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Princípios de estrutura eletrônica e orbitais em química orgânica

Química Orgânica é a química dos compostos de
carbono; portanto, todos os compostos orgânicos possuem
átomos de carbono em sua estrutura, mas, muito

frequentemente, esses átomos encontram-se ligados a átomos de
hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, dentre outros. O fato é que o
carbono e os átomos mais comumente ligados a ele pertencem ao
primeiro ou segundo período da Tabela Periódica, isto é, são
formados por orbitais atômicos s e p.

Os orbitais atômicos (O.A.) são estados estacionários da
função de onda eletrônica – a função de onda (ψ), nesse contexto,
é uma ferramenta matemática que pode ser usada para descrever
o espaço e o momento do elétron. Entretanto, em razão da natureza
ondulatória do elétron, os O.A. não representam a posição exata
do elétron no espaço, mas apenas delimitam uma região do espaço
na qual a probabilidade (ψ2) de encontrá-lo é elevada. Dessa forma,
criou-se o conceito de orbital ou região do espaço mais provável
de se encontrar o elétron. Os orbitais são fundamentais para se
entender reatividade química, estrutura eletrônica e muitas
propriedades espectroscópicas.

Para o entendimento do conceito de reatividade química,
bem como sua evolução, devemos iniciar nossos estudos
observando o passado, mais especificamente para a equação de
Schrödinger, função de onda e ligação química. É importante
salientar, contudo, que o objetivo deste capítulo não é ensinar
métodos de química quântica, mas, simplesmente, relatar alguns

Capítulo  Um

Orbitais atômicOs,
Híbridos e Moleculares

A 
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Orbitais atômicos, híbridos e moleculares

princípios básicos que norteiam os métodos de estrutura eletrônica
em Química Orgânica.

A função de onda é o elemento essencial para se determinar
as propriedades moleculares. Nesse sentido, a equação de
Schrödinger (Equações 1 e 2), que é resolvida exatamente para
átomos e sistemas monoeletrônicos, é sempre invocada para se
determinar a energia do sistema a partir da função de onda:

  
 ˆ ( ) ( )r E r

2 2 2 2

2 2 2
( , )( ) ( , )

2 x y z

r tV r r t i
m t

                    

  

ou

(1)

(2)

Em que ψ é a função de onda que descreve o sistema, sujeito a um
potencial externo V. O termo entre chaves é o operador Hamiltoniano
̂ , que fornece a energia do sistema ao ser aplicado à função de
onda que o descreve. Cabe mencionar que um operador é uma
estrutura matemática que age sobre uma função para transformá-
lo em outra função. Em sua forma mais geral, aplicada a moléculas,
o Hamiltoniano total simplificado é composto por termos relativos à
energia cinética dos núcleos (n) e elétrons (e), Tn e Te,
respectivamente, e às energias potenciais resultantes das interações
entre os dois tipos de partículas, Vne + Vee + Vnn (Equação 3).

(3)

em que “ne” corresponde à atração núcleo-elétron, “ee” à repulsão
elétron-elétron, e “nn” à repulsão núcleo-núcleo.

Quando os potenciais são independentes do tempo, a equação
reduz-se a sua forma mais conhecida (Equação 4), em que E é a
energia do sistema.

Ĥ = Tn
 + Te + Vne + Vee + Vnn 
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Princípios de estrutura eletrônica e orbitais em química orgânica

A equação de Schrödinger, ˆ ( ) ( )r E r  
 

, pode ser resolvida
analiticamente apenas para alguns problemas simples, como o átomo
de hidrogênio. Para outros átomos e moléculas, apenas soluções
aproximadas podem ser obtidas. A obtenção dessas soluções é
auxiliada pelo princípio variacional, segundo o qual a energia de
uma função de onda aproximada é sempre igual ou maior que a
energia da solução exata.

A aproximação de Born-Oppenheimer consiste em
desconsiderar o movimento dos núcleos da molécula e resolver a
equação de Schrödinger somente para os elétrons, sujeitos a um
potencial estático gerado por um determinado arranjo dos núcleos.
Assim, o cálculo pode ser repetido para diferentes posições dos
núcleos, gerando uma superfície de energia potencial onde a
conformação de menor energia da molécula pode ser identificada.
Outra aproximação empregada é a desconsideração de efeitos
relativísticos, que são desprezíveis para átomos dos três primeiros
períodos da tabela periódica.

A partir dessas aproximações, podemos destacar duas formas
gerais de se resolver a equação de Schrödinger: (i) nos métodos
ab initio, um modelo para a função de onda é usado, incluindo
todos os elétrons dos átomos em questão, e a equação é resolvida
utilizando-se somente constantes fundamentais; (ii) os métodos
semiempíricos utilizam uma forma simplificada do Hamiltoniano, além
de parâmetros baseados em dados experimentais, sendo

2
2 ( ) ( ) ( )

2

hamiltoniano

V r r E r
m

        
  


   (4)

em que 2  na Equação 4 é dado pela Equação 5:

2 2 2
2

2 2 2x y z
  

   
  

(5)
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considerados somente os elétrons da camada de valência. Cabe
esclarecer que métodos ab initio e semiempíricos correspondem a
representações matemáticas usadas para representar átomos e
moléculas, e são, usualmente, calculadas computacionalmente,
sendo que nos primeiros são utilizados apenas dados teórico-
quânticos para a estimativa das propriedades, enquanto nos
métodos semiempíricos, parâmetros experimentais são introduzidos
na rotina dos cálculos.

Durante certo tempo, depois da proposta de Schrödinger,
em 1926, uma interpretação física precisa para a função de onda
desafiou os primeiros aficionados da mecânica quântica. Coube a
Max Born mostrar, poucos meses mais tarde, que ao quadrado de
ψ podia ser dado um significado físico preciso. De acordo com
Born, ψ2 para uma localização (x, y, z) particular de um elétron
exprime a probabilidade de se encontrar um elétron nessa posição
do espaço. Essa região de probabilidade gera a forma dos orbitais
atômicos s, p, d e f (RAUK, 2001; SOLOMONS, 2004).

Segundo a distribuição eletrônica de Pauling, os elétrons
de um átomo de carbono distribuem-se da seguinte maneira: 1s2

2s2 2p2, indicando que a camada de valência, envolvida na
formação de ligações químicas, possui quatro elétrons. Os O.A.
s têm simetria esférica (sendo que a região delimitada para o
orbital 2s é maior do que para o 1s), enquanto os três O.A. p
(px, py e pz) têm forma geométrica de alteres (duas esferas
achatadas até o ponto de contato) e são ortogonais entre si.
Os orbitais d, que compõem a estrutura eletrônica de átomos
menos abundantes em compostos orgânicos do que oxigênio e
nitrogênio, como enxofre e fósforo, possuem diferentes formas
e direções (Figura 1).

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4714



15
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A maioria das ligações químicas que formam os compostos
orgânicos é do tipo covalente, em que há compartilhamento dos
elétrons de valência dos átomos envolvidos na ligação. Um dos
modelos utilizados para representar ligações químicas é o modelo
de hibridização, que considera a reorganização dos O.A. para formar
orbitais híbridos (O.H.), com a finalidade de reduzir a energia do
sistema, por exemplo, distanciando grupos na molécula e,
consequentemente, diminuindo a repulsão entre eles. Consideremos,

Figura 1. Orbitais s (à esquerda, densidade eletrônica ilustrando a
probabilidade de se encontrar o elétron no orbital s), p e d.

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4715
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por exemplo, a molécula de metano, composta por ligações C    H.
Segundo o modelo de hibridização, os quatro O.A. de valência do
carbono no metano se rearranjam para formar quatro O.H.,
direcionados do centro aos vértices de um tetraedro; essa é a
disposição que minimiza as interações repulsivas entre eles. No
processo de hibridização, um elétron originalmente localizado no
orbital s é promovido para um orbital p, o que requer um custo
energético. A reorganização espacial dos orbitais sp3 compensa
esse custo energético, resultando em uma estrutura química com
ligações C    H mais afastadas possível umas das outras. Os O.H.
sp3 formados são resultado da reorganização que envolveu um
orbital s e três orbitais p do carbono, e sobrepõem-se aos orbitais
1s de quatro átomos de hidrogênio para formar as ligações   da
molécula de metano (Figura 2).

