C-C(O) (1,51 A). (Figura 3) 

^•^(•0.5) 

Figura 3 - Diferenças entre os valores absolutos dos ângu

los de torção da clcloexanona e cicioexano nas 

conformações "cadeiras achatadas" C* c 1 c l o e x a n o n a 

cicioexano). 

1 8 

Em 1979, Abraham et ai realizaram um estudo sobre 

as conformações de clcloexanonas em solução através de expe 

riincias com reagentes de deslocamento lantnfdlcos (RDL). 

Neste estudo as conformações em solução da clcloexanona (lj>)e 

4-t-but11 clcloexanona (9) foram obtidas e a geometria geo

metria calculada por mecânica molecular. A Tabela 1 apre 

senta os valores obtidos para a geometrlas destes compostos. 



Tabela 1 - Geometria de Cicloexanonas. 

Composto 

OX 

Comprimento de 

Ligação (A) 

12 '23 '34 

Angulo de 

Valencia* 

to 12 

Angulo de 
Torção 

ID 23 ü) 34 

Angulo de 

Dobramento' 

R-H 1.222 1,507 1,526 1,54 117.2 109,4 109,5 110,3 -52,5 53,0 -57f0 47 51 

R*t-Bu 1,214 1.489 1,533 1,517 115,5 112,1 112,5 109,0 -47,4 52,1 -56,6 43,0 50,5 

53,6 -56,6 

a. Angulo de Valencia é C,=CgC,C2, etc. 

b. 0 angulo C-C-C-C, isto S u>12 i para CgC^CgC^, etc. 

c. Angulo entre os planos ^CjCgCg e C^CgCgía) e C3C4C5(B) 

d. Dados a partir da ref. 18. 
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J.*. Analise Confornaeional 

As conformações de una Molécula S Ã O O S arranjos não 

sobreponTveis no espaço desta molécula, arranjos estes in-

convertidos por rotação em torno de ligações siaples. 0 e£ 

tudo das conformações assumidas por uaa molécula e a corre 

lação destas conformações com outras propriedades físicas , 

e reações químicas, ê chamado de analise conformacional. M H 

tas «oléculas apresentam U M grande número de conformações 

e na pratica consideraM-se as conforMações termodlnamicamen 

te Mais estáveis, correspondentes ao Mínimo de energia em 

U M díagraMa de energia potencial, C O M O sendo as únicas pre

sentes na teaperatura ambiente. Uma discursão completa dos 

fatores que determina* a estabilidade das conformações pode 

ser encontrado em detalhe em vários livros texto)* 2 0" 2 2 Na 

Maioria dos casos as interações repulsivas entre átomos não 

ligados são os fatores predominantes. 

1.2.1 - Isomerismo Conformacional em Ciclanonae-a-eubatitui 
dae 

Desde 1960 o uso da espectroscopía de r.m.n. tem s± 

do amplamente aplicada para estudos de análise c o n f o r m a d o -

nal de moléculas em solução, pois tanto os deslocamentos qui 

micos quanto os valores de constantes de acoplamento são ex 

tremamente sensíveis ao arranjo espacial dos átomos jia mole 
23 24 - ~~ 

cuia. * Na década de 50, no entanto, vários estudos de 

equilíbrio conformacional em a-halociclanonas foram realiza_ 

dos utilizando-se das espectroscopias de i.v., u.v. e valo-
25-27 

res de momento dipolar. 
28 

Em 1966, AUnger et ai sugeriram una explicação 

para os equllTbrlos conformacionals baseados em termos de 

orbitais moleculares. Estudos do espectro eletrônico das 

a-halociclanonas mostraram que a substituição de um hidroge 

nio por halogênio na posição a, afeta a banda de absorção 

do u.v. atribuída a transição n-ir*, dependendo do halogênio 

ocupar a posição equatorial ou axtal, A explicação propos

ta foi da existência de uma interação entre o orbital S* do 
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halogênio (S vazio de mais baixa energia) e ** da carbonila, 

interação esta que abaixa a energia de v* as custas de um 

aumento na energia de S* provocando uma banda de absorção 

n-it* mais intensa. Este entrosamento de orbitais é máximo 

quando o halogênio ocupa a posição/axial. 

Em 1964 Garbtsh apresentoo^m estude do equilíbrio 

conformacional na 2-Bromocicloexanona pè^çvêS/pectroscopia de 

r.m.n. de H-1 apartir de dados de deslocamento* quTmico e 

constantes de acoplamento. Verificou-se que o conformero 

axial era o mais abundante e a porcentagem presente em soljj 

ção era função da diluição. 

30 
Chen et ai realizaram estudo semelhante com a 2-

-cloro e 2-bromo cicloexanonas verificando também a influijn 

cia do solvente no equilíbrio conformacional destes compos

tos. Os resultados obtidos mostraram uma predominância do 

conformero axial em ambos os casos. Constatou-se também que 

a contribuição do conformero mais polar (halogênio em posi

ção equatorial) aumenta ã medida que aumenta a constante di£ 

létrica do solvente. 

31 
Pan e Stothers em 1967 estudaram os equllTbrios 

conformacionais na série das cicloexanonas a-halogenados pe_ 

Ia espectroscopia de r.m.n. de H-1 em vários solventes de 

diferentes polaridades. Neste estudo os autores utilizaram 

os eis e trans -4-^-butil derivados como compostos de refe

rência e até então foi o estudo mais completo sobre o equl 
3T 

lTbrio conformacional em a-halocicloexanonas. A tabela 2 

resume a porcentagem da polulação do conformero axial em 

a-halocicloexanonas estimado por vários métodos. 

32-33 
Ha década de 70 Cantacuzene et ai estudaram o 

equilTbrio conformacional em cicloexanonas a-halogenadas 

através de varias técnicas espectroscõpicas, i.v., u.v. e 
34 

r.m.n. de H-1. Em 1976, Jantzem et ai publicam um estudo 
13 

estereoquTmIco por r.m.n. de C de a-halogenoclcloexanonas. 

35 
Em 1981, Abraham e Griffths realizaram novos estii 

dos do equilTbrio conformacional em halocicloexanonas atra

vés de estudos de r.m.n. e de solvataçâo. 



Tabela 2 - Porcentagem do Isomero Axial em 2-Halocicloexanonas,d 

Solvente Halogênio 

Método de Determlnaça* 

mK. l.v. u.v. 

Hldrocarboneto 

CC1 

C6H6 

p-Dioxano 

Br 
Cl 
F 

Br 
Cl 

Br 
Cl 
F 

Br 
Cl 
F 

79 
64 

87 
62 

57 
24 

52 
21 

— 

73 

74 
— 

60 
— 

57 
25 

a. Constante de Kerr. 
b. Momento d i p o l a r . 
c . Em d i l u i ç ã o i n f i n i t a . 
d. Dados obtidos apart i r da r e f . 3 1 . 

63 

37 
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Una revisão exaustiva da literatura nos mostrou que 

as cicloexanonas a-halogenadas tratam-se dos compostos mais 

estudados em equilíbriosconformacionais. Pouco se tem pu

blicado, no entanto, sobre a influincia de outros substituto 

tes polares nestas cetonas cíclicas. 

36 37 

Era 1975, Servis e Bowler * realizaram estudos de 

analise conformaclonal em 2-alquilcicloexanonas utilizando 

de Reagentes de Deslocamento Lantanidico (RDL). Constatou-

-se uma preferência dos substituintes alquila em ocupar a 

posição equatorial. 
38 

Em 1980, Zajac e Ozbal realizaram um estudo da ana 

lise conformaclonal em 2-nitrocicloexanonas através da es-

pectroscopia de r.m.n. de H-l e momento de dipolo. Deternrt 

nou-se que a 2-Nitrocicloexanona encontra-se predominantemejt 

te com o substituinte nitro ocupando a posição equatorial 

(90X). 

39 
Kitching e Drew com estudos de r.m.n. de C-13 • 

H-l e Hg-199 de a-mercuriocicloexanonas observaram que exi£ 

te uma forte tendência do grupo mercurico em ocupar a posi

ção axial devido a interações do grupo HgCl com o grupo car 

bonila. 

40 
P. Metzger et ai estudaram o efeito de vários su

bstituintes polares nos carbonos carbonTlícos de a,cta e act* 
trans-biciclo(4,n,0)-3-alcanonas pela espectroscopia de r.m.a 
de C-13. Os deslocamentos químicos foram interpretados com 
base na polarização da ligação ir e das interações C=0/X não 
ligantes. 

No caso da a-metoxícicloexanona, em particular, não 

existe aparentemente; nenhum estudo de analise conformaclo

nal pelas espectroscopias de r.m.n. de H-l e de C-13, nem s£ 

bre as interações estéricas e eletrônicas entre os grupos 

funcionais deste composto. 

l.Z. Sinteae de Cioloexanonae-a-Metoxiladae 
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2.3.1 - Generalidades 

Existem descritos na literatura poucos métodos para 

a síntese de ciclanonas-ot-metoxi ladas. Corey e Knapp * 

descrevem a funcionalização de cicloexanonas na posição a 

"via" N,N-dimeti1idrazonas, compostos estes facilmente hi-

drolizáveis liberando o composto carbonilico correspondente. 
43 44 

Cautacuzene e Tordeux * sintetizaram uma serie de a-alc£ 

xicicloexanonas utilizando enarainas-ct-halogenadas como com

postos intermediários. 

1.S.2 - Versatilidade Sintética das Enaminas 

Enaminas são ami nas oB-insaturadas, obtidas pela 

reação de um aldeTdo ou cetona com uma amína secundária na 

presença de um agente desldratante (e.g. carbonato de potás

sio), ou removendo azeotropicamente a água formada mantendo 

a solução em refluxo com benzeno na presença de quantidades 

catalíticas de ac+^p-toluenossulfõnico. As ami nas mais apro 

priadas na síntese de enaminas são piriblidina, morfolina e 
45 46 

piperidina nesta ordem decrescente de reativídade. ' C£ 

tonas Q ) fornecem diretamente a enamina (j?) correspondente 

(Esquema I) enquanto que aldeídos (3) formam o N-acetal (4_) 

correspondente que se converterá em enamina (2) durante a 

destilação (Esquema II). 

Como todos os passos da reação são reversíveis hã 

necessidade de se conduzir as reações em condições extrita-

mente anidras, uma vez que enaminas são facilmente hidroli-

sadas para regenerarem o composto carbonílico. 

A utilidade sintética das enaminas reside no fato 

de elas apresentarem uma carga parcial negativa no carbono 

0 que pode assim atuar como nucleÕfilo em reações com hale-

tos de alquila ou adia e com olefinas. (Figura 4 ) . 
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1 

RCH2-C(0)R1 + HMR2 ̂ = = S RCH2-C-NR2 

OH (1) 

I 
R-CH=C-NR2 + H20 

(2) 

Esquema I - Esquema geral das reações envolvidas na síntese 

de enamTnas a partir de cetonas. 

R 
! 
i 

• NR, 

R-C-C(0)H + 2 H N R 2 t = = j R - C H - C J J ^ ^ + H 20 
-NR. 

H 
(i) (i) 

R-CR=CHNR. 

(2) 

Esquema II - Esquema geral das reações envolvidas na sínte

se de enamlnas a partir de aldeTdos. 
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>=c-< y-U: 

Figura 4 - Estruturas de ressonância em enaminas. 

As reações com enaminas apresentam uma série de vart 

tagens na alquilação ou acilação de aldeTdos e cetonas se 

comparadas com as reações diretamente catalisadas por base. 

i. não apresentam auto-condensação do composto carbon? 

lico, uma vez que não hã utilização de bases na reação, 

ii. obtem-se o produto mono-substituido 

iii. trata-se de uma reação altamente seletiva. 

Na alquilação de cetonas assimétricas a reação ocorre pre

ponderantemente no carbono a menos substituído, evitando coro 

isto que se obtenha mistura de produtos. 

Fatores estéricos e eletrônicos que afetam a intera 

ção entre o par de elétrons do nitrogênio e a dupla ligação 

da enamina são responsáveis pela estereoquTmica do produto 
47 formado. Gurowitz e Joseph ' através de estudos pela es_ 

pectroscopia de r.m.n. de H de enaminas de cicloexanonas 

a-substituTdas constataram que a porcentagem do isomero for_ 

ma do, com a dupla ligação menos substituída, é função desta 

interação citada e que tanto o substituinte em a quanto a 

ami na utilizada são fatores determinantes nesta interação. 

Jã a introdução de grupos alcoxila em posição a ã 

carbonilas de cetonas cíclicas é facilitada enormemente atra 

vés da utilização de enaminas de cetonas cTcl1cas-a-haloge-

nadas. Cautacuzéne e Tordeux Ha^eianrioisy nas proprieda- /-/««"««JJ 

des eletrofilas destas enaminas, que sofrendo ataques de 

nucleofilos possibilitam a Introdução de grupos alcoxi na 

molécula. A reação de substituição que ocorre leva 5 foriw 

çio de produtos mono alco^clladpft em a sem a formação de pro /xi /eu 

dutos secundários. A utilização de enaminas na síntese das 

a-metoxlcicloexanonas encontra-se descrita no capitulo 4. 
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CAPÍTULO 2. 

Eapectrosoopia de r.m.n. de H-l 

No presente capitulo, apresentaremos um breve histó

rico e a teoria básica de ressonância magnética nuclear. 

Mencionaremos os efeitos da anisotropia magnética do grupo 

carbonila sobre a posição dos sinais de r.m.n. de H-l. Em 

seguida, será abordado o efeito de reagentes de deslocamen

to lantanidico nos espectros de r.m.n. de H-l e a aplicação 

destes em análise conformedonal. 

2.1. Introdução49"52 

0 primeiros sinais de r.m.n. foram observados em 1945 

por dois grupos de físicos independentemente; Bloch, Hansen 

e Packard da Universidade de Stanford detectando sinais dos 

protons da água e Purcell, Toney e Pound da Universidade de 

Harvard, detectando sinais dos protons da parafina. Em 1949 

e 1950 vários grupos de pesquisadores notaram que núcleos 

da mesma espécie absorviam energia em freqüências diferen

tes, descobrindo assim o fenômeno âc deslocamento químico. 

0 primeiro espectrometro de r.m.n. de proton de alta resoltj 

çao foi produzido em 1953 e desde então estes espectometros 

de ondas contínuas tem sido amplamente utilizados nos labo

ratórios de pesquisa. Em 1970 com a introdução de especto

metros com T.F. superou-se o problema da baixa sensibilidade 

de alguns núcleos, tais como C-13, ã abundância natural em 

relação ao proton. Atualmente ambos os espectometros são 

parte integrante de um laboratório e com estas técnicas os 

sinais de r.m.n. de quase todos os núcleos que pos

suem momento magnético podem ser detectados. 

A propriedade fundamental do núcleo atômico envoivj^ 

da no fenômeno de r.m.n. é o spin nuclear I que assume val£ 
res 0,1/2, 1, 1/2, etc em unidades de n/2*. 0 valor do 
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spin de cada núcleo depende do seu número de massa e número 

atomvco. Estabelece-se que núcleos com número de massa im

par, independente do númeto de atômico, apresentam spin cujo 

valor I i um múltiplo inteiro de 1/2. Núcleos que apresen

tam número de massa e número atômico pares não possuem spin, 

enquanto que os que apresentam n9 atômico impar apresentam 

um valor inteiro de spin. 0 momento magnético nuclear (y) 

é diretamente proporcional ao spin (eq. 2.1.) onde y e cha 
mada de razão mgnetogirica e é uma constante de proporcionali

dade característica de cada núcleo. 

V = Ylh__ (2-1) 

2it 

Considerando um sistema quintico, ao aplicarmos um 

campo magnético fazemos com que os momentos nucleares se o-

rienten de maneira permitida. Um núcleo de spin I apreser^ 

ta 21 + 1 orientações possíveis, dadas pelo valor de seu nú_ 

mero quantíco magnético m., onde m. assume valores de -I, 

-I + 1 ,1-1, I. 

A energia desta interação é proporcional ao momento 

magnético e ao campo aplicado (B). Através da eq. 2.1 pod£ 

mos escrever que: 

E - ^Yh mjB (2.2) 

2ir 

No sistema CGS o campo magnético B é medido eir, Gauss, 

o momento magnético (u) apresenta as unidades de erg. Gauss' 

e é geralmente dado em magnetons nucleares (1 magneton equi 
-24 -1 ~~ 

vale a 5.05 x 10 erg Gauss ) e a razão magnetogénica tem 
as unidades de radlanos Gauss , segundo . No sistema SI, 

- 4 2 
B e dado em Tesla (1 Tesla * 10 Gauss); y em Ampere-metro 
e Y em radiano. Tesla" .segundo . 

Apartir da equação 2.2 poderemos esquematlzar os nT. 

veis de Energia para um núcleo que apresenta I « 1/2. 

As orientações possíveis deste núcleo dadas por mj 
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sio ± 1/2 onde t 1/2 é o estado de mais baixa energia, sim

bolizando por a e -1/2 o estado de mais alta energia, siabo 

lizado por B (Figura 5 ). 

-Yi (f» 

-»-B 

+J4 W 

Figura 5 - esquema d-<s níveis de energia para um núcleo de 

spin I 1. 
7 

Segundo a regra de seleção para as transições de r.m.n., m. 

pode apresentar variações de uma unidade, i.e., Am. = ±1, 

deste modo a energia envolvida numa transição será dada por 

2TT 

(2.3) 

Quando aplicamos uma radiação de freqüência v, de 

energia correspondente a AE=hv, que conduz a transição de 

r.m.n. dada pela equação 2.3, temos a condição fundamental 

de ressonância para todos os experimentos de r.m.n., confor 

me a equação 2.4 (Equação de Larmor) 

v = YB 

2IT 

(2.4) 

Quando um núcleo de razão magnética (y) ê colocado 

em um campo magnético B, a condição de ressonância i satis

feita quando a freqüência da radiação aplicada (v) é dada 
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pela equação 2.4. Vale aqui salientar que a equação 2.4 per

mite taabéa uaa abordagem clissica ao fenôaeno de r.a.n. 

Para analizar aais detalhadaaente o fenôaeno de ressonância 

consideremos ua núcleo de spin 1/2. Existea duas transições 

possíveis. Uaa absorção de energia (transição a-»p) ou uma 

emissão de energia (transição &-*a). Como a amostra esta ea 

equilíbrio teraico a distribuição energética de Boltzaann í 

aantida; N e Ha são o núaero de spins nos estados a e 0 res a p — 
pectivaaente e assia teaos 

— £ - * exp (-hv/ KT) (2.5) 
N 
a 

coao h-r « KT teaos que 

— 2 - « 1 - hv/KT (2.6) 
N a 

e portanto Na < N , possibilitando uaa absorção de energia p u 

e consequentemente um sinal de r.m.n. Deste modo para a 

obtenção de um sinal de r.m.n. afeto a população dos esta

dos de spin, mas tal fato ê compensado pelo fenômeno de r£ 

laxação. 0 tempo de relaxação é o tempo necessário para que 

os núcleos emitam a energia absorvida e atinjam a distribu^ 

ção de equilíbrio. 

2.2.2 - Deslocamento Químico 

Quando uma molécula que contem um núcleo em observâ  

ção é colocada em um campo magnético, os elétrons desta mo

lécula blindam o núcleo do campo externo aplicado. Oeste mo 

do o campo sentido pelo núcleo não é igual ao campo aplica

do. Esta diferença, proporcional ao campo aplicado é cha_ 

mada de blindagem nuclear. DefTne-sr deslocamento químico 
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coao a blindage* nuclear dividida pelo caapo aplicado; as-

sfa o deslocaaento quiaico é uaa função do núcleo e de seu 

aabiente; i.e.; uaa quantidade aolécular e será aedido ea 

relação a ua coaposto de referência apropriado. De acordo 

coa a equação 2.7 podeaos definir £ coao: 

A = va»ostra - vreferincfa x 10 ,2 7) 

freqüência do oscilador (Hz) 

2.1.3-D*»loeamento Para m Diamagnitieoa 

Consideremos, os elétrons £ de uaa molécula, elétrons 

estes esfericaaente simétricos e circulando no campo magné

tico aplicado B t (Figura 6 ). 

Bext I 

Figura 6 - Esquema do campo produzido por um elétron circu_ 

lante. 

A circulação isotrõpica dos elétrons locais em tor

no do núcleo produz um campo magnético que se opões ao cam 

po aplicado (Lei de Lenz). Deste modo para obter a condição 

de ressonância ê necessário intensificar o campo aplicado 

sobre o núcleo em questão. 

Be = B e x t - AB (2.8) 

onde Bo * campo magnético sentido pelo núcleo 
Bext * c a mP° magnético aplicado 

AB * blindagem nuclear 



21. 

Este deslocamento do núcleo para freqüências correŝ  

pondentes a campos mais intensos ê chamado de deslocamento 

diamagnetico e trata-se de um fenômeno universal ji que to

das as moléculas possuem elétrons £. Ji orbitais £ e mole 

cuias não esféricas, não apresentam esta simetria e estes 

elétrons produzem grandes campos magnéticos no núcleo que, 

em média, provocam deslocamentos para campo baixo ou para-

magnéticos. 

2.2. Ressonância Magnética Suolear de H-J 

0 proton ( H) é o único núcleo que não possue elé

trons £ e portanto não apresenta o termo paramagnético. Es_ 

ta é a razão fundamental para a estrita faixa de deslocameri 

tos químicos apresentada por estes núcleos (10 ppm) se com 

parado com outros núcleos que possuem elétrons £ e faixas 

de deslocamento quTmico de 200 ou mais ppm. 

A tabela 1 apresenta as propriedades magnética do 

núcleo de H. Como o sinal de r.m.n. de um dado núcleo é 

diretamente proporcional ao número de núcleos que o produ

zem, além de ser função de sua razão mgnetogTrica e momento nu 

clear, problemas de sensibilidade não são encontrados em nú-
1 19 

cleos tais como H e F. 

Tabela 3 - Propriedades Magnéticas de Alguns Núcleos 

abundância spin I Freqüência de sensibilidade 

•»"'» natural (*) (h/3,) ^ f t i ^ ) r<UtU>" 

'H 
2H 

,3C 
19F 
170 

99,98 

0>016 

1,108 

100,00 

0,037 

1/2 
1 
1/2 
1/2 
5/2 

100,00 

15,35 

25,19 

94,08 

13,56 

1,00 

0,01 

0,016 

0,83 

0,03 

a. em um campo constante. 
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2.2.1 - Bfeito a Anieotropicoe - O Grupo Carbonila 

» 

A circulação de elétrons produz efeitos diamagneticos em 

átomos de sinetria esférica. A circulação diamagnética em 

torno de um eixo linear produzira deslocamentos para campo 

alto ao longo deste eixo molecular (por exemplo, o proton 

acetilênico) e para campo baixo perpendicularmente. Exem

plos destes efeitos anisotropicos que ocorrem com diversos 

grupos de compostos (acetilênicos, cianTdricos e benzênicos ) 
52 

sao encontrados na literatura. 

Existem compostos no entanto, nos quais a circulação 

de elétrons não é totalmente livre, restringindo-se mais a 

um eixo molecular do que a outro. Tal fato produz uma ani-

sotropia magnética que será sentida de maneira diferente pe 

los protons dependendo de sua posição em relação ao grupo 

anisotropico. 0 grupo Carbonila apresenta este tipo de an± 

sotropia causando uma desblindagem nos protons localizados 

na zona de um cone cujo eixo é ao longo da ligação C=0 e 

blindando os protons fora desta região (Figura 7 ). 

Figura 7 - Anisotropia do grupo carbonila. 

Estes efeitos de anisotropia magnética são importantes 

na atribuição de sinais de r.m.n. de H-1 de compostos isomé 

ricos, como por exemplo no caso de eis- e trans-4-t-butllcl 

cloexanonas 2-monossubst1tu?das. 
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2,3. D0slooam*nto Induzido por Lantanidmos - Atribuição d* 
Stnaie.53**4 

A adição de substâncias paramagniticas ã soluções de 

diversos substratos é uma ferramenta poderosa para a eluci

dação de espectros «ais complexos. A adição de tris (dipi-

valiolmetanato) de Eurõpio dipiridinato, Eu(dpm)3(Py)?, i 

una solução de colesterol produz grandes deslocamentos nos 

sinais de espectro de r.m.n. de H-l deste composto trans

formando o espectro complexo do colesterol em um espectro 

simples, de sinais bem separados. Tal fato foi observado por 

C.C. Hinckle/ em 1969 e apartir de então houve um grande 

desenvolvimento nesta area da espectroscopia de r.m.n. 0 mf 

todo trata-se de um dos mais poderosos em análise conforma-

cional, principalmente para moléculas orgânicas em solução. 

Os deslocamentos Induzidos pelo Reagente de Deslocamento Lan 

tanidico (RDL) são diferentes para cada núcleo da molécula 

e virtualmente todas as coincidências acidentais de sinais 

de ressonância são eliminados. 

A adição de pequenas quantidades de quelato lantanT^ 

dico ã solução de moléculas orgânicas produz um campo magn£ 

tico secundário, anisotropico, interno, adicional com alto 

poder de resolução. 

Dif7ne-se o deslocamento induzido por lantanTdeo 

(Ai) como a diferença entre o deslocamento químico do subs

trato (S) e o deslocamento químico do complexo (RDL-S) Eq. 

2.3.1. 

onde Ai é o deslocamento Induzido observado para uma relação 

LantanTdeo: substrato de 1:1. Como existem trocas rápi

das, dentro da escala de tempo de r.m.n., Ai representa a 

média do sinal para o substrato S, complexado e não comple-

xado. 0 valor Ai é chamado de deslocamento paramagnétlco, 

se utilizarmos de reagentes de deslocamentos paramagnétlcos, 

Implicando que o componente dlamagnético é desprezível no 

complexo formado. Em geral o efeito dlamagnético é multo pe 
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queno e em casos extremos chega a 22 do deslocamento paraiw 
gneticb. 

2.3.2 - A Equação de MeConnell - Robertson Para um Campo 

Magnético Dipolar de Simetria axial 

Para um metal que possue elétrons desemparelnados o 
deslocamento paramagnitico (A para) apresenta dois coupone£ 
tes, o termo dipolar ou de pseudocontato e o termo de conta_ 
to de Fermi. 0 primeiro descreve as interações nagnéticas-
-dipolares existentes enquanto que o segundo se refere as 
possíveis delocalizações de spin no complexo formado. 0 
primeiro efeito atua através do espaço e pode ser formulado 
como um campo magnético dipolar e o segundo atua através das 
ligações e representa a polarização causada pelo caráter pa£ 
ciai de ligação covalente entre o substrato e o reagente lan 
tanTdio (Eq. 2.3.2 ). 

Apara = Adip + Acontato (2.3.2} 

Para calcular o termo dipolar assumimos um campo 
campo magnético dipolar e a origem deste campo serã repre
sentada pela posição ocupada pelo Ton lantanTdeo no comply 
xo com as coordenadas (0,0,0) (Figura 8). Desta forma o 
deslocamento dipolar poderá ser expresso como função das 
coordenadas internas do núcleo sob consideração: r é o jfe~ 
tor que une o centro paramagnetico ao núcleo, 0 é o angulo 
entre este vetor e o eixo magnético z e u é o angulo entre 
a projeção de r no plano xy com o eixo magnético x ( Figura 
8). A equação para o deslocamento dipolar em sua forma mais 
generalizada é dada por: 

KAÍ~ -v í 3cos20-l \ . v f sen2Q.cos2o> \ 
Adip sKax( ^ ) + Knão ax ̂  J? } 

(2.3.3) 

As expressões entre parênteses são chamadas de fato 
res geométricos e dependem da geometria do complexo formado. 
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As constantes Kax e Kng0 ax são função da anisotropia magne 

tica do complexo, determinadas pelas propriedades eletrôni

cas do lantanídeo em magnitude e sinal. Nos casos mais comuns 

de fenômenos de relaxação, onde o tempo de tonbamento, isto é, 

o tempo para inversão do momento magnético do complexo ê muj[ 

to maior do que o tempo de relaxação do spin eletrônico, e£ 

tas constantes podem ser expressas como função das três prin 

cipais suscetibilidades magnéticas moleculares, x„» X„ e 

56 " J _ 
Xz, correspondentes aos eixos x, y e z da Figuras. (N, e 
número de Avogadro). 

ax 3N z 2 
xx "9

 xy' (2.3.4) 

K -
nao ax - i H Ix.-xJ (2.3.5) 

7~r 

Figura 8 - Definição dos parâmetros para o deslocamento dipo 

lar nas Equações (2.3.3) e (2.3.6). 0 Ton lanta-

nidio está na origem do sistema de coordenadas. 
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* Um caso especial i dado para um campo magnético si-

metricamente axial, onde x - X, e Xi=Xx=Xv- Assim o termo 
Knão ax t o r n a~ s e n u 1 ° e desaparece o termo não axial da equâ  

çao (Z.3.3). A equação (2.3.3) se reduz para a equação (2. 

3.6) e é valida para as ressonâncias de todos os núcleos i_ 
de um substrato. 

2 
3cos G.-l 

Ai = K 2 (2.3.6) 
ri 

A equação (2.3.6) é a equação de McConnell - Rober

tson para um campo magnético dipolar de simetria axial JC 

é tratado como um fator escalar ajustavel para igualar o va 
2 3 — 

lor experimental ao fator geométrico (3cos e-l)r ; Ai e o 

deslocamento induzido característico para um núcleo 1, 0. e 

r.j dependem da geometria do complexo e podem ser calculadas 

apartir do modelo apropriado do complexo para todos os núcleos 

jN K e uma característica do complexo e portanto Igual pa

ra todos os núcleos i no aduto. 

Detalhes sobre métodos computacionais, relações ma

temáticas e demais contribuições nos deslocamentos induzidos 

por lantanideos poderão ser encontrados na literatura indi-
54 55 89 

cada. • • Discutiremos a seguir algumas técnicas expe
rimentais para a obtenção dos valores de deslocamentos quí
micos induzidos por lantanTdeos. (DIL) 
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2.3.2 - Técnicas Experimentais - Extração dos parâmetros 

DIL. 

A determinação de (DIL). pela correlação de A. ver

sus a relação molar das concentrações RDL/substrato (A- vs 

RDL /S ) é de fácil procedimento e fornece resultados dignos 

de confiança. No caso ideal de um complexo 1:1 bem defini

do* deveríamos obter uma curva na correlação A- vs^ RDL /S 
como mostra a Figura 9 (a). Entretanto, isto quase nunca 

ocorre, indicando que no equilíbrio 1:1 não existe o envol

vimento de uma simples etapa. 

Figura y - Correlação de A. vjs RDL0/So:(a) ideal (b) corre 

lação típica. 

A correlação na Figura 9 (b) deveria apresentar uma 

linha reta para relações molares RDL/S > 0,5, permitindo u-

ma extrapolação do valor A. para o complexo 1:1. No entan

to o desvio na linearidade observado é produto da presença 

de várias espécies em solução, como: S, RDLS e RDLS2 (comple 

xos de estequiometria 1:2) além de RDL». RDL«S e RDL 2$ 2 re 

sultantes da auto-associação do RDL a altas concentrações. 

Contudo, quase todos os métodos usados na obtenção dos para 

metros intrínsecos do reagentes em equilíbrio com o substra 

to estão baseados na consideração de um complexo 1:1. 
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2.3.3 - Procedimentos Para Obter o Deslocamento induzido 

Os deslocamentos induzidos no substrato, são usual-

«ente expressos a partir da situação inicial, en ausincia 

do ROL. Nos estudos de r.m.n. de H-l tin sido usadas COMO 

referências internas o TMS, cicloexano, acetonitrila, benze 
53 54 — 

no, cloroformio e acetona. ' 

Em nuitos trabalhos a obtenção dos valores dos des

locamentos químicos induzidos pelo ROL são obtidos pela adj^ 

ção de quantidades sucessivas do ROL sólido a solução do 

substrato. Tanto as pesagens do ROL, quanto o manuseio e 

operações de adição são realizadas eM condições rigorosamen 
89 ~~ 

te anidras. A Mudança de volume causada pela adição do 
ROL i desprezível. 

Outros trabalhos têm preferido adicionar o RDL COMO 

uma solução para manter a concentração do substrato constaji 

te. Empregam-se várias alíquotas de substrato com diferen

tes concentrações do RDL. 

Um terceiro processo envolve adições de incrementos 

do substrato em uma solução do RDL. Esta técnica apresenta 

vários inconvenientes, entre os quais dificuldade na atribuî  

ção dos sinais nos espectros Iniciais, onde as linhas se a-

presentam alargadas e de baixa intensidade. 

2.3.4 - Beagentee 

As propriedades de um reagentes de deslocamento lajn 

tanTdico são determinadas pelo Ton metálico e o ligante. 
58 — 

Horrocks tem comprovado que o PraseodTmIo e o Eurõpio exl̂  

bem o maior poder de deslocamento dos lantanTdeos em rela

ção ao peso atômico. 0 praseodTmIo provoca deslocamentos pa_ 

ra campo alto enquanto que o Eurõpio provoca deslocamentos 

para campo baixo. LantanTdeos mais pesados produzem maiores 

deslocamentos porém acompanhados de grandes alargamento nos 

sinais,dificultando a determinação exata da posição dos mesmos. 
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Os anions orgânicos capazes de solubilizar os ions 

lantanideos em solventes orgSnicos não polares, são pratica_ 

•ente todos derivados de compostos 1,3 dicetonicos. (I, II) 

* ;l 

(D (II) 

0 reagente Eu(dpm)3 í ainda um dos RDL mais ampla

mente utilizados, embora existam RDLs de maior solubilidade 

de acidez. 

Para obter RDL com melhor solubilidade e acidez, lî  

gantes parcialmente fluorados foram introduzidos. 0 Eu(fod)^ 

(Figura 10) vem se tornando um RDL mais popular e sua uti1± 

zação tem ultrapassado ao Eu(dpm)3. 

'K 

Eu +3 ( 

CF2CF2CF3 

Figura 10 - Eu(fod)3 = Reagente de Deslocamento LantanTdlco 

amplamente utilizado: tris-(l ,1,1,2,2,3,3-hepU 

fluoro)-7,7-dimetil-4,6-octanodionato de Euró-

pio. 