Figura 2. Processo de hibridização sp3 para o metano.

Similarmente, os O.A. nos átomos de carbono de alcenos e
alcinos se rearranjam para formar O.H. sp2 e sp, respectivamente.
No caso dos alcenos, um elétron 2s é promovido para um orbital 2p

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4716
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e, em seguida, o orbital 2s e dois orbitais 2p se rearranjam para
formar três O.H. sp2, com geometria trigonal planar, que é a forma
que mantém mais distantes os ligantes do carbono olefínico (ângulos
de ligação próximos de 120º); o orbital p remanescente não hibridiza,
isto é, permanece como O.A. p puro e sobrepõe-se, lateralmente,
com o orbital p puro do carbono vizinho para formar a dupla ligação
(Figura 3a). Para os alcinos, apenas o orbital 2s e um orbital 2p de
cada carbono da tripla ligação se combinam para formar dois O.H.
sp, com geometria linear; os outros dois orbitais p puros compõem
a nuvem π  do alcino (Figura 3b). É importante notar que os números
1, 2 e 3 denotados nos O.H. sp, sp2 e sp3 se referem aos “pesos”
dos O.A. 2p em relação ao 2s (2p:2s), e estão relacionados aos
ângulos de ligação 180º, 120º e 109,47º, respectivamente. Os
valores observados para esses ângulos raramente coincidem com
180º, 120º e 109,47º, sugerindo que os orbitais não são os O.H.
idealizados, mas sim O.H. em que o peso dos orbitais 2p é um
número positivo real, digamos spn, em que n pode variar de zero a
infinito (s puro a p puro).

O modelo de O.H., apesar de ser útil para representar ligações
químicas e geometria molecular, apresenta limitações; por exemplo,
o modelo de O.H. não é capaz de explicar o estado excitado das
moléculas. Um modelo moderno, capaz de explicar alguns fenômenos
usualmente de difícil compreensão por meio de outras teorias, é o
modelo de orbitais moleculares (O.M.). De fato, o melhor entendimento
da ligação química passa pelo conceito de orbitais moleculares.

O conceito de ligação química pode ser entendido como a
união entre dois átomos que ocorre com o compartilhamento de
um par de elétrons, para que haja uma maior estabilização,
formando, dessa forma, a ligação química (LEWIS, 1916). Assim,
para Lewis, a reatividade era decorrente da disponibilidade de
elétrons, sendo a diferença de propriedades que as substâncias
apresentavam, correlacionada à mobilidade dos elétrons da
molécula. Esse conceito foi algo revolucionário para a época.

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4717
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Figura 3. a) Processo de hibridização sp2 para o eteno, e b) processo
de hibridização sp para o etino.

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4718
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A mecânica quântica surgiu um pouco depois dos conceitos
introduzidos por Lewis. Dessa forma, somente a partir das décadas
de 20 e 30, foi possível a conexão entre a teoria física da matéria
e os conceitos clássicos da química.

 Como a importância dos pares de elétrons para a reatividade
dos compostos já tinha sido abordada por Lewis, os orbitais
moleculares passaram a ter um papel fundamental. A grande
vantagem dos orbitais seria no aspecto quantitativo que eles teriam,
pois os mesmos poderiam ser calculados por métodos aproximados
da mecânica quântica.

Prever propriedades moleculares quantitativamente ou
tendências qualitativas dessas propriedades e explicar a natureza
da ligação estão entre os principais objetivos da química quântica
(MORGON, 1995; JENSEN, 1999). Ao se estudar reatividade química,
é imprescindível conhecer as teorias que regem as ligações químicas,
sendo que as duas principais classes são a Teoria da Ligação de
Valência (TLV) e a Teoria do Orbital Molecular (TOM).

Para explicar essas teorias de forma qualitativa, podemos
partir do pressuposto da ligação química. A proposta de Lewis
(1913, 1916) de que os pares de elétrons são de fundamental
importância na descrição de uma ligação química, despertou grande
interesse da comunidade científica em descobrir, sob o ponto de
vista da mecânica quântica, o mecanismo que descrevesse
adequadamente a ligação química. A resposta a esse enigma e
que expressa os conceitos de Lewis em termos de uma função de
onda, veio com um trabalho realizado em Zurique por Heitler e
London, em 1927, intitulado Interaction Between Neutral Atoms
and Homopolar Binding (SCHRÖDINGER, 1926). De maneira
simplificada, podemos exemplificar o modelo de Heitler e London
proposto para a molécula de H2 pela sobreposição dos orbitais
atômicos de valência dos átomos de hidrogênio (Figura 4),
baseando-se na indistinguibilidade eletrônica. O sucesso do modelo

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4719
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de Heitler e London certamente inspirou Pauling e Slater a propor
uma teoria quântica geral para ligação química, denominada Teoria
da Ligação de Valência, TLV (ATKINS; FRIEDMAN, 1997).

 

H(1s1) H(1s1) H2

Figura 4. Sobreposição dos O.A. do hidrogênio para formar a ligação
química em H2.

Praticamente, ao mesmo tempo em que Pauling e Slater
desenvolviam a Teoria da Ligação de Valência (TLV), Mülliken e
Hünd, com um enfoque diferente, desenvolveram a Teoria do Orbital
Molecular (TOM). Diferentemente da TLV, a TOM considera que os
elétrons ocupam orbitais deslocalizados formados pela combinação
linear de orbitais atômicos (Equação 6).

    

    

*
2 1 2

1 1 2

a b

a b

c c
c c

(6)

em que ci são os coeficientes dos orbitais, enquanto a  e b  são

as funções de onda dos orbitais atômicos de hidrogênio a e b,
respectivamente. A soma na Equação 6 indica uma interação
construtiva das funções de onda que descrevem os orbitais
(interação ligante, em fase), enquanto a subtração indica uma
interação antiligante, fora de fase.

A função de onda aproximada para a molécula pode ser
montada a partir de combinações lineares dos orbitais atômicos
envolvidos e determinadas por um cálculo de campo
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autoconsistente. Dessa forma, para os químicos, a maior utilidade
dos orbitais atômicos é chegar à compreensão de como os átomos
se combinam formando moléculas. Assim, em uma primeira
aproximação, os orbitais moleculares podem ser considerados como
uma combinação linear de orbitais atômicos.

Entretanto, um requisito da função de onda é atender ao
Princípio de Pauli, segundo o qual a função de onda total tem de
ser necessariamente antissimétrica (isto é, deve mudar de sinal)
em relação ao intercâmbio de qualquer par de elétrons. Os orbitais
atômicos são, então, substituídos por orbitais de spin  ,
constituídos pelo produto do orbital por uma função de spin. A
função de onda para preencher os requisitos de antissimetria é,
então, representada por um determinante de Slater ( ), que para
N elétrons e N orbitais de spin é dado pela Equação 7.

1 2

1 2

1 2

(1) (1) ... (1)
(2) (2) ... (2)1
... ... ... ...!
( ) ( ) ... ( )

N

N

N

N
N N N

  
  

  

  (7)

Slater desenvolveu um procedimento simples para gerar
uma função de onda antissimétrica sem usar teoria de grupos e,
a partir da década de 50, a TOM tornou-se muito popular. Nessa
época, os laboratórios de química passaram a utilizar a
espectroscopia eletrônica na investigação da estrutura eletrônica
de moléculas e materiais. Nesse contexto, a TOM fornece uma
interpretação muito mais direta para esse tipo de experimento
do que a TLV. No mesmo período, um outro fator importante foi
o advento da computação científica e a ampla utilização de
códigos baseados na TOM para cálculos de propriedades
eletrônicas, pois era mais fáci l  a sua implementação
computacional.
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É importante salientar, entretanto, que em alguns casos
apenas um determinante de Slater pode não ser suficiente para
descrever o comportamento de um sistema quântico de muitas
partículas. Dessa forma, funções de onda mais elaboradas,
envolvendo vários determinantes de Slater, podem ser invocadas
(NASCIMENTO, 2007).