Um argumento desfavorável ao fod" i que a ressonân

cia do t-butil deste anion aparece na região de 1,7 ppm, po 

dendo sobrepor-se a sinais de protons al1fãt1cos do substra_ 

to. 

2.3.6 - Sub8tratoe 
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A grandeza do deslocamento induzido» quando uma de

terminada quantfdade de RDL é adicionada a um substrato, é 

fortemente influenciada pela constante de complexação. Des

de que os RDLs sejam ácidos de Lewis, a faixa da constante 

de complexação do aduto ê função da basicidade do substrato 

além dos efeitos estiricos que desempenham um papel i«portar» 

te no complexo formado. 

Para funções mais comuns, podemos fornecer a seguin-
59.19 

te ordem de complexação. 

-HH2>-0H>-C=0>-C0OR>-CH 

Esta ordem no entanto i valida como uma regra aproximada, 

pois determinadas funções podem apresentar comportamentos mui 
54 ~" 

to diferentes conforme o caso. 

2.3.6 - Solventes 

0 solvente empregado nas experiências com RDL, deve 

ser capaz de solubilizar o RDL, o substrato e o complexo foir 

mado entre os dois sem interagir preferencialmente com o pr£ 

meiro. Geralmente, em estudos de r.ra.n. de H-l, tem-se uti

lizado CC14 e CDC1- como solventes. 

No 1-aminoadamantano, o deslocamento induzido por 

Eu(dpm)3 atenua-se rapidamente ao longo da série de solventes 

CCl4>CgDg>CDCl3>Acetona>pir1dina.metanol 

Para os últimos 3 solventes, a competição entre es

tes e o substrato na complexação com o RDL reduz bastante o 

deslocamento induzido. 
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CAPÍTULO 3. 

Espeetroseopia de r.m.n. de C-1Z. 

Neste capitulo nos deteremos em alguns tópicos fun

damentais para a espectroscopia de r.m.n. de C-13, mencionar» 

do os estudos sobre os efeitos de substituintes e as corre

lações empíricas entre os deslocamentos químicos de C-13 e 

parâmetros fTsico-quTmicos e estruturais. 

49 S2 60 3.1. Considerações Gerais * ' 

Um dos problemas encontrados nos experimentos de 

r.m.n. de C-13 ê a baixa sensibilidade deste núcleo devido 

I baixa abundância natural do isotopo de C-13 (1,1*) e a pe_ 

quena razão magnetogTrica (y) deste núcleo. Estes fatores 

conjugados levam o isotopo de C-13 a um sinal com intensida 
-4 J ~ 

de 1,6x10 , em relação ao proton, em J campo constante. No 

entanto estes problemas são compensados pelo grande número 

de informações que um espectro de r.m.n. de C-13 pode forne 

cer para á elucidação da estrutura molecular. Os espectros 

de r.m.n. de C-13 apresentam uma larga faixa de deslocamen

tos químicos (>200 ppm) além da possibilidade de obtenção 

de espectros com desacoplamento total de protons, represen

tando cada núcleo de C-13 por um sinal individual, Existem 

vários métodos para aumentar a sensibilidade destes núcleos, 

ou seja, enriquecimento da amostra com átomos do isotopo C-

-13, aumento da concentração da amostra, aumento da intensa 

dade do campo magnético etc, e a acumulação de espectros, 

sendo esta última a maneira mais simples de resolver o pro

blema da sensibilidade. Estes fatores permitem a identifi

cação das ressonâncias dos átomos de carbono em um composto 

de p.m.superior a 500. Outra vantagem na r.m.n. de C-13 é o 

fato de poder observar diretamente carbonos em grupos fun

cionais (carbonllas, nitrilas, etc...). 

3.1.1 - Técnicas de Pulso 



Somando vários espectros de uma amostra, os sinais 

de r.m.n. se adicionam coerentemente enquanto que o ruído, 

sendo aleatório, se adiciona com a raiz quadrada do número 

de espectros acumulados. Isto leva a uma melhora da razío 

sinal: ruído (S/N) com a raiz quadrada do numero de espe

ctros acumulados, i.e. somando 100 espectros melhoro a relji 

ção em 10 vezes. E possível acumular milhares de espectros 

utilizando de modernos computadores digitais. Esta técnica 

no entanto, teria como desvantagem o tempo necessário para 

a obtenção de um espectro individual. Operando com uma fre 

quência simples de radiação (utilizando um especyfmetro de 

CW) o tempo necessário para registrar um espectro 5 de 100-

500 segundos; assim a acumulação de milhares de espectros 

iria requerer um tempo muito longo. Este probelma ê supera 

do se utilizarmos pulsos de radiofreqüência, li/adiando si

multaneamente todas as freqüências em um espectro. 

Se tomarmos um sinal em uma determinada freqüência 

F (Kz) e se a ligarmos e desligarmos rapidamente para a 

obtenção de um pulso de comprimento t (segundos) o que nós 

obtemos não é uma única freqüência mas um intervalo de fre

qüência centradas em F com uma destribuição de aproxlmadamen 

te l/t; v.e. A aplicação de um pulso t(s) é equivalente a 

inadiar a amostra simultaneamente em todas as freqüências 

contidas no intervalo. 

F(Hz) ± 1 

t(seg) 

Desta forma escolhendo um valor de t adequadamente 

pequeno e possível excitar todos os núcleos da amostra si

multaneamente. No entanto como o pulso S muito pequeno é 

importante que ele tenha potência suficiente para excitar 

todos os núcleos em um tempo disponível. J*ara tal deve-se 

satisfazer a condição em que 

YB, >> ZvL 

onde A l a largura espectral desejada e B, ê o campo devido 



a aplicação do pulso de RF. 

Para a análise dos efeitos de pulso utilizo um siste 

•a de coordenadas girantes. Explicações detalhadas desta anã 

lise encontram-se descritas em diversos livros texto de rjm. 
49 52 60 

n.,— ' ,wv deste modo achamos esta descrição passível de 

ser excluída jessa dissertação. 

3.1.2 - Espectros de Emissão e Absorção 

Nas experiências com espectometros de ondas conti

nuas a amostra i irradiada com um campo de baixa Intensidade 

e detectamos a energia absovida pelo sistema de spins, i.e. 

temos um espectro de absorção. Nas experiências com pulsos 

a amostra e irradiada com um pulso curto de alta energia. 

Desligado o pulso registramos a energia emitida pelo siste

ma de spins i medida que eles retornam ao seu estado de 

equilíbrio térmico, trata-se então de um espectro de emis

são. 

Z.2.3 - Mecanismos de Relaxação 

A alteração da população de spins que ocorre com o 

fenômeno de r.m.n., transferido spins do nTvel de mais bai

xa para mais alta energia, ê normalizada através de proces_ 

sos de relaxação nuclear. Um sistema de spins perturbados 

retorna ã sua condição de equilíbrio através de dois proces^ 

sos distintos. 0 primeiro destes processos é denominado de 

relaxação longitudinal (T-j). Quando os núcleos são irradia

dos T, é uma constante de tempo que define o tempo necessã_ 

rio para que os spins retornem exponencialmente a distribui^ 

ção de Boitzmann. 0 segundo mecanismo envolve um processo 

de uma redistr1bu1ção de energia entre o sistema de spins. 

0 mecanismo ê denominado de relaxação spin-spin (ou trans
versal ) T2. 

Em um sistema de coordenadas xyz a relaxação do siste 
ma de spins ao longo do eixo z (T«) sera completa quando não 
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houver coaponente residual no plano xy (Tg); assim teaos que 
T2 - T T * relaxação transversal do núcleo ê acelerada quain 

do ele participa de uma ligação que possua eleaento de dipo 

Io (Ex.: C- H), sendo aais efetiva ea sólidos e líquidos 

viscosos com pequeno movimento molecular, pois o campo mag

nético causado pelo movimento lento das moléculas mudará a 

dipolo muito lentamente. 

3.J.4 - Sinais no Domini o da Freqüência e do tempo 

Numa experiência com espectrometro de ondas conti

nuas determinamos a intensidade como uma função da freque£ 

cia enquanto que numa experiência de pulsos determinamos a 

intensidade como função do tempo. Aplicando um pulso F(HC) 

(freqüência do carregador) igual i Freqüência de Larmor de 

um espectro que contem uma única linha, o sinal obtido cor

responde a uma curva com decaimento exponenclal do sinal até 

zero ã medida que a população de spins atinge o estado de 

equilíbrio. Este sinal ê conhecido por "Decaimento Induzi

do Livre" - FID (Free Induced Decay). 0 FID ê chamado de 

sinal de domínio do tempo ja que trata-se de uma medida de 

intensidade em função do tempo. 

3.1.5 - Tempo de Aquisição ÍT.A.) 

0 tempo de aquisição (TA) e o tempo maxTmo no qual 

podemos acumular um sinal 

T.A. - N_ (3.1.) 

onde N é o número de memórias do computador e t a faixa de 

freqüência em estudo. 

Por exemplo, para um espectro de 5000 Hz de C-13, u 
tilizando um computador com 8.000 memórias, o tempo de aquj[ 

sição possível sera de 0/8s. Isto porque se desejamos de

terminar um espectro cobrindo uma região de freqüências AHz, 

a teoria nos diz que para caracterizar todas as freqüências 

e armazená-las numa forma digital, devemos medir cada sinal 

acumulado no mTnlmo duas vezes em cada ciclo. Desde que a 
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componente de «ais alta freqüência requerida normalmente 

será igual a largura do espectro (&)» implica7 que devemos 

examinar o sinal que está acumulado 2A vezes a cada segundo. 

Assim em um computador com N memórias e examinando os valo

res na razão de 2A saturaremos as memórias disponíveis em 

um tempo N/2A segundos (Eq. 3.1). 

3.1.6 - Transformada de Fourier LT.T.) 

A transformada de Fourier ê um processo matemático 

no qual qualquer fenômeno variável com o tempo, sem necessi^ 

dade de periodicidade, pode ser expresso em termos de fre

qüência (Eq. 3.2). —^ 

/ 

F(w) = f(t) exp-iwt(dt) (3./) 

/ 

onde F(u) é uma função da freqüência e f(t) ê a correspon

dente função no tempo. 

Para um espectro que origina uma única linha no do 

mini o da freqüência, essa pode ser expressa como 

T2/|l + lj(ü)- w 0 )
2 | * exp(-t/T2)cos(üi- wo)t(dt) 

(3.3) 

onde o lado esquerdo da equação 3,4 é a expressão de uma 

curva Lorentziana (forma da linha de r.m.n.) e o lado di

reito desta equação ê a expressão do decaimento exponendal 

do sinal FID. 

Em modernos espectómetros, computadores acoplados 

acumulam e armazenam os dados executando a integração da 

Eq.3.1 para a obtenção do espectro correspondente. Numa 

transformada de Fourier utilizamos somente metade dos pon

tos de dados pois a T.F. contêm tanto os componentes reais 

como os Imaginários e para gerar o espectro são utilizados 

somente os componentes reais. 

2.1.7 - Teonioa» de Deeaaoplamento 
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Consideremos um sistema de spins AB, ambos de I- 7 . 
0 campo magnético sentido pelo núcleo A é dado pela blinda^ 
gem nuclear além do efeito do campo magnético devido ao nú
cleo B. Se o núcleo B apresenta duas orientações neste cam 
po magnético, i»B = +-J(«); e mg = -j (B); estas orientações produzî  
rão pequenos campos magnéticos que se adicionam ou se opõe res_ 
pectivãmente ao campo aplicado. Assim o núcleo A apresenta^ 
rã duas condições de ressonincia dando dois picos igualmente 
intensos centrados na freqüência de ressonência deste nú
cleo. Por sua vez o núcleo B apresentará o mesmo comport^ 
mento e os picos de ambos os núcleos são igualmente espaça
dos. A esta separação chamamos constante de acoplamento i£ 
direto e tem por simbolo J. Assim J.. ê o acoplamento entre 
os núcleos A e B e trata-se de uma constante independente 
do campo aplicado e tem as unidades em Hz. 

Nos espectros de r.m.n. de C-13 os acoplamentos en
tre os núcleos de C-13 e H-1 produzem espectros complexos , 
com sobreposições de muitipletes dificultando a interpreta-

13 1 1 
çao dos mesmos. Os acoplamentos C- H era uma ligação ( J^) 
são grandes, tipicamente na faixa de 100-200 Hz. Existem 

— 13 1 " 2 
também acoplamentos C- K pequenos, a longa distância, Jru 

3 - 13 
e Jru- A baixa abundância natural de - C faz com que a 
probabilidade de encontrar-mos em uma mesma molécula dois 
núcleos de C-13 vizinhos seja desprezTvel. Consequentemen-

13 13 te acoplamentos C- C nao « 
condiderãvelmente o espectro. 

13 13 
te acoplamentos C- C nao sao encontrados simplificando 

As técnicas de desacoplamento mais comuns nas expe 
riências de r.m.n. de C-13 envolven o desacoplamento de pro 
tons, observando o efeito no espectro de C-13. Trata-se de 
um desacoplamento heteronuclear e praticamente todos os es
pectros de rotina de C-13 são obtidos empregando algum tipo 
de desacoplamento heteronuclear. 

3.1. 7.1 - Desacoplamento total 

Nesta técnica o desacoplador é centrado na região 
de protons e entao modulado usando um gerador de ruído, com 
uma banda de largura suficiente para cobrir completamente a 
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região de ressonância de proton (1.000 Hz a 24 KG). Isto ê 

equivalente a irradiação simultânea de todas as freqüências 

dos núcleos de H-l e resulta em um desacoplamento efetivo 

destes núcleos na molécula, produzindo um singleto na fre

qüência de ressonância de cada carbono presente. Esta técnî  

ca de desacoplamento ê conhecida por desacoplamento de pro

tons de banda larga (Proton Noise Decoupling). 

Z. 1.7.2 - Desacoplamento parcial 

Um espectro de r.m.n. de C-13 totalmente desacopla-

do traz dificuldades na atribuição dos diversos sinais. Uma 

maneira de resolver esta dificuldade ê a técnica de desaco

plamento parcial de protons fcff-Resonance decoupling). Ne± 

ta técnica o desacoplador é centrado 1.000 a 2.000 Hz fora 

da região de protons (1.000 a 2.000 Hz acima do TMS) e a mo 

dulação do ruído ê desligada obtendo um espectro parcialroen 
13"" 

te desacoplado. Nestas condições todos os acoplamentos C-
i 
H desaparecem, restando apenas os acoplamentos por uma lî  

gação (Jru) c'ue s e apresentam reduzidos a valores de 30-50 

Hz. Assim os sinais de CH, CH. e CH- são observados no es

pectro de'r.m.n. de C-13 como um dupleto, tripleto e quarte 

to respectivamente. 

3.1.7.3 - Desacoplamento seletivo de protons 

Nesta técnica identificamos a ressonância de um pro 

ton em seu espectro de r.m.n. de Ha irradiamos somente es

te proton com uma radiofreqüência de baixa potência. 0 re 

sultado observado no espectro de C-13 ê o colapso do Carbo

no, ligado ao H sendo irradiado, em um singleto enquanto que 

os demais carbonos mantêm seus acoplamentos. Desta forma 
i i 3 

relacionamos as linhas espectrais de H e C. 

3.1.8 - Desloamento Quimioo de C-13 

0 deslocamento químico reflete a distribuição dos 
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elétrons en torno do núcleo observado e é una prova sensível 
das características configuracionais e conformacionais da 
molécula. 

A constante de blindagem magnética para o núcleo i 
(o.-) caracteriza a vizinhança química onde este núcleo se 
encontra. Esta constante pode ser descrita em termos da con 
tribuição de três fatores aditivos. 

« - „d1a J. „Para * «N 

0.-0 + 0 + 0 
(3.4) 

onde o termo diamagnetico (o ) provem da circulação dos 
elétrons em torno do núcleo» criando um campo magnético que 
se opõe ao canpo aplicado» blindando o núcleo em questão. 
Esse termo diamagnetico decresce com a distancia entre o 
núcleo e os elétrons circulantes. 

« d i a « o a -1 

Assim temos que os elétrons s causam maiores blinda 
1 ~ N "~ 

gens e no caso de r.m.n. de H ê o termo dominante, o se 
refere ao efeito de arrsotropia da vizinhança. 

Para outros núcleos, tais como C-13, o termo para-
magnético (oPara) predomina. Em principio ele se opõe ao 
termo diamagnetico e causa desblindagem. De acordo com a 

62 
equação derivada por Karplus e Pople (Eq. 3.5) o termo 
o D a r a aumenta com o inverso do cubo da distancia entre um 
elétron 2p e o núcleo i 

,para _ -e2h2 

AE -1 '* Í *AA + Z* AX (3.5) 

3.2. Efeitos Empiriooe do Subetituinte 

As blindagens dos núcleos de C-13 são produto da 
aditivídade de vários fatores que se combinam de uma maneira 
complexa, blindagens estas que são produzidas pelo substl-
tulnte nas posições a, B e y principalmente. 
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3.2,1 - Efeito*63 

O efeito a de um substituinte Z ê calculado subtrafn 

do-se o deslocamento químico do carbono a, de R-Z, do valor 

correspondente de R-H, de acordo com a equação 3.6. 

aZ = 6R-Z * fiR-H (3'6) 

Os valores de a^ dependem principalmente do eletro-

negatividade de Z. Em varias classes de compostos encon^ 

tra-se uma conelaçao entre o deslocamento químico do carbo 

no-a, diretamente ligado ao substituinte, e a eletronegati-

vidade deste substituinte. 0 efeito pode ser explicado em 

termos da atração dos elétrons do C-a pelo substituinte,que 

corresponde a um aumento no valor da distancia entre os el£ 

trons 2p e o núcleo deste carbono a-substituTdo. Este au

mento no valor de r2p por sua vez aumenta a contribuição de 

o o a r a, desbundando o núcleo i_ em questão de acordo com a 

equação (3.5) 

93 94 

Em compostos cíclicos * os valores de efeito a 

são ligeiramente diferentes dos valores dos compostos alif£ 

ticos (v.Tabela 5). No caso de cicloexanos esses valores 

variam muito dependendo do substituinte ser axial ou equato 

rial95»97 (v.Tabela 6 }. 

3.2.2 - Efeito Q,64'66 

Não existe na literatura uma interpretação conclusi^ 

va sobre o efeitc P; entretanto sabe-se que o efeito é re

sultante da soma de contribuição competitivas. E um efeito 

razoavelmente constante e independente da natureza do subs

tituinte. 

3.2.3 - Efeito y6?>6B 

Interações esterlcas, provenientes geralmente de uma 

sobreposição ou aproximação dos ralos de Van Der Haals de 
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Tabela 5 - Efeitos Empíricos dos Substituintes em Alcanos 

Monossubstituidos Lineares e Ramificados. 

Z 
Y a 

n iso n iso 

CH3 

C0OH 

C00R 

COR 

OH 

OR 

NH2 

NH3 

NHR 

NR2 

N02 

SH 

SR 

F 

Cl 

Br 

I 

+9 

+21 

+20 

+30 

+48 

+58 

+29 

+ 26 

+37 

+42 

+63 

+ 11 

+ 20 

+ 68 

+ 31 

+ 20 

-6 

+6 

+ 16 

+ 17 

+ 24 

+41 

+51 

+42 

+ 24 

+ 31 

+ 57 

+ 11 

+ 63 

+32 

+ 25 

+ 4 

+ 10 

+3 

+3 

+ 1 

+ 10 

+8 

+ 11 

+8 

+8 

+6 

+4 

+ 12 

+ 7 

+ 9 

+ 11 

+ 11 

+ 11 

+8 

+2 

+ 2 

+ 1 

+8 

+ 5 

+ 10 

+6 

+6 

+4 

+ 11 

+ 6 

+ 10 

+ 10 

+ 12 

-2 

-2 

-2 

-2 

-5 

-4 

-5 

-5 

-4 

-3 

-4 

-4 

-3 

-4 

-4 

-3 

-1 

0,3 

0 

0 

0 

0 

-0,5 

0 

0 

-0,5 

-0,5 

-1 

0 

0 

0 

-0,5 

-0,5 

-1 

a - Dados das Refs. 98 (p.37) e 52 lp.208). 

/vV\ 
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Tabela 6 - Efeitos dos Substituintes Axiais e Equatoriais 

em Cicioexanos MonossubstituTdos . 

a. B, B. 

F 

Cl 

Br 

I 

CH3 

OH 

0CH3 

NH2 

+64,4 

+32,8 

+25,1 

+3,6 

+ 5,9 

+42,6 

+51,8 

+23,8 

+61,1 +5,5 +2,9 - 3 , 5 

+33,1 +10,6 +6,9 -0 ,1 

+28,4 +11,8 +7,9 +1,4 

+11,3 +13,4 +9,0 +2,3 

+1,4 +9,0 +5,4 0,0 

+8,0 -2,7 

+47,$ +4,5 +1,8 -2 ,8 

+9,9 - 1 , 6 

7,1 

6,6 

5,5 

4,2 

6,4 

7,2 

-2,6 

-1,8 

-1,4 

-1,7 

-0,2 

-2,0 

-1,8 

-1,0 

-2,1 

-1,0 

-0,6 

-0,9 

-0,1 

-1,4 

a - Dados das Refs. 95, 96 e 97. 
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hidroginios próximos, causam uma blindagem nos carbonos em 

que estes hidrogenios estão ligados. 

Em compostos cTclicos o efeito estirico de blinda

gem do carbono ê observado quando dois carbonos hidrogena^ 

dos estão "Y-gauche" um em relação ao outro. De acordo com 

o modelo desenvolvido por Grant o deslocamento por fatores 

estéricos (*" *) depende da força repulsiva entre os protons 

(FHH(r„H)) que i função da distância rHH entre eles, além de ser 

função do angulo & entre o eixo H-H e a ligação C-H pertur

bada (Figura 11). 

6 s t = K F H H Í r H H ) c o s 0 

13.7) 

Figura 11 - Modelo proposto por Grant para explicar o desl£ 

camento por fatores estéricos. 

0 sinal de 6 t varia com o valor de 0, o que nos per_ 
mite dizer que interações estéricas não estão associados e_x 

clusivamente com deslocamentos para campo alto. 

3.3. Atribuição de Sinais em r.m.n. de C-13 

Uma primeira classificação no espectro de r.m.n. de 

C-13 dos núcleos presentes na molicula pode ser feita atra

vés de comparação entre os espectros parcial e totalmente 

desacoplados, tratando-se de uma maneira simples de classi

ficar as ressonâncias dos núcleos de carbono de acordo com 

o número de hidrogêncios ligados a cada carbono presente. 

Uma vez classificados é necessário atribuir os sinais cor-

' V 
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respondentes a cada grupo. 0 nêtodo «ais comum para atri-

buição ê através da correlação dos deslocamentos químicos; 

isto é, observando-se um grande número de espectros de vá

rias moléculas intimamente relacionadas com o espectro em 

questão e utilizando os efeitos dos substituintes,tabelados 

para moléculas mais simples, para predizer a influência do 

substituinte presente. 

Outra técnica geral de alto grau de segurança é a 

marcação com deutério. ' Trata-se de uma maneira inequ? 

voca de atribuição das ressonâncias dos núcleos de C-13 pre 
13 71 ~ 

sentes. 0 enriquecimento com C também tem sido usado 
com sucesso. 

0 uso de reagentes de deslocamento lantanidico, am

plamente usado em r.m.n. de H, começa a ter maior populari 
54 / — 

dade em r.m.n. de C-13. Uma poderosa feramenta para a 
13 ' 

atribuição de sinais de C, que se esta tornando acessível, 
72 sao as medidas dos tempos de relaxaçao longitudinal. Mu^ 

tas vezes, para a atribuição dos carbonos individuais de 

uma molécula em um espectro de r.m.n. de C-13 é necessário 

utilizar várias das técnicas combinadas. 

3.4. Efeito do Substituinte Sobre o Carbono Carbonilico de 
Cicloexanonas-a-substituidas 

A influência da orientação dos substituintes em po-

sição-a ao carbono carbonTlico de diversos compostos é obj£ 

to de varias interpretações. 

73 0. Eisenstein et ai discutem as conseqüências es-

tereoquTmicas da não equivalência energética e desorientação 

dos pares eletrônicos de alguns substituintes. A não equi

valência de pares eletrônicos é um fator importante não so 

em espectroscopia, mas em qualquer propriedade que involva 

interações entre estes pares e outro componente da molécula 

(ligação, etc). Segundo os autores que realizaram estudos 

com compostos carbonTl1cos-a-fluorados, entre eles a afluo-

rocicloexanona, existem dois tipos principais de Interações 

que balanceadas são responsáveis pela estabilidade do con-
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formero com o átomo de Fluor ocupando a posição axial para 

a cetona cTclica 

i) Interação n-isí., atrativa, onde o orbital n do 

fluor com dois elétrons, intereage com o orbital antiligan-

te da carbonila 

ii) Interação nnv-
nc via orbitais C-C e C-C *. 

UA r — — O o 
Neste caso temos a interação dos orbitais rt do oxiginio car 

bonilico com os orbitais n do fluor via ligações o e c* dos 
/ ~~ 74 

carbonos carbonilico e carbono a. Epiotis demonstrou quâ  

1 itativãmente que esta interação via ligação favorece a co]i 

formação eis. 

Era halocetonas cíclicas o fator i prepondera. 0 ha_ 

logenio em posição axial (conformero gauche) apresenta o 

par de elétrons apontando diretamente para o orbital **co » 

causando um grande entrosamento entre estes dois orbitais , 

estabilizando preferencialmente esta conformação. Esta pre 

ferencia conformacional cresce na serie F Cl Br e I como a-

presentado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Percentagens de conforraeros em cicloexanonas-a-

-halodenadas. 

halogenio 

F 
Cl 
Br 
I 

t axTal b 

45 ± 2 

76 ± 2 

87 ± 2 

95 ± 3 

b - Dados da ref.32. 

Esta grande interação orbitalar entre os pares de 

elétrons livres do átomo substituinte e os orbitais nos for 

c*(C — C^ ) ou ir*(C=0J 

necem uroa forma de interpretar a influência do substituinte 

nos deslocamentos químicos de C-13 grupo carbonila nestes 

compostos. 
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Outro efeito importante na blindage* e efeitos sen

tidos pelo grupo carbonila é o Efeito de Campo. Através de 

estudos de i.v. realizados com a a-metoxiacetona, verifi

cou-se uma despolarização da ligação carbonila no isomero 

eis devido a interações dipolares entre este grupo e o gru

po metoxila. Isto leva a um aumento na contribuição da estru 

tura de ressonância a_ (Fig. 12). 

\=0 V 
(a) ' (b) 

Figura 12 - Estrutura de ressonância para o grupo carbonila. 

Assim, efeitos de campo também produzem variações na 

densidade eletrônica de átomos de C presentes na molécula 

que são traduzidas em deslocamentos para ou diamagneticos no 
13 

espectros de r.m.n. de C. 

3.5. Correlações Empíricas Entre os Deslocamentos Químicos 

de Carbono-13 e Parâmetros Fisico-Quimicos e Estrutu

rais 

As correlações dos deslocamentos químicos de C-13 

com parâmetros fTsico-quTmicos e estruturais sao de impor

tância para se conhecer o mecanismo que governa a blindagem 

dos átomos de carbono na molécula. 

3.5.1 - Correlação Entre o Deslocamento Químico e Den

sidade de carga ÍLQ„) 

/ 13 

Colocando-se em um grafico o á6C contra a densida_ 

de de carga (AQ C), obtem-se uma boa correlação e a inclina

ção da reta mostra que a blindagem do carbono diminui, quan_ 



do a densidade eletrônica desse átomo também diminui. 
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76 

13 3.5.2 - Correlação Entre õ C e a Eletronegatvvidade 

Spiesecke e Shneider, em um estudo da dependência 

do deslocamento quTmico do carbono substituído (C-X) com a 

eletronegatividade do substituinte (X), observaram que há 

um aumento no deslocamento quTmico com o aumento de eletro

negatividade de jC. Uma boa correlação é obtida, quando o 

deslocamento quTmico é corrigido do efeito de anisotropia 

magnética de X. 

- 13 3.5.3 - Correlação Entre S C e os Parâmetros tipo 

Hammett 

Encontra-se na literatura uma quantidade considerá

vel de trabalhos que apresentam correlações entre os desloca^ 

mentos químicos e os parâmetros do tipo Hammett. Relaciona^ 

mos a seguir o significado de cada parâmetro. 

i) As constantes de Hammett o„ e cr„ expressam a in-' m p r 

fluencia da polaridade de um substituinte na posição meta e 
- - 78 

para respectivamente dos núcleos aromãticos. 
79 

ii) Brown e Okamoto definem uma escala onde levam 

em conta os efeitos polar e mesomerico de um substituTnte na 

posição meta (o ) e para (G ) do anel. 
m nn P 

iii) Tsuno e Yukawa introduzem a constante o" , re

presentativa do poder elétron-aceptor ou doador do substi

tuTnte na posição para do anel aromaíico. 
81 A 

iv) Taft derivou os parâmetros o. e o D a partir das 
A 1 K 

correlações de Hammett; parâmetros estes representativos dos 
efeitos indutivos e de ressonância do substituTnte respect^ 
vãmente. 

82 
v) Swain e Lupton calcularam as constantes (F) e 

(R), a partir dos valores de o_ e o- de Hammett, que repre-
m p r 

sentam os efeitos de campo (indutivo + direto) e de ressonância respectivamente. 
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vi) A constnüte de Taft o* expressa o efeito polar de 
— 83 

substituintes ea coapostos alifaticos, enquanto ts^ o efe± 
to estirico. 

84 
vii) Charton tea introduzido o paraaetro de efeito 

elétrico localizado (de caapo e/ou elétrico) o, , o paraae

tro de efeito elétrico deslocalizado (ressonância) on e o 

paraaetro esterico YS« 

3.S.4 - Correlação Entre 6 Ce Parâmetros Geométricos 

Os coapriaentos das ligações podea ser consideradas, 

ea ua certo sentido, coao a aanifestação dos efeitos eletr<> 

nicos dos substituintes, já que estão diretaaente relaciona 
- 13 ~ 

dos coa a hibridizaçao dos atoaos de carbono. 0 6 C corr£ 
laciona-se auito coa o coapriaento da ligação C-x quando se 

85 
varia o substituinte. Tal comportamento e explicado com 
base no auaento da polarizabilidade quando se aumenta a dis_ 

tância entre C e X. 

- 12 
3.5.S - Correlação Entre 6 Ce Parâmetros Representa

tivos das Propriedades Físicas e Espectroscòpi 
oas 

As variações no deslocamento químico, devido ãs mo

dificações estruturais nes moléculas são, freqüentemente, 

comparadas ãs correspondentes mudanças em outra propriedade 

física ou espectroscõpica. 0 objetivo básico dessa correiâ  

ção é o de explicar a natureza da blindagem do carbono, mas 

pode ser aplicada, também, para prever o deslocamento quTmj[ 

co dos C-13 de um determinado composto. 

3.5.6 - Correlação Entre 6 C e o Deslocamento Químico 

de Outros Núcleos 

li 1 »• 
Com a exceção da correlação entre £ C e í H, já 

que a contribuição paramagnétlca o p a r a para o núcleo de-Hi

drogênio é zero, os estudos a seguir foram considerados: 
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13 13 -
i) 6 C contra £ C. Um numero de correlação line£ 

res entre o deslocamento químico dos átomos de carbono si-
86 

tuados em duas posições não equivalentes, parece existir. 
A analogia dos efeitos eletrônicos dos substituintes em am

bos os tipos de moléculas pode então ser verificada. 

ii) fi13C contra fi14N. Como fi1 3C e fi14N são bem cor

relacionados com as constantes de Hammett (o - }, o mesmo y 

comportamento parece ser verdadeiro para a correlação do 

fi C e £ N, como foi observado em sais de piridineo. 

iii) 613C contra fi170. W.H. De Jeu 8 8 encontrou corre 
13 17 ~ 

laçao linear, entre £ C e o £ 0, para uma classe limitada 
de compostos carbonTlicos. 
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CAPITULO 4. 

Apresentação e Diseusuão dos Resultados 

4.1. Síntese de a-metoxicicloexanonas 

As a-metoxicicloexanonas foram obtidas segundo meto-
43 dologia descrita por Cantacuzene e Tordeux como mostrado 

na rota sintética apresentada nos esquemas 11 la e Illb. 

As reações apresentaram rendimentos globais razoáveis. 

Na síntese das cis e trans-4-t-butil-2-metoxicicloexanonas a 

necessidade de purificação e separação destes isomeros por 

coluna cromatogrãfica conduziu a baixos rendimentos. A pro

porção dos isomeros cis:trans obtida foi de 2:1 respectivamen 

te. Outro fator que contribuiu para os valores de rendimen

tos obtidos foi o fato de os compostos intermediários £, _7» 

22 e ]2_ não terem sido isolados, uma vez que tentativas de 

destilar os compostos 6 e 7 e recristal izar J2 e 1?_ conduzi, 

ram ã decomposição. 

Salienta-se a necessidade de realizar a reação I â 

baixa temperatura (-15°C) p a r a favorecer a formação do prodjj 

to de eliminação pois ã temperatura ambiente obtem-se como 

produto principal o sal proveniente da substituição nucleõfj[ 

la do cloreto pela amina (III). 

(nu 

Os compostos foram caracterizados por r.m.n. de H-l, 

C-13 e i.v. 



1 Cl 
P Y 2 HNR, 

NR-
I * OCH. 

k ^ HOCH, """ k^J 

50, 

+ NaCl. 

(5) (6) (7) 

h ,0/HCl 10% 
M OCH. 

(8) 

Esquema IIIa - Rota sintética para a obtenção da a-metoxici^ 

cloexanona (8). 

NR, 

2 NHR 

-H20 

@ NR2 ^ 
Br 

Br-

n-pentano 
B P 

(9) (10) (11) 

© NR 

HjCONa 

H3C0H 

OCH. 
O 

Br 0 + KaBr H2° 

HCl/10% 

.OCH. 