Embora a TLV e a TOM tenham sido desenvolvidas na mesma
época, elas divergem em escolas diferentes, rivais entre si, traçando,
dessa maneira, o mapa teórico e epistemológico da química, como
mencionado por Hoffmann, Shaik e Hiberty (2003). Vale ressaltar
que, com o passar dos anos, essas duas teorias foram muito bem
desenvolvidas e convergem para resultados similares em cálculos
altamente refinados.

Entretanto, tendo em vista a ampla utilização da TOM nas
últimas décadas para investigação da estrutura eletrônica de
compostos orgânicos, focaremos a discussão no emprego de orbitais
moleculares.

Em suma, orbitais moleculares podem ser definidos
qualitativamente como combinações lineares de orbitais atômicos,
isto é, cada O.A. (ou O.A. híbrido) que compõe um O.M. possui um
coeficiente (peso), que representa sua contribuição para o O.M. A
combinação dos O.A. pode ser aditiva (em fase) ou destrutiva
(antifase). O exemplo mais simples desse tipo de combinação é
para a molécula de hidrogênio (H2), em que os dois O.A. 1s dos
átomos de hidrogênio se combinam para formar dois O.M. (o número
de O.M. formados é igual ao número de O.A. que se combinam) –
um orbital   ligante, preenchido e de mais baixa energia, e um
orbital   antiligante ( *). A interação em fase (ligante) e antifase
(antiligante) podem ser representadas de diferentes maneiras: por
meio de ilustrações, gráficos e diagramas (Figura 5). Por
convenção, a interação ligante é representada pela interação entre
lóbulos de mesma cor; por outro lado, a interação antiligante é

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4722



23

Princípios de estrutura eletrônica e orbitais em química orgânica

representada por lóbulos de cores diferentes separados por um
plano nodal (nó). A representação gráfica ilustra a função do orbital
e suas fases, enquanto o diagrama de orbitais denota a interação
dos O.A. para a formação de O.M. de mais baixa ( HH) e mais alta
energias ( *HH).

Figura 5. Esquema de combinação de O.A. para formar O.M. para a
molécula de H2. Desenhos, gráficos (os sinais das fases são arbitrários)
e diagrama de orbitais.

Os O.M. de moléculas mais complexas também são formados
a partir da combinação linear de orbitais atômicos (CLOA). Por
exemplo, os O.A. no metano combinam-se de acordo com a
ilustração da Figura 6, para fornecer os cinco O.M. ligantes da
molécula. Note que o orbital 1s do carbono, por ser de baixa energia
(pelo fato de ser menor e, portanto, dos elétrons estarem mais
próximos ao núcleo), não interage significativamente com os orbitais
1s dos átomos de hidrogênio; logo, o O.M. 1 para o metano
corresponde praticamente ao O.A. 1s do carbono. Note, também,
que os três O.M. ligantes de fronteira têm a mesma energia (são
degenerados); isso ocorre porque os três orbitais 2p do carbono
(2px, 2py e 2pz) combinam-se igualmente com os orbitais 1s dos
átomos de hidrogênio para formarem os O.M.

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4723



24

Orbitais atômicos, híbridos e moleculares

Assim como para o metano, os O.M. das moléculas de
amônia, água e fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico)
apresentam diferentes níveis de energia (Figura 7). Os O.M. de
mais baixa energia correspondem aos “elétrons de caroço”, por
estarem mais próximos ao núcleo e, portanto, serem mais
estáveis; os O.M. seguintes são os de valência e representam a
distribuição e energia dos elétrons menos “presos” à molécula.
Os orbitais vazios (ou virtuais) são os antiligantes. Atenção
especial deve ser dada ao orbital preenchido de mais alta energia
(HOMO, do inglês Highest Occupied Molecular Orbital) e ao orbital
vazio de mais baixa energia (LUMO, do inglês Lowest Unoccupied
Molecular Orbital). O HOMO representa os elétrons menos
“presos” à molécula e, portanto, mais suscetíveis a serem doados,

Figura 6. Esquema de interação entre os orbitais atômicos no metano
para formar orbitais moleculares ligantes. Perceba a contribuição de
cada O.A. para a formação das ligações químicas do metano
tetraédrico (carbono sp3).
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como no caso de nucleófilos, nas reações de substituição
nucleofílica. Nesse exemplo, nucleófilos representam espécies
que atuam como bases de Lewis, participando como doadores
de elétrons não-ligantes (o HOMO) em uma reação química. Por
outro lado, o LUMO representa a rota mais fácil para se
adicionarem novos elétrons ao sistema, por exemplo em
substratos, nas mesmas reações de substituição nucleofílica. O
HOMO e o LUMO desempenham papéis fundamentais nas reações
químicas, sendo que a energia dos mesmos, geralmente, são as
responsáveis pelo sucesso de uma síntese orgânica; quanto maior
a energia do HOMO, mais facilmente os elétrons de uma
determinada espécie serão doados, enquanto que, quanto menor
a energia do LUMO, maior será o caráter aceptor de elétrons de
uma espécie, pois os elétrons da espécie doadora estarão “mais
bem acomodados”. Portanto, a diferença (gap) de energia entre
HOMO e LUMO, comumente, pode ser usada para descrever a
facilidade de ocorrer uma reação química.

Capítulo 1.pmd 05/02/2013, 16:4725



26

Orbitais atômicos, híbridos e moleculares

Figura 7. Representação qualitativa dos níveis de energia dos
orbitais da amônia, água e fluoreto de hidrogênio (energias em
unidades arbitrárias, u.a.). As superfícies e energias dos orbitais
para o fluoreto de hidrogênio são mostradas e foram obtidas
computacionalmente, em nível HF/6-31g(d,p). Orbitais preenchidos
possuem energia negativa, enquanto as energias dos orbitais vazios
são maiores que zero.

No caso da água, os três O.M. ocupados de mais alta energia
provém de elétrons 2p do oxigênio, mas possuem energias
diferentes. Enquanto os elétrons do HOMO praticamente não
participam de ligação química (provém de orbital 2p ortogonal à
geometria angular da molécula), correspondendo a um dos pares
de elétrons não ligantes (n) do oxigênio, os outros dois O.M. são
resultado de O.A. 2p que se combinam parcialmente com os orbitais
1s dos átomos de hidrogênio. Apesar do fato de esses elétrons
serem indistinguíveis, os orbitais que os mesmos ocupam são
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distinguíveis, conforme comprovado por espectroscopia
fotoeletrônica (dois potenciais de ionização diferentes são
identificados para os pares de elétrons) e por cálculos teóricos (a
diferença de energia entre os orbitais não ligantes é 2,1 eV, segundo
Mulliken, 1933). Efeito similar é observado para o fluoreto de
hidrogênio, em que dois dos pares de elétrons são degenerados,
ortogonais à ligação química H-F e de energia mais elevada do que
o terceiro par de elétrons, pelo fato de esse último estar orientado
ao longo da ligação H-F e, portanto, contribuir para a formação da
ligação química (Figura 7). Os O.M. da amônia (de 1 a 6) são
ilustrados na Figura 8; o O.M. 1 corresponde, praticamente, ao
orbital 1s do nitrogênio, em que os elétrons são mais estáveis por
estarem mais próximos do núcleo e, portanto, não participarem de
ligação química. O O.M. 2 tem aparência esférica, em razão da
combinação do O.A. 2s do nitrogênio com os orbitais 1s dos átomos
de hidrogênio. Os O.M. 3 a 5 assemelham-se a alteres, revelando
a contribuição dos O.A. 2p do nitrogênio para a sua formação.
Contudo, o O.A. 2p que origina o O.M. 5 (HOMO) contribui pouco
para a formação das ligações químicas N-H, sendo o principal
responsável pela nucleofilicidade/basicidade de Lewis da amônia.
O LUMO, notadamente ao longo da ligação N-H, ilustra o caráter
eletrofílico dos átomos de hidrogênio (H+), obviamente por estarem
ligados a um átomo muito mais eletronegativo do que eles.
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Figura 8. Orbitais moleculares (O.M.) 1 a 6 da amônia. No detalhe, o
O.M. 5 sob perspectiva diferente.
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Capítulo  Três

Orbitais em reações
químicas

P or que as reações acontecem? Essa é uma pergunta frequente
dos estudantes, especialmente quando se referem aos rearranjos
intramoleculares. As reações acontecem desde que haja

interação e simetria adequada entre orbitais, comumente HOMO e
LUMO. Obviamente, isso implica na estabilidade do estado de transição
e, para produtos termodinâmicos, da energia do orbital resultante
(ligação química) da interação HOMO-LUMO e outros orbitais.

É inegável a importância dos orbitais moleculares para se
racionalizar processos em química. Entender o porquê das reações
seguirem um caminho ou outro para formação de um dado
intermediário, permite um maior planejamento e controle dos produtos
formados.

Os orbitais moleculares são importantes descritores para a
reatividade dos compostos, pois as reações envolvem quebra e
formação de ligação química. Dessa forma, na tentativa de entender
de forma mais detalhada a reatividade de compostos orgânicos, os
pesquisadores voltam suas atenções para a análise dos orbitais
moleculares (FUKUI; YONEZAWA; SHINGU, 1952; FUKUI, 1982). Nesta
primeira seção, trataremos qualitativamente de alguns conceitos
de reatividade que envolvem orbitais.

Orbitais Moleculares de Fronteira

A interpretação HOMO-LUMO (HOMO: orbital molecular
ocupado de maior energia; LUMO: orbital molecular desocupado de
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menor energia) para a reatividade surgiu com um grupo de
pesquisadores japoneses, tendo à frente Kenichi Fukui, que
pesquisava sobre a reatividade de compostos aromáticos (FUKUI;
YONEZAWA; SHINGU, 1952). A grande diferença entre os trabalhos
anteriores e o do grupo liderado por Fukui, foi a atenção que os
últimos deram aos orbitais moleculares. Ao invés de interpretar
apenas a energia ou realizar análises populacionais, eles analisaram
a densidade eletrônica em cada átomo dos orbitais de fronteira.
Fukui e seus colaboradores perceberam que a densidade eletrônica
do HOMO era importantíssima para a reatividade dos compostos.

A densidade eletrônica do HOMO, estratégia usada por Fukui
e seu grupo, previa corretamente quais átomos de carbono seriam
o sítio reacional para uma série de substituições eletrofílicas em
hidrocarbonetos aromáticos. Dessa forma, não demorou muito tempo
para que o conceito de elétrons de fronteira se tornasse mais
amplo e se transformasse na Teoria dos Orbitais de Fronteira (FMO)
(FUKUI et al., 1954).

Com uma série de postulados intuitivos, eles geraram as regras
para as reações entre os orbitais de fronteira. Assim como Lewis
colocou o par de elétrons como parte determinante de inúmeras
reações, o grupo de Fukui estabeleceu que certas reações, como
as reações entre ácidos e bases de Lewis, seriam governadas
pelos orbitais de fronteira. Era como se o par de elétrons de Lewis
ocupasse o orbital de fronteira de Fukui. Os dois conceitos eram
igualmente simples e poderosos na interpretação das reações
químicas. A partir desse momento, os orbitais moleculares assumiram
um papel determinante na química e a visão HOMO-LUMO passou a
ser aplicada em diversas reações com grande sucesso (FUKUI,
1982).

Entretanto, foi na solução de alguns fenômenos, tal como
previsão da estereoquímica de reações eletrocíclicas, que os orbitais
moleculares se confirmaram como os grandes governantes da
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reatividade dos compostos. Dois químicos talentosos, cada um
com a própria experiência, explicaram o comportamento intrigante
das reações pericíclicas. Em 1965, Hoffmann e Woodward
desenvolveram a teoria de conservação da simetria dos orbitais
para explicar a relação entre a estrutura e a configuração dos
substratos, as condições (térmicas e/ou fotoquímicas) nas quais
ocorrem as reações e a configuração do produto (HOFFMANN;
WOODWARD, 1965a; 1965b). Segundo os pesquisadores, a
formação do cicloexadieno a partir do hexatrieno ocorre com o
movimento disrotatório e é observado para processos térmicos
(Figura 31a), enquanto que o movimento conrotatório é observado
em processos fotoquímicos (Figura 31b).

Figura 31. a) Movimento disrotatório na conversão térmica do
hexatrieno ao cicloexadieno; b) Movimento conrotatório na conversão
fotoquímica do hexatrieno ao ciclohexadieno.
Adaptado de Hoffmann e Woodward (1965).

O mistério para a exclusividade de um movimento ou outro,
dependendo do processo envolvido, estava na simetria do HOMO.
A formação da nova ligação envolve a sobreposição de diferentes
fases dos orbitais e o movimento conrotatório ou disrotatório é
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apenas um resultado dos orbitais, buscando a sobreposição
construtiva (sobreposição de fases iguais). Assim, o conceito de
conservação da simetria dos orbitais moleculares é parte
determinante de muitas reações químicas.

Outra importante contribuição dos trabalhos de Hoffmann e
Woodward são os resultados de cálculos utilizando a Teoria
Estendida de Hückel. Mesmo sendo um método com grandes
aproximações, foi possível obter resultados extremamente úteis
para a compreensão de aspectos fundamentais da química.

No decorrer dos anos, os químicos têm desenvolvido várias
reações nas quais as características de simetria de orbitais
moleculares controlam o curso da reação (RHYMAN et al., 2011;
KLOPMAN, 1968; DOMINGO; ARNÓ; ANDRÉS, 1998; DEWAR, 1971;
PEARSON, 1976; BERSKI et al., 2006; BIRNEY: HOUK, 1990; POLO
et al., 2004; CORREIA, 2002), conforme veremos nas seções
seguintes. O reconhecimento do impacto que os orbitais moleculares
trouxeram à química aconteceu em 1981, quando Kenichi Fukui e
Roald Hoffmann foram laureados com o Prêmio Nobel de Química.
Pode-se dizer que, nessa época, vivia-se a era do HOMO-LUMO.
Os orbitais moleculares já haviam sido aceitos como parte
determinante de reações químicas e consagrado àqueles que
iniciaram o estudo do tema.

No entanto, apesar do grande sucesso, os argumentos HOMO-
LUMO não eram uma unanimidade. Alguns se perguntavam se
realmente apenas dois orbitais seriam responsáveis pela reatividade
das moléculas. Seria, então, tudo dependente apenas do HOMO e
do LUMO? Fukui expôs essa preocupação em um artigo que escreveu
em comemoração ao seu Prêmio Nobel (FUKUI, 1982). Segundo
Fukui, o HOMO ou o LUMO podem não ser adequados para uma
dada reação, mas segundo ele, certamente o próximo orbital ou
qualquer orbital que tem energia muito próxima do HOMO (ou do
LUMO) poderiam ser usados. Como exemplo de seu argumento,
Fukui citou o caso da protonação da piridina.
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Na piridina, o HOMO é claramente um orbital do sistema   do
anel piridínico. Como o hidrogênio se liga ao par de elétrons do
nitrogênio, o HOMO não teria ligação nenhuma com essa reação
na piridina. O orbital envolvido na reação era o terceiro HOMO (ou
HOMO -2), que tem de fato a característica do par de elétrons
não ligante do nitrogênio. Na Figura 32, estão representados os
orbitais moleculares para a piridina. O exemplo de Fukui era claro e
demonstrava que existiriam casos onde a visão HOMO-LUMO poderia
falhar, deixando abertura para o surgimento de novas teorias,
brevemente enunciadas a seguir.

Figura 32. Orbitais Moleculares, HOMO, HOMO-1 e HOMO-2, da piridina.