(12) eis(13)/ 

trans(14) 

Esquema Illb - Rota sintética para a obtenção das cis-(13) 

e trans-(14)-4-t-butil-2-metõxicic1oexanonas. 
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4.2. Estudos Pela Espectroscopja de r,mtn, de H-l 

A caracterização dos espectros de r.m.n. de H-l das 

a-metóxicicloexanonas foi baseada nos efeitos da anisotro

pic do grupo carbonila. No caso da mistura das eis (13) e 

trans-4-t-buti1-2-met5xicicloexanonas (14) este efeito foi 

determinante, permitindo a identificação inequívoca de cada 
. A 
isoroero. 

Na eis-4-t-butil-2-roetõxieicloexanona (13) (Figura-

13)temos o grupo -OCH em a, com livre rotação. 

^ C r J , 

Figura 13 - eis-4-t-butil-2-roetõxieicloexanona (13). 

Como o espectro de r.m.n. e o registro da média de 

todas as conformações possíveis em solução, estimamos uma 

posição média para o grupo em a (Figura 14). 

Figura 14 - Posição média ocjpada pelo grupo metUa (MCH ) 

na eis.-4-t-butil-?-metõxieicloexanona (13) 

Considerando agora a rotação existente em torno da 

ligação 0-CH,, obtemos a posição media ocupada pelos núcleos 



52. 

de hidrogênio, posição esta que reflete o deslocamento quí

mico observado no espectro de r.m.n. de H-1 deste composto 

(Figura 15). 

Figura 15 - Posição média ocupada pelos núcleos de hidrogê

nio (Mu) do grupo metoxila na cis-4^t-butil-2-

-metõxicicloexanona (13). 

Combinando ambas as rotações temos uma situação ojr» 

de os núcleos de hidroginio se apresentam, em midia, em um 

eixo paralelo ao eixo definido pelo grupo carbonila, conti

dos na zona do cone de desblindagem produzido pela anisotro 

pia deste grupo (pg.22 ) (Figura 16). Este comportamento 

causa um deslocamento para campo baixo destes núcleos em 

relação ao isomero trans (14). 

MOCH: 

Figura 16 - Posição média ocupada pelo grupo metoxi la (MnrH ) 
na c is - ' r - t -bu t i l -2 -metox ic ic loexanona (13) 

OCH. 

Aplicando o mesmo raciocínio para o isomero trani 

(li)' estimamos a posição media ocupada pelos núcleos de hi_ 
drogênio em um eix perpendicular ao eixo definido pelo gru 

po carbonila (Figura 17). A esta região ocupada pelos nú-
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cleos de hidrogênio corresponde una zona de blindagem que 

causa um deslocamento para campo alto na posição destes nú

cleos em relação ao isomero eis (13). 

~--*> 

Figura 17 - Posição média ocupada pelo grupo metoxila(M0CH ) 

na trans-4-t-butil-2-metõxicicloexanona (14). 

Com a finalidade de confirmar estas atribuições fo

ram realizadas experiências com Reagentes de Deslocamento 

LantanTdicos (RDL). 

89 
Em estudo anterior com N,N-dietilacetamidas-a-mo-

nosubstituidas, acetonas a-substituidas e compostos monofun 

cionais foi observado que a adição de RDL ã estes substratos 

leva a formação de complexos em solução, provocando altera

ções nos deslocamentos químicos que servem como ferramenta 

na elucidação dos espectros complicados. No caso dos com 

postos a-al coxi lados verificou-se a formação de complexos bî  

dentados, com o metal lantanídeo coordenando-se com o oxig£ 

nio carbonTlico e com o oxigênio a-substituinte concomitan-
90 

temente. 

Como a formação destes complexos e função principal 

mente da geometria do substrato poderemos prever que a c i s -

-4 -^ -but i l -2 -metox ic ic loexanona (]_3) formará um quelato mais 

estável que o seu isomero trans (14) quando submetido 5 ação 

do RDL. 

ApÓs adições sucessivas de E u ( f o d ) ? - ( t r i s ( 1 , 1 , 1 , 2 , 

2 ,3 ,3 )hep ta f luoro -7 ,7 -d imet1 loc tanod iona to l4 ,6 )de Eurõpio) , 

a uma solução da mistura dos Isomeros da eis (13) e t rans-
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-4-_t-buti 1-2-roetoxicicloexanona (J_4), observou-se que o pi

co correspondente ao grupo metoxila do isbraero eis (13) (6= 

= 3,35 ppm) sofre um deslocamento de 1,13 ppm para campo baj^ 

xo, apôs a adição de 15,30 mg do RDL, enquanto que o pico 

correspondente ao grupo metoxila no isomero trans (14) i 

deslocado de apenas 0.88 ppm. A figura 18 apresenta os es

pectros da mistura antes e após adição do ROL. 

Uma vez caracterizados os espectros de r.m.n. de H-1 

das eis (13) e trans-4-t-butil-2-roetoxicicloexanonas (14) ii 

tilizamos os valores de deslocamento químico dos grupos me

toxila para estimar o equilíbrio conformacional na a-metoxi^ 

cicloexanona em CC1-. Em cada um dos isomeros o grupo -0CH3 

absorve em uma posição de campo baixo, apresentando-se como 

um singleto bem definido, podendo ser analisado como parte 

Z 3 de um sistema ABMZ-. A Tabela 7 apresenta os valores de 

deslocamento químico para o grupo metoxila nas cx-metÕxici-

cloexanonas estudadas. 

Tabela 7 - Deslocamento químico3 do grupo metoxila para as 

a-metoxicicloexanonas estudadas. 

Composto ô 0 C H (ppm) 

a-metoxicicloexanona (8) 3.30 ± 0.05 

cj_s-4-t-buti1-2-metoxic^ 3.35 ± 0.05 

cloexanona (13) 

trans-4-t-buti1-2-metoxi 3.20 ± 0.05 

cicloexanona (14) 

a. em CC1 
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Figura 18- Espectros de r .m.n. de H-1 da mistura £i_s_ (J2) e 

t rans-4 - t -bu t i l -2 -metóx ic ic loexanonas ( j j4 ) . 

(CC14). 

a. na ausência de RDL. (Eu(fod)^) 

b. após a adição de 10,2 mg de RDL. (Eu(fod)3). 
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OCH, 
OCHj'° 

n 

Figura 19 - Equilíbrio conformacional na a-metoxicicloexano 

na (8). 

0 espectro de r.m.n. de H-l da a-metoxicicloexanona 

(8) reflete a média da população dos dois conformeros pre

sentes em soiílução (Figura 19). Deste modo o deslocamento 
91 

químico lido no espectro pode ser escrito como: (Eq. 4.1). 

6obs = NIÔI + N I I 6 I I (4.1) 

onde N. e N.» são as porcentagens dos conformeros I e II» 

presentes em solução, respectivamente. Deste modo temos que: 

6obs - NI6I + 6IINII 

1 " NI + NII (4.2) 

onde 6 . = 3.30 ppm (<50Cu na ci-metoxicicloexanona (Í5)) , 

6. = 3.20 ppm (6Q C H no isomero cis (13) do 4-_t-buti lderi va_ 

do) e ójj - 3.35 ppm (finru no trars (14) 4-^-butil derivado). 

0 resultado da estimativa ao equilíbrio conformacional na 

a-metoxicicloexanona foi de: 

% conformero I (OCH- axial ) = 33.3±1.3% 

% conformero II (OCH. equatorial)» 66.7±1.3% 

a. 0 tratamento do erro experimental é apre

sentado no Apêndice. 
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Esta preponderância da conformação com o substituijri 

te ocupando a posição equatorial (eis) na a-metoxicicloexa-

nona (8) foi também confirmada qualitativamente através de 

estudos pela espectroscopia do i.v. (pg.68 ). 

Em prosseguimento as experiências com RDL, procurou 

-se identificar todos os sinais de ressonância dos hidrogê-

nios das a-alcoxicicloexanonas em estudo. Experiências pre 

liminares com a cicloexanona (1_5) forneceram resultados sa

tisfatórios; no entanto a elucidação dos espectros dos com

postos metoxilados, devido ã baixa resolução obtida na pr£ 

sença do RDL, impossibilitou a atribuição segura das linhas 

espectrais. Detalhes do procedimento experimental e gráfi

cos representativos são apresentados no Apêndice. 

Trataremos a seguir o efeito do substituinte nas 

a-metoxicicloexanonas pela espectroscopia de r.m.n. de C-13 

nos diversos átomos de carbono nestes compostos. Acredita

mos que os efeitos do substituinte bem como as interações 

existentes são responsáveis pelas pre'3rências conformaci£ 

nais observadas. 

4.3. Espeotroeaopia de r.m.n. de C-13 de a.-metoxicicloexano 
nas. 

Os deslocamentos químicos de r.m.n. de C-13 das a-

metoxicicloexanonas, por nõs estudadas, são apresentados na 

Tabela 8. A atribuição dos sinais nes espectros referen

tes a cada átomo de carbono da molécula das a-metoxicicloe-

xanonas foi feita através de técnicas de desacoplamento in 
terpretando os sinais dos espectros de r.m.n. de C-13 par

cial e totalmente desacoplados, pelos efeitos a,6 e y do 

substituinte e por comparação com outros compostos de es_ 

trutura relacionada. No caso da eis (13) e trans-4-t-butil 

-2-metoxicidoexanonas (1_4) nos foi possível obter somente 

o espectro de r.m.n. de C-13 da mistura de isomeros pois,ao 

que tudo indica (a mistura devido a elevada acidez do hidro

gênio em a, atinge o equilíbrio rapidamente (Figura 20). 



Tabela 8 - Deslocamentos Químicos de C-13 e a-metoxic1cloexanonas.a 

C4 C5 C6 C7(0Me) C8(CR3) C9(-Me3) 

R,=0Me 
(8) ' 208.68 

R2=H 

R,=0Me(e) 
(1_3) ' 206.46 

R2=_t-Bu 

R,=0Me(a) 
(14) ' 209.15 

R2=_t-Bu 

83.60 33.42 21,57 26.81 39.05 56.64 

82.94 34.11 46.20 28.05 39.49 56.38 32.40 27.50 

83.18 32.71 40.77 28.30 37.04 57.65 31.91 27.50 

a. Em ppm em relação ao TMS. Solvente: CC1^ 

CP 
00 
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9 OH o 

ÇP (V- (V"' 
Figura 20 - Equilíbrio na mistura da eis (13) e trans-4-t-b»> 

til-2-netõxicicloexanonas (14). 

4.3.1 - Interpretação dos Sinais dou Espectros de r.m.n. de 

C-13 Parcial e Totalmente Desacoplados 

A análise dos espectros parcial e totalmente desaco 

piados de r.m.n. de C-13 das ametoxicicloexanonas nos permj^ 

te atribuir com segurança determinados sinais de ressonância 

dos átomos de carbono destes compostos. 

Os carbonos carbonílicos, sendo átomos de carbono 

não protonados, aparecem como singletos tanto no espectro 

parcial e totalmente desacoplados. São sinais de baixa in

tensidade devido ao tempo de relaxaçao relativamente lorgo 

destes núcleos. As ressonâncias destes carbonos nos compos_ 

tos estudados são facilmente diferenciadas (206-209 ppm). 

Os carbonos-a, ligados diretamente ao substltuinte, 

se apresentam no espectro parcialmente desacoplado como du-

pletos que permitem a atribuição destes sinais sem margem 

de dúvida. 

4.3.2. - Interpretação io>, Sinais dos Espeozvoe de r.m.n. âe 

C-13 Pelos Efeitos do Subetituinte e Comparação com 

Dados de Compostos Relacionados, 
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Os demais átomos presentes no anel, são átomos de 

carbono secundários e a atribuição correta destes sinais a-

travis de sua multiplicidade não é suficiente. Deste modo 

recorremos a dados de compostos relacionados que existem na 

"iteratura e efeitos empíricos do substituinte. 

Como modelo na literatura escolhemos as metoxi-bici 
40 / ~ 

clo(4,4,0)-decanonas-5-trans (Vòt J_7), sistemas rígidos 

que nos permitem distinguir os efeitos eletrônicos e estérj 

cos do substituinte em função de sua orientação no espaço. 

A Tabela 9 apresenta os efeitos empíricos do grupo metoxi-

la em alguns compostos carbonTl icoi* a-substituidos. 

Tabela 9 - Efeitos empíricos do grupo metõxila8 em alguns 

compostos carbonílicos a-substituídos. 

(^^f^f° 0Me(e)-(J_6) Jl 0Me 

3 HMa 

Compostos Efeito do Substituinte 

C,(B) C2(a) C3Í6) C 4( Y) C5(6) C 6 ( Y ) 

7,27 -0,90 0,61 -0,94 

6,27 -5,66 1,01 -3,81 

— — — -3,50 

(iè)b 

(]2)b 

(]_8}c 

-1,54 

1:09 

0,00 

42,26 

42,72 

32,60 

a. Em ppm. Efeito o, 8, y ~ 6,3 - o,, 

b. Dados a partir da ref. 40, CX CH 

c. Dados a partir da ref. 48. 
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As cicloexanonas não substituídas nos servira» como 

compostos aodelo para analisar o efeito do substituinte me-

toxila. Os dados de deslocanentos químicos das cetonas rf 

clicas não substituídas, cicloexanona (J_5) e t-butilcicloe-

xanona (£) são concordantes COM OS valores da literatura.es^ 

tes valores fora» incluídos na Tabela 10. 

Na a-Metoxicicloexanona (8) tenos que tanto o carbo 

no-4 COMO o carbono-6 sofre» UM efeito y de blindagen na 0£ 
de» de 3 pp». 0 carbono-3 apresenta uma desblindagem na 0£ 

de» de 6 pp», grandeza típica do efeito 8, enquanto que o 

carbono-5 é praticamente insensível ao efeito do substiuín-

te. 

Ja na Mistura das eis (13) e trans-4-_t-butil-2-roeto 

xicicloexanonas (14) te»os que o efeito esterico em ambos 

os carbonos, 4 e 6, é muito Mais pronunciado quando temos o 

substituinte ocupando a posição axial (1_4) (isomero trans). 

Tal fato pode ser explicado observando a interação existen

te entre os hidroginios do grupo metoxila e o hidrogênio 1^ 

gado ao carbono-4 (ou carbono-6). (Figura 21). 

H 

Figura 21 - Interação estérica entre o grupo metoxila e os 

hidroginios do anel nas o-metoxicicloexanonas. 



Tabela 10 - Oeslocamentos químicos de C-13 de algumas cetonas 

Ò 
4 

Compostos Ĉ  C? C» C, Cg Cg Cg(CR,) Cg(-CR3) 

(15) cicloexanona 208,10 41,65 

(15) cicloexanona 208,50 40,70 

(9) 4-t-Butilcicloexanona 207,57 40,76 

(9)4-Jt-Butilcicloexanona5 209,10 41 ,40 

a . Em ppm em re lação ao TMS (CC1 , ) . 

b. Dados a p a r t i r da r e f . 60. 

27,02 

26 ,80 

27,20 

28 ,00 

25,14 

24,10 

46,75 

47 ,10 

27,02 

26 ,80 

27 ,20 

28 ,00 

41,65 

40,70 

40,76 

41,40 
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De acordo com o modelo desenvolvido por Grant (pg ) 

temos que quanto menor a distância H-H (r H„), maior será a 

força repulsiva entre os dois núcleos, o que implica em um au

mento no valor do deslocamento por fatores estéricos (fis+) 

(Eq 3.7 pg42 ). A atribuição dos sinais das ressonâncias 

dos demais átomos de carbono nesta mistura de isomeros foi 

feita com base nos efeitos do substituinte metoxila nas 

metoxi biciclo-(4,4,0) decanonas-3-trans (J_6, 1_7). * Tabe 

Ia 11 apresenta os valores dos efeitos do substituinte nos 

diversos átomos de carbono das cicloexanonas estudadas. 

4.3.3 - Efeito do Substituinte no Carbono Carbonilico 

A presença do substituinte metoxila na posição equa_ 

torial provoca uma blindagem na ordem de 1.11 ppm no carbo

no carbonilico da cis-4-t-butil-2-metoxicic1oexanona (13)em 

relação ao composto não substituído, enquanto que a presen

ça do substituinte na posição axial provoca uma desblindagem 

na ordem de 1,58 ppm neste núcleo do isomero trans (14). 

Acreditamos que a interação dos orbitais ri do oxigi 

nio carbonTlico com os orbitais n do oxiginio em posição o, 

-n0 via ligação o e o* dos carbonos carbonTlico e Caí
no/CQ\" 

via C-C e C-C * ) , seria um dos fatores responsáveis pela 
o o , 

estabilização do isomero com o substituinte na posição equa 
73 -

torial. Alem disto, este tipo de interação provocaria um 

aumento na densidade eletrônica do carbono carbonTlico, jus_ 

tificando o deslocamento diamagnetico observado na cis-4-t-V ^ b^ 

-2-metóxicicloexanona (]_3) em relação ao composto não subs-

tituTdo. Já o deslocamento paramagnético observado no iso 

mero trans (14) poderia ser justificado através da intera

ção i r c o « — * ° * Í C - X ) '
 q u e p o r sua v e z diminui a densidade ele 

trõnica no carbono carbonTlico. 