O Orbital Molecular de Fronteira Efetivo para a Reação
(FERMO)

Diante das limitações dos argumentos HOMO-LUMO e das
novas abordagens propostas na literatura para se entender a
reatividade química, é preciso avançar no papel dos orbitais
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moleculares na química e, com isso, surge uma nova ideia: FERMO
(Orbital Molecular de Fronteira Efetivo para a Reação) (SILVA et
al., 2006). Um exemplo é o caso da basicidade de algumas aminas
aromáticas: o HOMO corresponde aos elétrons do sistema   do
anel aromático, enquanto o par de elétrons livres do nitrogênio,
esses, sim, responsáveis pela basicidade das referidas aminas,
correspondem predominantemente aos orbitais HOMO-1 e
HOMO-2 (LA PORTA et al., 2010).

O conceito FERMO surge de uma dose de intuição, junto com
critérios de composição e localização para determinar corretamente
o orbital molecular de fronteira que regula reações químicas. Esse
orbital de fronteira terá alta contribuição de átomos presentes no
sito ativo. Para reações de transferência de carga (Q), Equação
11, pode-se citar que:

A transferência de carga do átomo “C” à espécie AB ocorre,
e  QAB(C- - -AB) é a soma das cargas eletrostáticas dos átomos A e
B, que representam o sítio ativo da molécula isolada AB, QC.

Já foi mostrado que FERMO, Equação 12, pode ser associado
a propriedades termodinâmicas de reações pericílicas (LA PORTA
et al., 2010). Na verdade, elevados valores de G revelam menores
resultados de FERMO, ou seja, existe uma transferência de carga
mais efetiva e maior interação entre os orbitais.

     (C---AB)  QABQ QC (11)

Essa metodologia pode ser entendida como um complemento
ao argumento HOMO-LUMO; assim, o HOMO só será o orbital que
governa a reação se cumprir os requisitos para ser o FERMO.

(12)  QA- QBFERMO   
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Conceito do Orbital Reativo Localizado

Uma das teorias mais intrigantes envolvendo orbitais
moleculares foi  desenvolvida por Hiroshi Fujimoto, que trabalhou
com Fukui (FUJIMOTO; SATOH, 1994; HIDRAO; OHWADA, 2003). O
principal argumento de Fujimoto foi que os orbitais moleculares
eram demasiadamente deslocalizados e, por isso, era difícil tratar
de certas reações que eram exclusivamente locais. A estratégia
de Fujimoto foi recombinar alguns orbitais moleculares escolhidos
de acordo com certo critério, e localizá-los ao máximo no sítio de
reação. O procedimento foi chamado de Orbital Reativo Localizado
(LRO, Localized Reactive Orbital).

Conceito do Orbital Híbrido Reativo

O mesmo tipo de argumento usado por Fujimoto, de que
orbitais localizados seriam melhores para descrever a reatividade
das moléculas, foi usado por Hidrao e Ohwada para formularem o
conceito de Orbital Híbrido Reativo (RHO, Reactive Hybrid Orbital)
(NAKAMURA; HIDRAO; OHWADA, 2006).

Quando o orbital doador de elétron OC , Equação 13, é
representado por uma combinação linear de orbitais moleculares
canônicos como:

O nível de energia pode ser identificado como (Equação 14):

(13)

oc oc
2 2oc i i

i i
  d / di 

   
    

   
   
  (14)
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em que  i  é o nível de energia dos O.M. canônicos ψ obtido pela
resolução da equação de Hartree-Fock-Roothaan. O orbital OC  é
representado pela combinação linear dos orbitais atômicos (Equação 15):

oc     C 


   (15)

em que são extraídos apenas os termos contendo os O.A. no átomo
do centro da reação (denominado de A) da Equação 15 (Equação 16).

e definem-se as funções similares para a densidade de fronteira f
e um índice , respectivamente dados pelas Equações 17 e 18:

oc   ´   C
Á

 


 


  (16)

oc oc oc  / ´f   (17)

e

/oc oc ocf   (18)

O valor de 2 f corresponde ao elétron no orbital OC  para o
átomo A e a fórmula de f é similar à superdeslocalizabilidade baseada
na aproximação de Hückel. Obtêm-se di da Equação 13, o qual é
dado pelo máximo do valor  minimizado por 1/ pelo método
Davidon-Fletcher-Powell. O orbital OC  representado pela Equação
13 com a otimização do valor de di é especificamente chamado de
RHO (Reactive Hybrid Orbital).

A Tríade Catalítica

Recentemente, Vianello, Peran e Maksic (2006, 2007) e
Vianello e Maksic  (2006) introduziram a fórmula da Triad, que
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utiliza também os conceitos de orbitais moleculares de fronteira,
com a diferença de que tais cálculos são baseados em uma equação
(Equação 19) que possui três termos:

( )( ) ( ) ( ) ( ) 313,6 kcal/molKoop n
n rexPA A IE A E ei BAE 

      (19)

em que PA(A-)  descreve a protonacão da base conjugada;
-IE(A-)n

Koop determina a energia de ionização do ânion calculada
pela densidade eletrônica aproximada.

Como a ionização não é um súbito evento (H + A   H-A), é
necessária uma reorganização; baseado nisso, há a energia de
relaxação que é E(ei)rex

(n), em que se tem -IE(A-)1
ad (ad é a primeira

energia adiabática de ionização). O termo (BAE)  é o efeito da
associação de energia entre o hidrogênio e um cátion radical.
Assim, a proposta de Vianello et al. possui um termo relacionado à
energia de ionização, outro à energia de relaxação e um terceiro
termo relacionado à energia de associação entre os primeiros.
Essa metodologia é, atualmente, bastante utilizada na descrição
global de processos de desprotonação.

Índice de Reatividade de Fukui

Um outro importante índice de reatividade envolvendo orbitais
se baseia na função de Fukui, f(r). A função de Fukui pode ser
usada para medir a reatividade em relação a um ataque nucleofílico,
eletrofílico ou mesmo frente a um reagente radicalar (TORO-LABBÉ,
1999; DUARTE, 2001). Esse índice mede como uma perturbação
externa afeta o potencial químico de um sistema. É importante
salientar que a função de Fukui é uma quantidade local e reflete
as propriedades dos diferentes sítios dentro de uma molécula, de
acordo com a Equação 20.
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em que N é o número de elétrons e (r) é a densidade eletrônica.
A partir de (r) pode-se obter, também, a maciez local e sua

inversa, chamada de dureza local; nesse sentido, avalia-se a
reatividade de diferentes regiões da molécula.

A seguir, trataremos das reações mais comuns em Química
Orgânica, focando nos aspectos orbitalares que operam e
influenciam na sua regio- e estereosseletividade.

3.1 SubStituição Nucleofílica

Substituições nucleofílicas são processos que acontecem
entre espécies nucleofílicas (:Nu, envolvem HOMO) e substratos
com um grupo abandonador (R    X, envolvem LUMO), segundo o
esquema a seguir:

( )( ) rf r
N 

    
(20)

RX + :Nu → RNu+ + X- 

Os dois casos limites para as reações de substituição
nucleofílica são a substituição nucleofílica unimolecular (SN1) e a
substituição nucleofílica bimolecular (SN2). A diferença entre elas
é, basicamente, resultante da ordem reacional. Enquanto a
velocidade,  , da reação SN1 depende, praticamente, somente da
concentração do substrato, a velocidade da reação SN2 depende
das concentrações de ambos os reagentes, substrato e nucleófilo,
segundo as Equações 21 e 22, a seguir:

vSN1 = k[RX] (21)

vSN2 = k[RX][:Nu] (22)
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As leis de velocidade resultam dos mecanismos de reação
envolvidos. Enquanto na SN1 a transformação acontece em duas
etapas, uma lenta e a segunda rápida, a SN2 é um processo
concertado, em que a entrada do nucleófilo e a saída do grupo
abandonador acontecem simultaneamente. Na SN1, a etapa lenta,
a qual determina a velocidade da reação, é dependente somente
do substrato - enquanto não houver a formação do intermediário
carbocátion a partir do substrato, o nucleófilo não participa da
reação (vide esquema a seguir). A primeira etapa na SN1 é lenta
por envolver a formação de um cátion a partir de uma espécie
neutra - solventes polares, que estabilizam a carga positiva do
carbocátion, são recomendados para auxiliar a saída do grupo
abandonador na SN1.

Além da assistência por solventes polares próticos, a
eficiência de uma reação SN1 depende da habilidade que o grupo
abandonador tem de deixar o substrato para formar o carbocátion.
Obviamente, substratos contendo ligações R    X fortes, como
C    C, dificilmente reagem via substituição nucleofílica. Portanto, a
ligação R    X deve ser lábil, caracterizada por um grupo X que
estabilize bem a carga negativa (por exemplo, por ressonância,
como no grupo carboxilato) e/ou que o LUMO no substrato seja de
baixa energia. Os haletos de alquila, sobretudo cloretos, brometos
e iodetos, contém bons grupos abandonadores (os halogênios), pois
a ligação C    X é fraca, em razão da baixa energia do LUMO  *CX.
Essa baixa energia do LUMO é consequência da incompatibilidade
entre os tamanhos dos orbitais de C e X que formam a ligação
química (relacionada à matriz de interação hCX).

RX + :Nu → R+ + X- etapa 1, LENTA

R+ + :Nu → RNu etapa 2, RÁPIDA
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A velocidade da SN1 é maior para substratos terciários (R3C-X),
seguida de substratos secundários (R2CH-X), primários (RCH2-X)
e, por último, metílicos (CH3-X). Isso ocorre porque a etapa que
determina a velocidade da SN1 é a etapa lenta, aquela que envolve
a formação do carbocátion. Logo, quanto mais estável for o
carbocátion, mais rapidamente ele é formado (uma vez que o
estado de transição possui algum caráter catiônico) e,
consequentemente, a reação será mais rápida. Carbocátions
terciários são mais estáveis do que secundários, primários e
metílicos pelo fato dos grupos alquila ligados ao carbono
carbocatiônico terem uma densidade eletrônica maior do que
hidrogênio e, portanto, contribuírem mais para a dispersão da
carga positiva. Uma outra característica da SN1, que a diferencia
da SN2, é o fato da reação fornecer produtos de inversão e
retenção de configuração. Isto é, um racemato é obtido a partir
de um reagente enantiomericamente puro. Isso ocorre em
decorrência da planaridade do carbocátion - a carga positiva é
uma representação de um orbital p vazio que sobra quando o
grupo abandonador deixa o substrato e leva consigo os elétrons
da ligação C    X. Nesse caso, o substrato com carbono quiral sp3

é reibridizado para sp2 quando forma-se o carbocátion, retornando
à geometria tetraédrica após a entrada do nucleófilo (Figura 33).
Uma vez que a estrutura do carbocátion é planar, a probabilidade
do ataque do nucleófilo por ambas as faces é a mesma, formando
uma mistura racêmica.
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A velocidade de reação na SN2 é oposta à SN1: substratos
metílicos reagem mais rapidamente por SN2 do que substratos
primários, secundários e, por último, terciários. Essa tendência se
dá por efeitos estéricos, já que o ataque do nucleófilo (:Nu) ocorre
pelo mesmo eixo da ligação C   X (X = grupo abandonador), mas
pelo lado oposto; isso implica numa interação espacial entre :Nu e
os demais grupos ligados ao carbono central (ligado a X).
Consequentemente, quanto mais grupos volumosos (em relação ao
hidrogênio) estiverem ligados ao carbono central, maior será o
impedimento estérico imposto ao :Nu para o ataque ao carbono
central. Ora, mas por que o ataque do nucleófilo deve ocorrer pelo
mesmo eixo da ligação C   X e pelo lado oposto? De fato, essa
orientação decorre da orientação espacial dos orbitais que interagem
(HOMO do :Nu e LUMO do substrato) e é a causa  de uma das
principais características da SN2: formação exclusiva de produto
com inversão de configuração. Isso significa que um produto
enantiomericamente puro é obtido a partir de um reagente também
enantiomericamente puro, e suas configurações são opostas se X e
:Nu mantiverem as mesmas prioridades que definem as configurações

 

C* X

R1

R2
R3

R1

R2R3

+ X-

:Nu

a b

a

b

C* Nu

R1

R2
R3

C*Nu

R1

R2
R3

racemato

Figura 33. Mecanismo de reação SN1: produtos de inversão e retenção
de configuração.
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R e S (Figura 34). Como a SN2 é um processo simultâneo, não há
formação de um intermediário (como carbocátion), e a formação da
ligação C   Nu ocorre concomitantemente ao desprendimento do
grupo abandonador, passando por um estado de transição
pentavalente; existe uma única rota possível para o ataque do :Nu
e, portanto, há somente um produto para a reação - o de inversão
de configuração. A cinética da reação SN2 é de segunda ordem
porque ambas as espécies, substrato e nucleófilo, participam da
reação em uma única etapa.

Figura 34. Mecanismo SN2, ilustrando a interação entre os orbitais
envolvidos na reação e as consequências estereoquímicas de sua
orientação (X e :Nu considerados de maior prioridade, segundo as
regras de Cahn-Ingold-Prelog para definir configuração).

3.2 Eliminação

As reações de que trataremos neste item dão origem a
alcenos, a partir da eliminação de hidrogênio e um substituinte
vicinal. Os mecanismos limites das reações de eliminação são:
eliminação unimolecular (E1), eliminação bimolecular (E2) e
eliminação unimolecular via base conjugada (E1bc), conforme
apresentado na Figura 35. Exceto para a reação E1bc, bons grupos
abandonadores (aqueles que geram bases fracas, como haletos)
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são necessários nas reações de eliminação, sendo que a presença
de uma base forte é indispensável para remoção do hidrogênio na
E2. Na E1bc, a ligação C    X é dura, pois o grupo abandonador se
liga ao carbono fortemente, pelos tamanhos compatíveis de C e X
(por exemplo, X = -NH3

+). Segundo o mecanismo E1bc, um carbânion
é formado antes da saída do grupo abandonador e, na sequência,
dois estereoisômeros podem ser originados, pela rotação da ligação
C-    C(X). Como a ligação C    X é dura, condições especiais são
necessárias para auxi liar a formação do carbânion e,
consequentemente, a saída de X. A principal delas é a presença
de um grupo eletronegativo (C=O, NO2, etc.) ligado ao carbânion,
de modo a dispersar a carga negativa para estabilizá-lo.

Figura 35. Tipos de reações de eliminação.

As reações E1 e E2 se diferenciam, basicamente, pelo
comportamento cinético, assim como para as reações de
substituição nucleofílica do item anterior. A E1 obedece a uma
cinética de primeira ordem, em que a velocidade da reação depende
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somente da concentração do substrato e ocorre em duas etapas,
uma lenta e a segunda rápida. A E2 é um processo concertado e
sua velocidade de reação depende das concentrações do substrato
e da base. Substratos terciários reagem mais rapidamente do
que secundários e primários por ambos os mecanismos, E1 e E2.
Enquanto essa ordem de reatividade é mais simples de entender
para o caso da E1, a compreensão dessa tendência não é tão
trivial para a E2. No caso da E1, um intermediário carbocatiônico
é formado e, portanto, quanto mais grupos ricos em densidade
eletrônica (como grupos alquila, em relação ao hidrogênio)
estiverem ligados ao carbocátion, melhor será a dispersão da
carga positiva e mais estável será o carbocátion. Como a etapa
de formação do carbocátion é a que dita a velocidade da reação
E1, quanto mais estável for o carbocátion, mais rapidamente ele
será formado (uma vez que a estrutura do estado de transição
possui caráter de carbocátion) e a reação ocorrerá. E2 também
ocorre preferencialmente em substratos terciários, ao invés de
secundários ou primários. Isso tem a ver com a estabilidade do
estado de transição; o estado de transição em uma reação E2
tem caráter de alceno (a dupla ligação está pseudoformada) e,
portanto, os mesmos efeitos que regem a estabilidade de alcenos
são os que governam a estabilidade do estado de transição (Figura
36). Nesse ponto, cabe apontar que alcenos mais ramificados
são mais estáveis do que os menos ramificados, e a origem disso
é orbitalar - hiperconjugação (Figura 37). Substratos terciários
dão origem a alcenos mais ramificados do que substratos
secundários e primários.
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A hiperconjugação explica a orientação de Zaitsev
preferencial nas reações de eliminação, isto é, as reações que,
dentre possíveis alcenos como produtos, dão origem aos mais
ramificados (Figura 37). Os produtos de Hofmann (alcenos menos
ramificados) são preferenciais quando a ligação C    X é dura e/
ou quando a base é volumosa (o que impede o ataque aos
hidrogênios mais centrais). Os alcenos mais ramificados podem
exibir mais interações hiperconjugativas do tipo  CH *CC do
que alcenos menos ramificados, isto é, mais transferências
eletrônicas dos orbitais  CH dos grupos alquila ligados à dupla
ligação C=C para o orbital  *CC da dupla ligação. Portanto, alcenos

Figura 36. Comparação entre reações de eliminação envolvendo
substratos mais e menos ramificados.
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e os estados de transição das reações E2 são estabilizados por
hiperconjugação.