Outro efeito importante na blindagem e efeitos sen

tidos pelo grupo carbonila nas a-metóxicicloexanonas é o 

Efeito de Campo. Através de estudos e cálculos teóricos 

CND072 realizados com a a-metóxiacetona (18), verifica-se 



Tabela 11 - Efeito do substi tuinte metoxila 

R 

Compostos C j í B ) C 2 ( a ) C 3 (B) 

(8) a-metõxicicloexanona 0,58 41,95 6,40 

(13) cis-4-t-butil-2-me- -1,11 42,18 6,91 
tõxicicloexanona 

Q4) trans-4-t-butil-2- 1,58 42,42 5,51 
-metõxiei cloexanona 

a. Efeitos a, 6 e Y = Sr — $ r u (em ppm) 

em a-metoxicicloexanonas. 

R = H(8) 

R = £-Bu (I3.V4) 

C4(Y) C 5 ( Ô ) C 6 ( Y ) C8(CR3) C9(R3) 

-3,57 0,21 -2 ,60 

-0,55 0,85 -1,27 0,05 -0,09 

-5,98 1,10 -3 ,72 -0,44 -0,09 
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uma redução na polarização da ligação do grupo carbonila no 

isomero eis devido a interações dipolares entre este grupo e 

o grupo metoxila. Tal fato leva i um aumento da contribui

ção da estrutura de ressonância (aj para o híbrido (Figura-

22). Esta maior densidade eletrônica se traduz numa blinda^ 

gem deste núcleo nos espectros de r.m.n. de C-13, quando com 

parado com o composto não substituído. 

c=o ;>c—õ 

Figura 22 - Estruturas de ressonância do grupo carbonila. 

Devem ser considerados também, importantes efeitos 

estéricos que contribuem para a preferencia do substituinte 

metoxila ocupara posição equatorial. Quando o grupo O-CH, 

ocupa a posição axial, temos uma razoável interação 1,3 com 

os átomos de hidrogênio do anel, restringindo as posições 

deste grupo no espaço; já com o substituinte na posição equa 

torial estes fatores de interações e impedimentos estéricos 

são minimizados. 

4.3.4 - Efeito g do Grupo Carbonila 

0 efeito P do grupo carbonila (Pr-n) sobre ° carbo

no a ligado diretamente ao substituinte é definido como: 

13 13 
ft - f i f - & C 

C=0 ~ o " cicloexano monosubstituTdo 

Os valores assim obtidos permitem medir a importân
cia das interações intramoleculares C=0/X sentidas pelo ca£ 
bono o. Para estimar o efeito 0- Q nos isomeros eis (J_3) 
e trans-4-t-butn-2-metõxicicloexanonas (14) comparamos os 

valores de deslocamentos químicos destes compostos com os 
92 

dos cicloexanos substituídos correspondentes. 

A Tabela 12 apresenta os valores de Efeito $J.,Q SO-
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bre o carbono a das a-metõxicicloexanonas estudadas. Na Tâ  

bela 13 comparamos os resultados obtidos coro o Efeito Bj. 0 

sentido pelas metoxi-biciclo(4,4,0)-decanonas-3-trans ( J_6, 
17 ) . 

Tabela 12 - Deslocamento químico de alguns cicloexanos met£ 
xilados e efeito BC_Q para a-metoxicicloexanonas 

'13, eC=0 

(H) H 
(20) OMe(e) 

(21) OMe (a) 

26,91 

79,81 

65,84 

(9) H 13,85 

(1_3) OMe(e) 3,13 

(14) OMe(a) 17,34 

a. Em ppm. Dados a part i r da re f . 92 . 
b. Em ppm. 

Tabela 13 - Valores do efeito B-=0 em 4 - t -but i l -2 -metox ic i -
cloexanonas (22, J_4) e metoxi-biciclo(4,4,0) -d£ 
canonas-3-trans (J_6, 1 7 ) . 

Compostos 6C=0 Composto 6 C=0 

16 - OMe(e) 

12 - OMe(a) 

não substituTdo 

4,0 

9,7 

14,3 

13 - OMe(e) 3,13 

]_4 - OMe(a) 17,34 

não substituTdo 13,85 

a , Em ppm 

b, Dados a par t i r da ref .40, 
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Obserya-se que a interação C=0/0CH3 sentida pelocajr 
bono a na trans-4-t-butil-2-met5xicic1oexanona (14) é consi^ 
deravelmente superior a interação sentida pelo carbono a no 
composto não substituído, enquanto que no isomero eis (13) 
a interação ê muito pequena em relação à interação C=0/H. A 
Tabela 14 apresenta os valores do efeito Br=f) para algumas 
4-_t-butil-2-halogenocic*oexanonas e a porcentagem dos con-
formeros presentes em solução no equilíbrio conformacional 
das a-halocicloexanonas correspondentes. Nota-se que quaji 
to maior a estabilidade do isõmero, menor o valor da inter£ 
ção C=0/X. Deste modo os valores do efeito f$c_0

 S*° uma m£ 
neira de anaiizar a estabilidade de moléculas em equilíbrio 
conformacional. 

Tabela 14 - Valores do efeito &c_0 para algumas 4-t-butil-2 
-halogenocicloexanonas* e porcentagem dos con-
formeros presentes no equilíbrio conformacional 
das correspondentes a-halocicloexanonas. 

Substituinte &c-0° %conformero (CgH,») 

F (a) 6,3 43 

(e) 0,5 57 

Cl (a) 0,79 77 

(e) 3,90 23 

Br (a) -2,61 89 

(e) 4,49 11 

a. Em ppm. b. Dados a partir da ref.3l 
c. Dados a partir dos valores de deslocamento químico dos 

cicloexanos correspondentes halo-substituTdos (ref.92). 
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4,3.5 - Influencia do Substituinte no Carbono a de a-metoxj 

cicloexanonas 

Nas Tabelas IS e 16 apresentamos alguns parâmetros 

dos substituintes. Apresentamos a seguir a correlação des

tes efeitos com os deslocamentos químicos dos carbonos a; 

diretamente ligados ao substituinte, para algumas cicloexa-

nonas-a-substituidas e a a-metoxicicloexanona.(8). 

As correlações lineares entre os efeitos a do subs

tituinte com os parâmetros o, (Efeito Polar de Charton) 
82 

(r = 0,575) e F (Efeito de Campo de Swain e Lupton) (r = 

- 0,543) apresentaram-se extremamente baixas, indicando a 

não correlação entre as variáveis em questão. Por outro la_ 

do a correlação do efeito a com a Eletronegatividade do su^ 

tetituinte (Eletronegatividade de Pauling103 e Eletronegati-
1Q2 

vidade de grupos ) e altamente satisfatória (r= 0,993) preŝ  

supondo a importância da natureza indutiva do efeito a do 

substituinte. (Figura 23, 24 e 25 respectivamente). 

4.4, Eetudo do Equilíbrio Conformaoional de a-metoxicicloe

xanona Pela Eepectroecopia de i.v. 

Com a finalidade de confirmar os resul tados de r.m.n. 

julgamos conveniente o estudo do equilíbrio conformacional 

da cx-metóxicicloexanona pela espectroscopia do i.v.. t 
bem estabelecido que efeitos de solvente são retolicionados 

com a existência de equilTbrios conformacionais entre rotame_ 

ros para algumas a-halocetonas, compostos alifaticos com 

fortes indicações de ausência de ressonância de Fermi. t 
aceito que a banda de estiramento do grupo carbonila em fr£ 

quincia mais alta corresponde ao conformero eis enquanto que 

a banda em freqüência mais baixa corresponde ao conformero 

gauche. Deste modo através de variações nas intensldades ne 

lativas das bandas provenientes do estiramento do grupo car 

bonila, função da polaridade do solvente empregado, poderia^ 

mos estudar as diferentes porcentagens de conformeros pre

sentes nestes dados solventes. 
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Tabela IS - Variação do efeito a do substituinte em função 

da eletronegatividade dos grupos (Xp) para ci-

cloexanonas a-substituTdas. 

X R
a Efeito a 

H 2,28 0,00 

CI 3,03 21 ,15 b 

Br 2,80 12,65 c 

CH3 2,30 2 ,65 d 

OCH, 3,70 41,95 

a. Valores obtidos a p a r t i r da ref .40 

b. Valores de E fe i to a calculados a p a r t i r do valor de 6~ 
da re f .92 3 

Tabela 16 - Parâmetros dos subst i tu in tes . E fe i to polar l o 

cal izado de Charton (o, ) , Eletronegat iv idade de 

Pauling (E ) e Efe i to de campo ( F ) . 
r 

X 

H 

CH3 

Cl 

Br 

0CH3 

a 
a L 

0.00 

-0 .02 

0.50 

0.49 

0.32 

E / 

2.20 

2.55 

3.16 

2.96 

3.44 

Fc 

0.00 

-0 .04 

0.41 

0.44 

0.26 

a. Dados a p a r t i r da r e f . 84 

b. ref.103 

c. r e f . 82 
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Figura 23 - Grafico do efeito o vjs Efeito Polar localizado 

de Charton (o L) e Efeito de Campo (F), pa

ra algumas cicloexancnas a-substituTdas. Co£ 

laçoes lineares: r = 0,575, r c = 0,543. 
o. r 

(a. resultado obtido neste trabalho). 



71 

tf 2 0 -

Grafico do efeito a ŝ_ eletronegatividade 
Pauling (Ep), para algumas cicloexanonas a-
-substituidas. Correlação l inear: r=0.930. 
(a. resultado obtido neste trabalho). 

2*6 3*0 

Figura 25 - Gráfico do efeito a v£ eletronegatividade de 

Grupos ( X r ) , para algumas cicloexanonas a-

-substituTdas. Correlação Hn»?ar: r-0.995. 
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No caso das a-metoxicicioexanonas uma dificuldade 

adicional surgiu devido a uma provável existência de resso

nância de Ferrai, entre a frequincia de estiramento do grupo 

carbonila de um conformero e ou uma banda de combinação ou 

overtone, nestes compostos. 

A existência deste fenômeno e bem conhecida para as 

a-alquiltiocicloexanonas e diversos compostos carbonTlicos 

6 2 

cíclicos. Tal fato criou uma impossibilidade para a de

terminação da absortividade molar de cada conformero. Reja 

lizaram-se diversas tentativas de deuteração em posição 

a das cicioexanonas estudadas, pois com a introdução de dei£ 

tério teríamos um desacoplamento dos modos vibracionais pos_ 

sibilitando uma interpretação quantitativa dos resultados. 

Embora tivessem sido realizadas di/ersas experiências sob 

várias condições experimentais (tempo, temperatura, concen

tração e base utilizada) não nos foi possível obter o com

posto a,a,a'-trideuterado. Deste modo as informações obti^ 

das através da espectroscopia de i.v. nos conduziram a um 

estudo qualitativo que vem a corroborar os resultados obti

dos pelas espectroscopias de r.m.n. de H-l e C-13 sobre o equî  

librio conformacional da ot-metoxicicloexanona. 

Na Figura 26 e 27 apresentamos os espectros das si/ /vdô* 
byStancias puras utilizadas em nosso estudo. As principais /\ 
bandas destes espectros foram analizados e os valores medi

dos encontram-se nas Tabelas 17 e 18. Nas figuras 28 e 29 

temos as bandas correspondentes ao estiramento do grupo ca£ 

bonila da a-metoxicicloexanona em soluções de n-hexano e 

cloroformio respectivamente. Observa-se que com um aumento 

na polaridade do solvente a componente em freqüência mais 

alta aumenta de intensidade, banda esta que corresponde ao 

conformero com o substituinte metoxila ocupando a posição 

equatorial (II) (Figura 30), 

A Tabela 19 apresenta as variações nas freqüências 

de esteramento do grupo carbonila em alguns compostos a-me- /x. 

tÕxilados. Verifica-se que a u-metõxicicloexanona apresert 

ta uma variação AvCjt0 de +14 cm" , análogo ao apresentado 
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Tabela 17 - Principais bandas do espectro de i.v. oa cicloe 

xanona8 (15). 

Crupo Freqüência (cm~ ) Intensidade 
Relativa 

forte 

média 

média 

media 

média 

CH2 2.895,7 

2.856,2 

1.451,4 

1.308,0 

1.226,4 

C=0 1.708,9 forte 

a. Referência para calibração: poliestireno 

Tabela 18 - Princiapis bandas do espectro de i.v. da a-meto_ 

xieicloexanona (8) 

Grupo Freqüência (cm ) 
1 . Intensidade 

Relativa 

CH3 2.895,7 forte 

CH2 2.857,2 média 

2.840,7 média 

1.451,4 média 

C-O-C 1.189,5 forte 

C»0 1.722,9 forte 
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pelo conformero c j^ da ct-metoxiacetona (Avc_Q = + ttf cm" ) (]£). 
evidenciando a preponderância da conformação com o substituin 
te na posição equatorial no equi l íbr io conformacional da a-
metoxicicloexanona. 

OCH. 
OCH3 O 

Figura 30 - Equilíbrio conformacional na <x-metoxicicloexan£ 

na. 

Tabela 19 - Freqüência de estiramento do grupo carbonila em 

alguns compostos a-metoxilados. 

Composto violou" 1) Avc=0(cm" ) 

(V9) acetona 1720,0a 

(JjJ) £i_s-metoxiacetona 1738,0a 

(18) gaoche-metõxiacetona 1724,0a 

(15) cicloexanona 1708,9 

{8) a-metoxicicloexanona 1722,9 

+ 18 

+ 4 

+ 14 

a. Dados a part i r da ref.75a 
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Figura 26 - Espectro de i.v. da cicloexanona (̂ 5) (filne). 

Referência para calibração: poliestireno. Con

dições do espectro: AE=1,0; SM*12 Min; Fenda = 

= nor»al; Ord.Exp. = 1,0; resp. = 1,0. (concen

tração: 2x10~2M). 

Figura 27 - Espectro de i.v. da a-metoxicicloexanona (8). 

(filme). Referência para caHBração: poliesti

reno. Condições do espectro: AE-1,0; SW*12m1n, 

Fenda - normal; Ord.Exp. « 1,0; resp. - 1,0. 

(concentarção: 2xlO"2M). 
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tf. 5. Conclusões 

Através dos estudos realizados com as a-metoxicicloe 

xanonas (8, 21» li) pelas espectroscopias de r.m.n. de H-l 

e C-13 e i.v. podemos concluir que: 

a) A introdução de grupos metoxila em posição a de 

cicloexanonas é grandemente facilitada através do uso das 

enaminas correspondentes como compostos intermediários. As 

reações realizadas neste trabalho apresentaram rendimentos 

razoáveis, e no caso dos 4-t-butilderivados (l_3_i j_4) o bai

xo rendimento deveu-se a dificuldade na purificação e sepa

ração dos isõmeros eis (13) trans (14). 

b) 0 Equilíbrio conformacional da a-metoxidcloexa-

nona (8), em CC1., apresenta uma preponderância do conforme 

ro com o substituinte ocupando a posição equatorial e tal 

preferencia conformacional poderia ser causada pelas intera

ções orbitalares nco*-»
r>0> via ligações o e a*, além de im

portantes interações estéricas entre o grupo em a e os ãt£ 

mos de hidrogênio 2,4 do anel. 0 valor estimado da popula_ 

ção de conformeros no equilíbrio conformacional da a-metoxi^ 

cicloexanona (8) foi 67% com o substituinte ocupando a posi^ 

ção equatorial e 33% na forma axial. Os resultados foram 

confirmados qualitativamente pela espectroscopia de i.v. 

c) Efeitos anisotropics do grupo carbonila aliados 

a experiências com Reagentes de Deslocamento LantanTdico são 

uma maneira segura para a atribuição inequTvoca dos sinais 

de r.m.n. de H-l nos espectros dos compostos estudados. 

d) A espectroscopia de r.m.m. de C-13 mostrou ser 

uma técnica eficaz para avaliar a importância e os efeitos 

causados pelo substituinte em anos diversos átomos de carbo 

no do anel. A análise dos efeitos do substituinte no grupo 

carbonila nos faz acreditar que os principais fatores que 

influenciam o deslocamento químico deste carbono são: 

i - Interações orbitalares nco*-»nfl via ligações 
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o o* para o isomer o eis -4-t-buti 1 -2-metoxi ei cl oexanona (13) , 

responsáveis pelo deslocamento diamagnetico observado em re 

lação ao composto não substituído. 

ii - Efeitos de Campo que provocam uma diminui

ção na polaridade do grupo carbonila aumentando a densidade 

eletrônica neste núcleo de carbono. 

e) Na metoxiacetona (j_8) o efeito do grupo metõxila 

sobre o carbono carbonílico é praticamente nulo devido a um 

provável cancelamento do efeito diamagnetico observado em 

um conformero (eis) com o efeito paramagnitico do outro co£ 

formero (gauche). 

f) Através dos estudos do i.v. pudemos constatar qua 

litativamente a dependência do equilíbrio conformacional na 

a-metoxicicloexanona com a polaridade do solvente utilizado. 

Enfim foi possível constatar que as diversas técnicas es_ 

pectroscopicas útilizadas conduzem a informações valiosas S£ 

bre o efeito do substituinte em cicloexanonas. Seria muito 

interessante a complementação deste estudo com a determina

ção dos espectros de r.m.n. de 0-17, a fim de confirmar as 

interações orbitalares e os efeitos observados pela espectro^ 

copia de r.m.n. de C-13 
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CAPITULO 5. 