Figura 37. Orientação nas reações de eliminação. O produto de Zaitsev
possui mais interações hiperconjugativas 

CH*CC.

As reações E2 exibem uma outra característica estereoquímica
marcante, em razão da interações de orbitais. Ao contrário das
reações E1, as reações E2 são estereosseletivas, pois ocorrem
com geometria anti entre o hidrogênio que é abstraído pela base e
o grupo abandonador. Essa geometria anti é requerida para que os
orbitais que estão envolvidos na quebra e formação de ligações
químicas interajam adequadamente; como mencionado
anteriormente, interações antiperiplanares permitem melhor
sobreposição entre os maiores coeficientes dos orbitais envolvidos
(Figura 38). Isso tem efeito, também, na regiosseletividade de
reações (vide o exemplo para a reação E2 em trans-2-bromo-
metilcicloexano da Figura 38;  C,H-3 tem simetria adequada para
interação, mas  C,H-1 não).
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Na reação E1, haverá mistura de produtos regio- ou
estereoisoméricos, uma vez que a reação passa por um intermediário
planar - o carbocátion. Nesse curto período de tempo, a ligação C    C+

sofre inúmeras rotações. A abstração do hidrogênio vizinho ao
carbocátion, que é mais lenta do que a rotação da ligação, ocorre
com os grupos orientados em uma e outra direção, resultando em
uma mistura de alcenos diferentes. Contudo, a mistura de diferentes
alcenos pode não ser oriunda somente da rotação do carbocátion -
essa espécie é passível de rearranjo, cuja natureza é hiperconjugativa
(Figura 39). Um grupo, comumente hidrogênio, migra para o carbono
vizinho - o carbocátion - de modo a localizar a carga positiva em um
carbono mais ramificado, estabilizando-a.

Figura 38. Estereo e regiosseletividade da reação E2.

 

H3C
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Figura 39. Natureza hiperconjugativa do rearranjo de carbocátion:


CHpC.
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3.3 Adição ElEtrofílicA

As reações de adição eletrofílica envolvem a adição de um
eletrófilo (uma espécie aceptora de elétrons) em uma espécie rica
em elétrons, como a ligação   dos alcenos. A adição de ácidos
halogenídricos (ou haletos de hidrogênio, HX) em alcenos destaca-se
como uma das principais reações de adição eletrofílica, e faz menção
à famosa “regra de Markovnikov” (Figura 40). Segundo essa regra, a
adição do próton acontece no carbono olefínico mais hidrogenado,
gerando uma carga positiva no carbono vizinho (carbocátion);
subsequentemente, o haleto é adicionado ao carbocátion. A regra de
Markovnikov tem por base a estabilidade do carbocátion: como o
próton é adicionado ao carbono mais hidrogenado, o carbocátion
originado é mais substituído e, portanto, sua carga positiva é mais
bem dispersa pelos grupos alquila. Uma vez gerado o carbocátion,
planar, o haleto é adicionado a ambas as faces em iguais proporções,
dando origem a uma mistura racêmica, se for o caso. Portanto, a
adição de HX em alcenos não tem orientação preferencial.

Figura 40. Adição de ácido halogenídrico (HX) em alceno.

Ao contrário da adição de HX em alcenos, a adição de
halogênio molecular em alcenos, particularmente Cl2 e Br2, ocorre
com geometria anti. Por exemplo, a reação entre cicloexeno e Br2
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fornece o trans-1,2-dibromocicloexano racêmico. Isso ocorre porque
há a formação de um intermediário cíclico, o halogenônio (bromônio,
na caso da adição de Br2), seguido de ataque do haleto
remanescente ao carbono que tem maior capacidade de estabilizar
uma carga positiva (o mais substituído). Esse ataque ocorre ao
longo do eixo da ligação C    X do halogenônio e pelo lado oposto,
resultando em produtos de adição anti. Essa orientação de ataque
do haleto ao halogenônio, uma SN2, é resultado de uma sobreposição
adequada entre os orbitais n do haleto e  *CX do halogenônio
(Figura 41). Na reação com F2, o ciclo de três membros do
intermediário fluorônio não é estável (em razão do menor - e mais
tensionado - ciclo de três membros e ao flúor com carga positiva)
e a reação não se processa dessa forma.

Figura 41. Adição de bromo (Br2) em cicloexeno.

A adição de carbenos (:CX2) a alcenos é um caso curioso;
a reação é estereoespecífica se realizada em solução, mas não
na fase gasosa. Isto é, em solução, se os grupos R do alceno
estiverem trans, eles estarão trans no produto; idem para cis.
Isso ocorre porque, em solução, existe energia (de solvatação)
que permite o pareamento do par de elétrons em um orbital, e o
carbeno assume o estado singleto. Nessa situação, a adição é
um processo concertado e a configuração é retida. Na fase gasosa,
os elétrons no carbeno não são pareados (estado tripleto) e a
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adição não é um processo concertado. Como resultado, o radical
gerado sofre livre rotação antes do fechamento do anel
ciclopropenílico (Figura 42).

Figura 42. Adição de carbenos a alcenos para obtenção de derivados
de ciclopropanos.

3.4 Adição NucleofílicA

A Química de compostos carbonílicos talvez seja a mais rica
quando nos referimos à síntese orgânica, em razão da variedade
de compostos e grupos funcionais que podem ser gerados a partir
de aldeídos e cetonas, mas também de derivados de ácidos
carboxílicos. A maioria dessas reações acontecem por adição de
um nucleófilo ao carbono carbonílico - adição nucleofílica. Conforme
observamos nos itens 2.3 e 2.4.4, o carbono carbonílico é deficiente
em elétrons e, portanto, uma rota adequada para se adicionarem
elétrons. Enquanto os elétrons nO do oxigênio carbonílico
correspondem ao HOMO de um aldeído ou cetona, os orbitais  C=O
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e  *C=O são, respectivamente, de elevada e baixa energia, sendo
o último o LUMO de um composto carbonílico. Os maiores coeficientes
dos orbitais  C=O (representando a maior densidade eletrônica) e
 *C=O (representando o maior caráter eletrofílico) estão localizados
sobre o oxigênio e carbono carbonílicos, respectivamente. Por
exemplo, a combinação dos O.A. para formar os O.M.  C=O e  *C=O

típicos de uma cetona, segundo cálculos teóricos (RAUK, 2001),
pode ser descrita pelas Equações 23 e 24:

C=O = 0,54 (2pC) + 0,84 (2pO) 

*C=O = 0,84 (2pC) - 0,54 (2pO) 

(23)

(24)

Em reações de adição nucleofílica catalisadas por ácido, em
que o oxigênio carbonílico é protonado, o coeficiente do O.A. 2pC

em  *C=O aumenta, indicando que o LUMO diminui em energia e
que a ligação torna-se mais polarizada. Consequentemente, a
reatividade do grupo carbonila aumenta em uma adição nucleofílica.
É claro, então, que o principal orbital envolvido nas reações de
adição nucleofílica, sejam elas catalisadas por ácido ou não, é o
 *C=O. A forma e orientação desse orbital dá origem ao ângulo de
Bürgi-Dunitz, que define o direcionamento preferencial de um ataque
nucleofílico ao carbono carbonílico.