PARTE EXPERIMENTAL 

1 13 
S.1. Espectros de r.m.n. de H e C 

Os espectros de r.m.n. de H foram registrados em 

um espectrometro VARIAN T-60, operando com fonte de radio 

frequincia de 60 MHz, campo magnético de 14.000 Gauss, ã 

35°C. As amostras foram preparadas numa concentração de 20% 

(peso/volume) em tetracloreto de carbono com 1% de tetrame

tilsilano (TMS) como referência interna. 

13 
Os espectros de r.m.n. de C foram registrados em 

um espectrometro VARIAN FT80A, operando com uma fonte de ra 

dio frequincia de 20 MHz e campo de 18.700 Gauss. As amos

tras foram preparadas em soluções 50% (peso/volume) em te

tracloreto de carbono com 10% de tetrametilsilano (TMS) co 

mo referência interna. As demais características essenciais 

e condições tipicas foram: 

- temperatura: 28°C; 

- velocidade de rotação da amostra = 10 rps; 

- tubo da amostra-diametro externo: 10 mm; 

- largura da varredura : 5.000 Hz; 

- modo: Transformada de Fourier; 

- duração do pulso: 20 us; 

- tempo de aquisição: 0,819 s; 

- número de transientes acumulados: 2.000; 

- número de pontos dados: 8192; 

- desacoplador de protons: sempre ligado (modo 1), 

DO 50 = (5.000 Hz). 

- largura da banda de ruTdo branco: 2,0 KHz; 

£.2. Eepcotroe no I.V; 

Os espectros de absorção no I.V. foram registrados 
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no espectrometro de Infra Vermelho Perkin Elmer modelo 283, 

munido de rede de difração e ã temperatura ambiente. As 

amostras sólidas foram utilizadas suspensas em NUJOL, en

quanto que as líquidas foram utilizadas puras, em filme, c() 

locadas entre placas de cloreto de sódio. Quando emprega-
_ _ -2 

das em soluções de concentração 2 x 10 M em n-hexano e cl£ 

roformio, utilizou-se de celas pareadas de brometo de potãs^ 

sio de 0,5 mm de espessura. 

5.3. Cálculos 

Todos os cálculos e regressões lineares foram efe

tuados numa calculadora rWlett Packard 97C, equipada com 

registrador e programas de regressão linear SD-03A. 

5.4. Compo8to8 

6.4.1 - Reagentes Não Purificados 

Tetracloreto de Carbono (Merck), p . c : 76,5°C, d: 

1,594; benzeno (Merck), p . c : 80,2°C, d: 0,874; acetato de 

etila (Merck), p . c : 77,1°C, d: 0,900-, metanol (Merck),p.c 

64,6°C, d: 0,791; ácido p-toluenosulfÔnico (Merck),p.f.104-

105°C; Bromo (Aldrich) p.m.:159.81, d: 3,119; n-pentano 

(Merck) p . c : 36°C, d: 0,626; Eu(dpm)3 (Aldrich).. p.m.701,78, 

p.f.:187-189°C; Eu(fod)3 (Aldrich), p.m.:1037,50; p.f.:206-

207°C. 

5.4.2 - Beagentes Purificados 

Éter etílico (comercial) p . c : 35°C, submetido ã d H 

tilação fracionada e seco com sódio apôs tratamentos preli

minares; 2-cloro-ciclohexanona (Merck) p.f. 23°C, redestila_ 

da fornecendo uma fração média de 86-89°C/15 mmHg (lit.: 82°C/ 

13 mmHg); 4-_t-butilcicloexanona (Aldrich) p.f.: 47-50°C, re 
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dest i lada fornecendo uma fração média de p . c ; 114-117'C/ 

22 rnnHg ( l i t 1 0 1 : p.c. 106-109'C/18 mmHg), p i r r o l i d i na (Merck) , 

redest i lada fornecendo uma fração média de 82-83eC/760 mmHg 

( l i t . 1 0 1 : 88,5-89*0/760 mmg). 

S.S. Compostos Sintetizados 

A 5.S.2 - 2-Cloro-l-Pinolidinocialoexeno (€) fAS^ 

Em um balão de 2 bocas equipado com funil de adição 

e agitador mecânico, contendo 9,87 (0,07 mol) de 2-cloroci-

cloexanona em 150 ml de benzeno, foram adicionados lentameni 

te, sob agitação, 9,96 g (0,14 mol) de pirrolidina em banho 

de gelo e sal 5 temperatura de -10*C. Acrescentaram-se quan

tidades catalTticas de ácido p-toluenossulfõnico e 7,0 g de 

sulfato de magnesio anidro. Depois de completada a adição, 

continuou-se a agitar por mais seis horas. Em seguida a 

mistura foi filtrada e evaporado o solvente. 0bteve-se 9,58g 

de um liquido amarelado (85,2%) r.m.n. de H - 6 em ppm (sol̂  

vente: CCU/TMS): 4,50 (1H, t, -CHC1); 4,20 (1H, t,-CH»CM, 
43 

(lit. : 4,63 e 4,35 ppm respectivamente), i.v. (filme) 

1630 cm"1 (vCaC) (lit.
43: v C s C 1630 c-"

1). 

6.6.2 - Bintese da 2-metoxi'l-pi/olidino^aioloexeno (7) 

Em um balão de 3 bocas, equipado para refluxo com 

3,24g (0,06 mol) de metoxido de sódio em 100 ml de metanol, 

adicionou-se lentamente 9,58g (0,06 mol) de 2-cloro-l-piro-

lidino-cicloexeno (6_) sob agitação. Manteve-se em refluxo 

a solução durante 4 horas. Em seguida a mistura foi filtra 

da e evaporado o solvente. 0bteve-se um liquido incolor. 

Procedeu-se então ã Imediata Mdrolise do produto obtido pa_ 

ra a obtenção do composto carbon?!ico (8). 

43 6,6.3 - Síntese da a-metoxiaicloexanona (8) 

/AV 
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En um balão de 1 boca equipado para refluxo com 2-

-metoxi-1-pirrolidino-cicloexeno (7) obtido na reação ante

rior (5.5.2) adicionamos 150 ml de ácido clorTdico a 10%. 

Manteve-se em refluxo a mistura durante 3 horas. Em seguj[ 

da extraiu-se o produto com 150 ml de e'ter etTlico e secagem 

com sulfato de magnêsio anidro. Evaporou-se o solvente e o 

resíduo foi destilado a pressão reduzida, obtendo-se 4,67g 

(38,6%) de um Hquido incolor de p.e.: 77-78°C/13 r.m.n. 

de ]H -(6 em ppm/solvente CCl^/THS): 3,50 (1H, t, -CHOHe); 

3,30 (3H, s, -0CH3), I.V. (filme): 1.722,9 cm'
1 (v c = Q). 

» i 44 
5.5.4 - Svnt089 da 4-t-butil-2-pifolidinoeieloexeno (20) 

Em um balão de 3 bocas equipado para refluxo e a-

daptada i um aparelho Dean Stark com 15,39g (0,09 mo!) de 

4-t-butilcicloexanona em 150 ml de benzeno, adicionou-se 

12,80g (0,18 mol) de pirrolidina sob agitação. Manteve-se a 

mistura sob refluxo até a remoção completa da água forma

da. Acrescentou-se quantidades cataITticas de ácido p-to-

luenossulfonico. 

Em seguida evaporou-se o solvente e o resíduo foi 

destilado ã pressão reduzida obtendo-se 18,45g (95%) de um 

liquido incolor (p.c: 117-118°C/1. torr). r.m.n. de H:6 em 

ppm (solvente CC14/TMS) 4,10 (1H, t, -CH=CR2). 

S.£.5 - Síntese do Brometo de ais e trans-2-bromo-4-t-butil 
44 

i -1-pirroliãinocicloexeno ill) 

Em um balão de 3 bocas equipado para refluxo com 
9,50g (0,05 mol) de 4- t -but i l - l -p i r ro l id inocic loexeno eml50 
ml de n-pentano, adicionou-se lentamente 2,50 ml (0,05 mol) 
de Bromo sob agitação e banho de gelo. Depois de completa
da a adição continuou-se a agitar por mais 4 horas. Em se 
guida evaporou-se o solvente. 0bteve-se um sal amarelo que 
sofreu o tratamento descrito a seguir. 
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5.6.6 - Sinteee do Brometo de eis e tran9-4«-t-butil-2~m*to-
xi-J-pirroUtfino cieloexeno U2) 

Em um balão de 3 bocas equipado para refluxo contei» 

do 2,70g (0,05 moles) de metáxido de sódio em 150 ml de me

tanol, adicionou-se lentamente 12,Og (0,03 mol) de Brometo 

de eis e trans-2-bromo-4-t-butil-l-pirro1idino cicloexeno 

(11) em metanol sob agitação. Manteve-se a solução em re

fluxo por 4 horas. Em seguida a mistura foi filtrada e ev£ 

porado parte do solvente. 0bteve-se um líquido avermelhado 

Procedeu-se então ã Imediata hidrolise do produto obtido pa_ 

ra a obtenção do composto carbonilico (J2» 14). 

5.5.7 - Sinteee da ei» (13) e trane-é-t-butil-Z-netoxieieloe 
dd — 

xanona (14) 

Em um balão de 1 boca equipado para refluxo com Bro 

meto de eis e trans-4-t-buti1-2-roetoxi-l-pirrolidino ciclo-

hexeno (J_2) em metanol obtido na reação anterior (5.5.6), 

adicionamos 150 ml de ácido clorídrico ã 10%. Manteve-se a 

refluxo a mistura durante 3 horas. Em seguida extraTu-se o 

produto com 200 ml de éter etTlico e feita a secagem com 

sulfato de magnisio anidro. Evaporou-se o solvente,obteve-

-se um Hquido acastanhado que foi purificado e separado os ^ 

sõmeros eis (13) trans (14) por cromatografia de coluna. 

S.6. Purificação e Isolamento doa Isômeroe cie- e trans-4-t 
-butil-2-metóxicicloexanona por Cromatografia de colu-

5.6,1 - A prlmeria etapa na purificação das çi± {]}) 
e trans-4-t-butÍl-2-ti>etoxic1c1ohexanonas (JMJ consistiu em 

separar esta mistura de isomeros do restante do produto bru 

to da reação. Em coluna cromatograf1 ca, utilizando silica 

(Merck) Kleselgel 60-KorngrBBe 0.200 mm (70-230 mesh ASTM ) 

como suporte e o par n-hexano: acetato de etila nas propor-
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ções 7:3 respectivamente coso aistura de solventes separamos 

22 frações que por sua vez for»» analisadas por croaatogra-

fia de placa. Apôs evaporar o solvente obteve-se ua iTqui-

do aaarelado e prosseguiu-se coa nova purificaçio. 

5. 8. 2 - Isolamento do» I»òm»ro» ei» (1$) » tran»-4~t-butil-
-l~m»toxiexelo»xanona 114) 

Ea coluna croaatografica utilizando silica (Nerck) 

Kieselgel 60-Korngr6ie 0.0*3-0.200 aa (70-230 aesn - AST*), 

coao suporte e benzeno puro ceao solvente. Apôs a eifaina-

çío das frações que continha» 4-t-butilciclonexanooa (•) que 

nio reagiu ea particular; separaaos e recolhemos o Isõaero 

trans (1_4) e ea seguida recolneaos o isõaero ci_s Q 3 ) rendj[ 

aento global: 22,5%. r.a.n. de H: 6 ea ppa (solvente 

CC14): 3,20 (3H, s, -OCHj trans). 3,35 (3H, s, -OCHj eis). 

5.7. Dcuttraeão d» a-m*toxic%elo*xanona (8) 

Ea balão de 1 boca, selado, contendo 0,50g (p,05aol) 

de a-metoxicicloexanona (8) adicionaaos 2,5 ai de água deu-

terada contendo 0,025g de carbonato de sódio. Manteve-se a 

aistura sob agitaçío durante 8 horas. Sob condições extri-

tamente anidras, extraTu-se a cetona (8) coa 20 ai de éter 

anidro e a solução foi seca com sulfato de magnêsio anidro. 

0 espectro de r.m.n. de H-1 obtido não apresentou qualquer 

modificação quando comparado com o espectro da substância 

de partida (8). Em experiências sucessivas variou-se a tem 

peratura da reação (25° - 50°C), a concentração da base ut± 

lizada (0,025g - 0,100g) e tempo de reação (8 - 24 hs). Em 

nenhum dos casos obteve-se o composto deuterado. 
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Figura 31 - Espectro de r.in.n. de H-1 da a-metox1cicloexar»o 

na (8). (CCl4yTMS). 

amplitude do espectro: 32 

largura de varredura (Hz): 250 

tempo de varredura (s): 250 

filtro: 1 
potência da R.F.: 0,050 
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Figura 32 - Espectro de r.m.n. de H-l da cis-4-t-buti1-2-me 

toxicicloexanona l U ) . (CC14/TMS}. 

amplitude do espectro: 25 

largura de varredura (Hz): 250 

teropo de varredura (s): 250 

fitro: 1 

potência da R.F.: 0.050 
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Figura 33 - Espectro de r.m.n. de H-1 da t rans-4- t -but i l -2 -
-metoxicicloexanona (1_^). (CCl^/TMS). 
amplitude de espectro: 25 
largura de varredura (Hz): 250 
tempo de varredura (s ) : 250 
f i l t r o : 1 
potência da R.F.: 0,050 
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Figura 34 - Espectro de r.m.n. de C-13 da clcloexanona ( U ) 

(CC14/TMS). 

a, espectro parcialmente acoplado (SFORD) 

b. espectro totalmente desacoplado 
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Figura 35 - Espectro de r.m.n. de C-13 da 4-^-butnclcloe-

xanona (9). (CC1 4/TMS), 

a. espectro parcialmente acoplado (SFORD) 

b. espectro totalmente desacoplado 
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Figura 36 Espectro de r.m.n. de C-13 da a-metoxlcicloexa' 

nona (8). 

a) espectro parcialmente acoplado (SFORD) 

b) espectro totalmente desacoplado. 
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Figura 37 - Espectro de r.m.n. de C-13 da mistura das çi± 

ill) e trans-4-t-but1l-2-metõx1c1c1oexanonas (14). 

a. espectro parcialmente acoplado (SF09D) 
b. espectro totalmente desacoplado 



92. 

BIBLIOGRAFIA 

1. E.L. Eliel, N.L. Allinger, S.J. Angyal, 6.A. Morrison, 

Conformational Analysis, Interscience Publishers, N.Y. 

1967. 

2. R. Bucourt, "The Torsion Angle Concept in Conformatio

nal Analysis", Topics in Stereochem, 8, 160 (1973). 

3. 6.M. Kellie, F.G. Ridell, "Non-chair Conformations of 

Six-Membered Rings", Topics in Stereochew., 8, 226 

(1973) 

4. H. Sachse, "Ueber die Geometrischen Isomerien úer 
Hexamethylenderivate, Bcr., £3, 1363 (1890). 

5. E. Mohr, "Zur Theorle der cis-trans Isõmerie des Dekahydro 

naphthalins", Ber, 55, 230 (1922). 

6. D.H. Barton, "The Conformation of the Steroid Nucleus", 

Experientia, 6t 316 (1950). 

7. R.G. Dickinson, C. Bilicke, "The Crystal Structures of 

8-benzene hexabromide ano hexacnloride", J.Am.Chem.Soc., 

!50, 764 (1928). 

8. N.B. Colthup, L.H. Daly, S.E. Wiberley, "Introduction to 

Infrared and Raman Spectroscopy", Academic Press, N.Y., 

2 — Edition (1975). 

9. 0. Hassel, "The Stereochemistry of Cycloehexane", Quart. 

Rev., 2» 22} (1953). 

10. C.W. Beckett, K.S. Pitzer, R. Spitzer, "The Thermodynamic 

Properties and Molecular Structure of Cyclohexane, Methyl-

cydohexane, Ethylcyclohexane and the Seven Dimethylcyclo 

hexanes", J.Am.Chem.Soc., 69, 2488 (1947). 

11. D.H. Barton, "The Principles of Conformational Analysis", 

Science, 169, 539 (1970). 

12. W. MoffUt, R.B, Woodward, A. Moscowitz, W. Klyne, C. 

Djerassi, "Structure and the Optical Rotatory Dispersion 



93. 

of Saturated Ketones", J.Am,Chem.Soc., 83, 4013 (1961). 

13. H.C, Brown, R.S. Fletcher, R.B. Johannesen, "Strain as 

a Factor in the Chemistry of Ring Compounds", J.Am.Chem. 

Soc, nt 212 (1951). 

14. R.A. Bonham, L.S. Bartell, D.A. Kohl, "The Holecular 

Structures of n-Pentane, n-Hexane and n-Heptane", J.Am. 

Chem.Soc., 81_, 4765 (1959). 

15. R. Bucourt, D. Hainautt, "L'emploi des Angles Diidres en 

Analyse Conformationnelle. Calcul des Geometries et des 

Energies Conformationnelles du Cyclohexane, du Cyclohexi 

ne et de Quelques Systemes Bicycliques", Bull.Soc.Chim. 

France, 1366 (1965). 

16. A.I. Kitaygordosky, "Calculation of Conformations of 

Organic Molecules", Tetrahedron, 9, 183 (1960). 

17. M. Davis, 0. Hassel, "Electron Diffraction Investigation 

of Molecules Containing a Cyclohexane Type Six-Membered 

Ring", Acta.Chere. Scand., 1_7, 1181 (1963). 

18. R.J. Abraham, M.J. Bovill, D.J. Chadwick, L. Griffiths, 

F. Sancassam, "A Lanthanide Induced Shift (LIS) Investi

gation of the Conformation of Cyclohexanones in Solution", 

Tetrahedron, 36, 279 (1979). 

19. M.F. Richardson, R.E. Sievers, "Volatile Rare Earth 

Chelates of 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione and 

1,1,1,2,2,3,3,7,7,7-Decafluoro-4-6-heptanedione, Inorg. 

Chero., 1_0, 498 (1971). 

20. M. Hanack, "Conformation Theory", Academic Press, London 

(1965). 

21. E.L. Eli el, "Stereochemistry of Carbon Compounds",McGraw-

Hill Book Co, London (1962). 

22. J. McKenna, "Conformational Analysis of Organic Compounds", 

Royal Institute of Chemistry Lecture Series n91, London 

(1966). 



94. 

23. H. Booth, "Applications of H-l NNR Spectroscopy to the 

Conformational Analysis of Cyclic Compounds", Prog. Nucl. 

Magn. Reson, Spectrosc, 5, 149 (1969). 

24. A. Gaudmer, "Determination of Configurations by NMR 

Spectroscopy"» H. Kagan (ed.), Stereochemistry Fundamen

tals and Methods, 6. Thierae Pub., Stuttgart (1977). 

25. E.J. Corey, H.J. Burke, "Stereochemistry of a-chlorocy-

clohexanones", J.Am.Chem.Soc.. 7]_, 5418 (1955). 

26. N.L. Allinger, J. Allinger, L.A. Freiberg, R.F. Czaja, 

N.A. Lebel, "Conformational Analysis XI. The Conformers 

of 2-Chlorocycloehexanone", J.Am.Chem.Soc., 82, 5876 

(1960). 

27. N.L. Allinger, H.N. Blatter, "Conformational Analysis 

XXVII. The Conformers of 2-Fluorocyclohexanone". J.Org. 

Chem., 27, 1523 (1962). 

28. N.L. Allinger, J.C. Tal, N.A. Miller, "Organic Quantum 

Chemistry, XIII. The Electronic Spectra of the a-Haloke 

tanes". J.Am.Chem.Soc., 88, 4495 (1966). 

29. E.W. Garblsh Jr., "Conformations V. Conformational Analy_ 

sis of 2-Bromocyclohexanone by NMR Spectroscopy", J.Am. 

Chem.Soc., 86, 1780 (1964). 

30. C.Y. Chen, R.J.W. Le Fivre, "Molecular Polarisability. 

Conformational Equilibria in 2-Chloro and 2-Bromo Cyclo-

hexanones", J.Chem.Soc., 3700 (1?65). 

31. Y.Pan, J.B. Stothers, "Nuclear Magnetic Resonance Studies 

XIV. Conformational Equilibria of a-halocyclohexanones", 

Can.J.Chem., 4_5, 2943 (1967). 

32. J. Cantacuzene, R. Jantzen, D. Ricard, "Facteurs Determi

nant L'equilibre Conformationnell des Cyclohexanones a-
-Dihalogenies Mixtes (trans, eis et gem). Comparaison 

avec les monohalogeno-2-cyclohexanones (F, CI, Br, I)", 

Tetrahedron, 28, 717 (1972). 



95. 

33. R. Jantzen, M. Tordeux, 6. de Villardi, Stude StereocM 

•inue par RMN de C-13 des a-halogenocyc. ex a nonas". Org, 

Hag.Ress., 8, 183 (1976) 

34. J. Cantacuzène, R. Jantzen, H. Tordeux, "C-13 NMR: Stereo 

chemical Dependence of the One-Bond Coupling Constant 

'J C-H in a-Halogenoketones", Org.Mag.Ress., 7, 407 
(1975). 

35. R.J. Abraham, L. Griffiths, "Conformational Equilibria 

in Halocyclohexanones, An NNR and Solvation Study". Te

trahedron, 37, 575 (1981). 

36. K. Servis, D.J. Bowler, C. Ishii, "Conformational Analy

sis of 2-Alkylcyclohexanones-Lanthanide Chelate Comple

xes", J.Am.Chem.Soc. 97, 73 (1975). 

37. K. Servis, D.J. Bowler, "Conformational Analysis Using 

Lanthanide Shift Reagents - Determination of Alkyl Group 

Conformations in 2-Alkyl-4-tertbutylcyclohexanones", J^ 

Am.Chem.Soc. 97, 80 (1975). 

38. W.W. Zajac Jr., H. Ozbal, "a-Nitroketones.2.Conformatio

nal Equilibria of 2-Nitrocyclohexanones", J.Org.Chem., 

45, 4154 (1980). 

39. W. Kitcbing, G.M. Drew, "Conformational and Related 

Studies of a-Mercuricyclohexanones by H-l, C-13 and Hg-

-199 NMR", J.Org.Chero., 46, 2695 (1981). 

40. P. Metzger, E. Casadevall, A. Casadevall, M. Pouet , 

"istude in r.m.n. 3C de Bicyclo (4,n,0)alcanones-3-

-trans-a-substitués. Influence de la nature et de l'o-

rientation du substituant sur le diplacement chimique 

du C-13 du Carbonyle", Can.J.Chem,, 58, 1503 (1980). 

41. E.J. Corey, S. Knapp. "Facile Conversion of N,K-dimethy2 
hydrazones to Carbonyl Compounds by Cupric ion-catalyzed 

hydrolisis-, Tetrahedron Lett., 41_, 3667 (1976). 

42. E.J. Corey, S. Knapp., "o-Functienalization of Ketones 

via N,N-dimethylhydrazones", Tetrahedron Lett., 5J, 4687 

(1976). 



96. 

43. 0. Cantacuzine, M. Tordeux, "Enamines a Halogene Ally-

lique: Preparation et Proprietes de Substitution", 

Tetrahedron Lett.. 50, 4807 (1971). 

44. D. Cantacuzène, M. Tordeux, "Alcoxy-2, Aryloxy-2, cyclo-

hexanones. Synthese et etude de leur equilibre conforma-

tionnell." Cam.J.Chem., 54, 2759 (1976). 

45. W. Carruthers, "Some Modern Synthetic Methods of Organic 

Synthesis", V. Clowes ft Sons Ltda, London (1971). 

46. H.O. House, "Modern Synthetic Reactions", H.A. Benjamin, 

Inc. N.Y., N.Y. (1965). 

47. W.D. Gurowltz, M.A. Joseph, "Enamines II. Factors Deter

mining the structure of Enanines of 2-Substituted Ketones", 

J.Org.Chew., 32, 3289 (1967). 

48. R. Rittner, "Ressonância Magnética Nuclear de Cetonas a-

-monossubstituidas", Tese de Livre Docência, Campinas, 

1983. 

49. R.J. Abraham, P. Loftus, "Proton and Carbon-13 NMR 

Spectroscopy". Heyden, London (1980). 

50. H. Gflnther, "NMR Spectroscopy", Wiley & Sons, Chichester, 

N.Y. (1980). 

51. E.D. Becker, "High Resolution NMR", 2 — ed, Academic 

Press, N.Y. e London (1980). 

52. E. Breitmaier, W. Volter, "C-13 NMR Spectroscopy-flethods 

and Applications in Organic Chemistry, 2 — Edition, 

Velargchemie Weinhein, N.Y. (1978). 

53. 0. Hofer, "The Lanthanide Induced Shift Technique: AppH 

cations 1n Conformational Analysis", Top.Stereochem., 

9, 111 (1976). 

54. R.E. Davles, M.R. Willcott, "Nuclear Magnetic Resonance 

Shift Reagents", R.E. Slevers (ed) Academic Press, N.Y. 

1973. 



97. 

55 C.C. Hinckley, "Paramagnetic Shifts in Solutions of 

Cholesterol and the Dipyridine Adduct of Eu(dp»)3: A 

Shift Reagent", J.Are.Chen.Soc,, 9J, 5160 (1969). 

56. U.W. Horrocks, E.S. Greenberg, "Direct Evaluation of 

Dipolar NMR Shifts from Single - Crystal Magnetic 

Susceptibilities. Paranagnetic Anisotropy of Dichlo-

robis (triphenilphosphine) cabalt (II) and Nickel (III)", 

Inorg.Chew., U), 2190 (1971). 

57. H.M. Mc Connell, R.E. Robertson, "Isotopic Nuclear 

Resonance Shifts", J.Chew.Phys., 29, 1361 (1958). 

58. U.H. Horrocks, J.P. Sipe, "Lanthanide Shift Reagents. A 

Survey", J.Aw.Chew.Soc., 93, 6800 (1971). 

59. J.K.M. Sanders, D.H. Willians, "Tris (dipivalonethanato) 

Europium. A Paranagnetic Shift Reagent for use In NNR 

Spectroscopy", J.A».Chea.Soc., 93, 641 (1971). 

• 60. J.B. Sothers, "Carbon-13 NMR Spectroscopy", Acadenic 

Press, N.Y., 1972. 

61. M.E. Lamb, "Internal Diamagnetic Fields", Phys.Rev., 60, 

817 (1941). 

62. 8. Wladislaw, H. Viertler, P.R. Olivato, I.C.C. Calegio, 

V.L. Pardini, R. Rittner, "Interaction Between the Car-

bonyl Group and a Sulphur Atom. Part 9. the Relation 

ship Between Conformation and Ground - and Exited - state 

Interactions in some a-Suphur - substituted Cycloalkano-

nes", J.C.S. Perkin 2, 453 (1980). 

63. J.B. Lambert, A.R. Vargenas, "Dependence of the y Cabon-

-13 Shielding Effect on the Diedral Angle", Oro.Hag.Ress., 

J_7, 265 (1981). 

64. D.M. Grant, B.V. Cheney, "Carbon-13 Magnetic Resonance. 

VII. Steric Perturbation of the C-13 Chemical Shift", 

J.Am,Chem.Soc., 89, 5315 (1967). 

65. 8.V. Cheney, D.M. Grant, "Carbon-13 Magnetic Resonance 

VIII. the Theory of C-13 Chemical Shifts Applied to Satw 



98. 

66. U.K. Archer, D.S. Fell, R.H. Jotham, "Self Induced Pseudo 

Contact Shifts fn Tris(2,2,6,6. tetramethyl-3-5-heptadto 

nato) Praseodymium Diver, Pr?(thd)6 and its Europium 

Homologue", Inorq.MucI.Chew.Lett., 7, 1135 (1971). 

67. H. Duddeck, H.R. Islam, "C-13 NNR Spectra XV - the y-
anti Substituent Effect and its Dependence on Substitu

tion at the o- and v-Carbon Atom", Orq.Haq.Ress.. 1_6, 

32 (1981). 

68. H. Spieske, W.6. Schneider, "Substituent Effects on the 

C-13 and H-l Chemical Shifts in Honosubstituted Benze

n e » J.Chem.Phys.. 35, 731 (1961). 

69. H.J. Reich, N. Jautelat, H.T. Hesse, F.J. Weigert, J.D. 

Roberts, "RNR Spectroscopy. Carbon-13 Spectra of Steroids", 

J.Am.Chem.Soc. 91, 7445 (1969). 

70. 6.U. Gribble, R.ft. Nelson, 6.C. Levy, 6.L. Nelson. "C-13 

Fourier Transform NNR Spectroscopy of the Alkaloid 1,2, 

3,4,6,7,12,12b-0ctahydroindo1o (2,3a)quino11zine", J^ 

Chem.Soc, Chem.Commun., 703 (1972). 

71. A.5- Perlin, B. Casu, "Carbon-13 and Proton Magnetic 

Resonance Spectra of D. Glucose- C", Tetrahedron Lett., 

2921 (1969). 

72. U.K. Cyerla, G.C.'Lewy, "Topics in C-13 Nuclear Magnetic 

Resonance", G.C. Lewy (Ed), Wiley - Interscience, New 

York 1974 vol. 1. 

73. 0. Eisenstein, N.T. Ann, Y. Jean, A. Devaquet, J. Cauta-

cuzire, L. Salew, "Lone Pairs in Organic Molecules: 

Energetic and Orientational Non-Equivalence", Tetrahedron, 

30, 1717 (1974). 

74. V.D. Epiotis, "Attractive Nonbonded Interactions in 

Organic Molecules", J.Am.Chem.Soc., 95, 3087 (1973). 

75. a) S.A. Guerrero, J.T. Barros, B. Wladislaw, R. Rittner, 

P,R. Olivato, "Conformational Studies of a-SubstUuted 

Carbonyl Compounds by I.ft. and U.V. Spectroscopy I, 



99 . 

J.Che».Soc. Perkin 2, 000 (1983). 
b. P.ft.Olivato , F.Ornellas- Resultados não Publicados. 

76. D.J.Sardella,"Substituent Induced 0-13 Chearical Shi f ts - A Per 
turbation Approach", J.km.Chew.Soc.95.3009 (1973). 

77. H.Spiesecke,W.G.Scheneider,"Effect of Electronegativity and 
Magnetic Anisotropy of Substituents on C-13 and H-1 Chemical 
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APSHDICE 

I. Tratamtnto do Erro Experimental. 

No caso geral onde y i dado por y * f (x-j .x-,.. .xn) 

o calculo do erro experimental e determinado através da ex

pressão. 

/ * « \2 1/2 Ay = i«l <-x, V 

Neste estudo consideramos os dois casos em que 

y • x1-x2 e 

y « x,/x2 

onde: Xj e x» correspondem aos valores de deslocamento quí

mico dos núcleos em questão. 

II. Experiências com Beagentes de Deslocamento Lantanidico. 
Atribuição doe Sinais noe Espectros da Cioloexanona (1SJ 
e a-metóxieicloexanona (8). 

Experiências com RDL nos permitiram desvendar e a-

tribuir todos os sinais no espectro de r.m.n. de H-l da c1_ 

doexanona. Para fins de calculo admitiu-se que a cicloexji 

nona se encontra em solução no equilíbrio conformacional in 
dicado na Figura38 , onde os valores de deslocamento químico 

observados para os hidrogênios deste composto, são valores 

das duas conformações. Também admitiu-se que mesmo com a 

presença de hidrogênios diasterotõpicos na molécula não te

mos desdobramentos nos sinais de r.m.n. de H-l 

Procedimento experimental foi o mesmo de estudos an 
II 

teriores. 0 reagente de contato utilizado foi o íu(fod)^ 

por str um ácido de Lewis forte e apresentar grande solubi-

lidade no solvente utilizado; CC1.. Na Figura 31-a temos o 
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espectro de r.m.n. de H-l da cicloexanona na ausência de ROL 

Na Figura 31-b temos o espectro áp /es ume' substancia apôs /OLAÍ""*"* 

adição do reagente. Os sinais fora» indentificados pela 

técnica de dupla irradiação (Figura 41 ). 

Figura 38 - Equilíbrio conformadonal na cicloexanona (15). 

lrradiando-se o sinal B observa-se que os sinais A 

e C coalesce» a singletos. Deste modo o sinal B correspon

de ao sinal dos núcleos de H-l em B ao grupo carbonila, en 
quanto que o triplete A corresponde aos núcleos de H-l em a 

e o quinteto C aos hidrogêníos em y. A Figura 41 apresenta 

o grafico da correlação de A^ vs relação molar RDL/substrj» 

to. A TabelaM apresenta os valores experimentais e de H 

teratura para o deslocamento quTmico dos núcleos de H-l nos 

espectros de r.m.n. de H-l da cicloexanona. 

Tabela 20 - Valores de deslocamento quTmico dos protons da 

cicloexanona para a relação molar RDL/cicloexa-

nona igual a zero. 

exp, 

2.33 

1.90 

1.87 

6(ppm) 

lit.1 

2.25 

1.7? 

1.79 

a. Dados a partir da ref.104 . 
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V 

J .^«./••->^>.,>.^ I—^^»,* V ••+*/. ,*,*». J 'A 
, I . '• . I 

Figura 39. Espectro de r.nt.n. de H-1 da cicloexanona(15) em 
cci4. 
a) na ausência de RDL. 

b) apôs a adição do RDL.Relação molar RDL/cetona; 

2,25 10" 1. 
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.•«-YKU-V.** 

****-« • H" 

fcaO-^^JL-a—»_*_ 1 • . , • I 1 f * * * - i * * - r ' 

i . * V > N 

T 

Figura 40. Espectro de r.m.n. de H-1 da cicloexanona(15)/ 

/Eu(fod)3 em CCl4, submetido a dupla irradiação 

para atribuição correta dos sinais. 

Potência do desacopladors 0,050. 
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Figura 41 - Grafico do deslocamento químico induzido (A^ 

dos protons da clcloexanona (J^J v£ relação 

molar RDL/cetona, Solvente CC1.. As retasv 

pelo método dos mínimos quadrados, para cada 

núcleo, s£o apresentadas. Para o núcleo Y W 

o primeiro e último ponto não foram Incluídos 

no calculo da reta por serem de leitura dnv£ 

dosa nos espectros de r.m.n. dt H-l, 

r I ç<v c*J «<•*»: 
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Figura 42. Espectro de r.m.n. de H-1 da -metóxicicloexanona 

após adição de RDL ( Eu(fod)3).Relação molar RDL/ 

/cetena» 1,03 IO"1. 
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