Uma vez que o sistema carbonílico é planar, o mesmo pode
apresentar faces distintas, chamadas de faces enantiotópicas (as
quais, após ataque do nucleófilo, pode gerar enantiômeros) e
diastereotópicas (aquelas cujo carbono carbonílico está ligado a
um carbono quiral e, após ataque nucleofílico, pode gerar
diastereoisômeros). Essas faces são designadas Si e Re (Figura
43), de acordo com as regras de Cahn-Ingold-Prelog. Em um meio
aquiral, a probabilidade de um nucleófilo atacar o orbital  *C=O por
qualquer uma das faces enantiotópicas é a mesma, gerando uma
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mistura racêmica (Figura 44). No entanto, em um meio assimétrico,
por exemplo um meio biológico (enzima), o nucleófilo exibe uma
rota preferencial e a reação é estereoespecífica. Um exemplo é o
caso da enzima álcool desidrogenase, cuja coenzima NADH (forma
reduzida do dinucleotídeo de nicotinamida-adenina) é responsável
por adicionar um hidreto a apenas uma das faces do carbono
carbonílico de aldeídos e cetonas. Uma maneira ilustrativa de
representar essa estereoespecificidade é apresentada na Figura
45; o hidreto de NADH é adicionado somente à face menos impedida
estericamente do acetaldeído deuterado.

Figura 43. Faces de um sistema carbonílico: exemplo para o
acetaldeído. A numeração indica a ordem de prioridade.

Figura 44. Reatividade de um composto carbonílico enantiotópico:
exemplo para a reação entre acetaldeído e amônia. Ataque nucleofílico
da amônia ao orbital *CO segundo a orientação de Bürgi-Dunitz.
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Fatores orbitalares e estéricos também influenciam na
orientação de ataque de nucleófilos em cicloexanonas. Por exemplo,
a 4-terc-butilcicloexanona pode sofrer ataque nucleofílico por ambas
as faces da carbonila. No entanto, a orientação preferencial para o
ataque de nucleófilos pequenos, como hidreto (H-), é axial, enquanto
que para nucleófilos grandes, como aminas terciárias (NR3), o ataque
preferencial é equatorial (Figura 46). A rota de ataque axial envolve
a aproximação do nucleófilo com os hidrogênio axiais do anel da
cicloexanona, dificultando a interação de nucleófilos grandes com o

Figura 45. Estereoespecificidade de uma reação de adição nucleofílica
em meio biológico. O grupo metila do acetaldeído deuterado confere
maior impedimento estérico ao aproximar-se do sítio ativo da enzima
álcool desidrogenase do que o átomo de deutério. A aproximação de
menor energia conduz à formação do produto S.
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orbital  *C=O. O efeito estérico sobre nucleófilos pequenos é menor..
A questão é: por que nucleófilos pequenos não atacam o carbono
carbonílico equatorialmente, como fazem os nucleófilos grandes?
As projeções de Newman da Figura 46 indicam que o ataque
equatorial ocasionaria, em algum momento, o eclipsamento das
ligações C=O e C   Heq durante o processo de reibridização sp2sp3,
obviamente envolvendo um custo energético. Para nucleófilos
grandes, esse custo energético é menor do que a aproximação à
carbonila pela rota axial, mas é maior para nucleófilos pequenos. Um
dos fatores que contribuem para tornar a rota que envolve o
eclipsamento das ligações C=O e C   Heq exequível para o ataque de
nucleófilos grandes à carbonila é a interação antiperiplanar
 CC *C=O (Figura 47). Essa explicação (modelo de Cieplak) sugere
que tal interação favorece a piramidalização do grupo carbonila,
pois a sobreposição dos orbitais  CC e  *C=O aumenta à medida
que o oxigênio carbonílico orienta-se axialmente.

Figura 46. Reação de adição nucleofílica em cicloexanonas.
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Dois modelos de mecanismos são consagrados para representar
as reações de adição nucleofí l ica envolvendo faces
diastereotópicas: o modelo de Cram e o modelo de Felkin-Ahn.
Segundo ambos os modelos, o ataque do nucleófilo ocorre no orbital
 *C=O, mas o que muda é a orientação dos grupos ligados ao
carbono quiral vizinho à carbonila. Os modelos explicam o mesmo
resultado experimental, como ilustrado na reação da Figura 48,
mas há diferenças conceituais entre eles. Segundo o modelo de
indução assimétrica de Cram, o composto carbonílico que sofrerá
o ataque nucleofílico deve manter o grupo mais volumoso anti à
ligação C=O; o modelo de Felkin-Ahn, por sua vez, é baseado
numa indução assimétrica assistida por efeitos estéricos e
orbitalares, em que o substituinte mais volumoso ou o que dê
origem a um orbital  *CX (X = substituinte) de menor energia,
orienta-se, perpendicularmente, à ligação C=O (Figura 48). Essa
orientação é estabilizada pela interação  C-Nu *CX.

Figura 47. Piramidalização do grupo carbonila decorrente da interação
hiperconjugativa  CC*C=O (modelo de Cieplak). A interação
correspondente que favoreceria o ataque axial é a hiperconjugação


CH*C=O.
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3.5 Reações PeRicíclicas e ReaRRanjos
Moleculares

Rearranjos moleculares são reorganizações moleculares, que
não deixam de ser reações químicas, e acontecem desde que
obedeçam ao princípio termodinâmico do estado de mínima energia
de todo o sistema durante a reação.

Figura 48. Modelos de Cram e de Felkin-Ahn para reações de adição
nucleofílica em faces diastereotópicas. RP, RM e RG indicam substituintes
de tamanho pequeno, médio e grande, respectivamente.
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Um exemplo simples de rearranjo molecular é o tautomerismo
ceto-enólico (Figura 49), em que o hidrogênio -carbonílico pode
migrar para o oxigênio hidroxílico e vice-versa (em solução, a troca
também pode envolver prótons livres no meio).

 OH OH

Figura 49. Tautomerismo ceto-enólico.

Para que ligações químicas se formem, isto é, para que reações
químicas aconteçam, inclusive rearranjos moleculares, é necessário
que orbitais moleculares de energias próximas e simetria adequada
interajam. Reforçando, isso é comum quando se envolvem os orbitais
de fronteira HOMO e LUMO. Um exemplo de rearranjo envolvendo
um LUMO de baixa energia (orbital p vazio) é a transposição de
carbocátions, um processo hiperconjugativo em que os elétrons
 CH são transferidos para o carbono deficiente de elétrons (Figura
39, item 3.2).

Carbocátions também têm origem conhecida como não-
clássica. A formação de carbocátions não-clássicos e suas
consequências sobre reatividade recebeu atenção especial da
comunidade científica por décadas. Os carbocátions não-clássicos
têm origem hiperconjugativa e referem-se àquelas espécies cuja
carga positiva não está localizada em um ou outro carbono, mas
está deslocalizada, formando três centros e dois elétrons. Exemplo
clássico é a solvólise (quebra de ligação pelo solvente) com ácido
acético/acetato em norbornanos substituídos, formando o cátion
norbornílico (Figura 50). Para isso, é necessária a presença de um
bom grupo abandonador, como os grupos brosila (Bs, 4-bromo-
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benzenossulfonila) ou tosila (Ts, ptoluenossulfonila), os quais
acomodam a carga negativa muito bem, por ressonância, quando
deixam o substrato norbornílico. Nesse caso, ambos os substratos
endo e exo conduzem ao produto de solvólise exo racêmico, sendo
que a solvólise a partir da forma exo é muito mais rápida (centenas
de vezes) do que a partir da forma endo. No exemplo da Figura 50,
o alinhamento adequado entre os orbitais  CC e  *CO na forma
exo justifica a maior habilidade abandonadora do substituinte exo,
dando origem ao carbocátion norbornílico. O ataque do grupo
acetato em duas orientações possíveis no carbocátion não-clássico
dá origem ao produto racêmico exo.

Figura 50. Solvólise e cátion norbornílico. Exemplo da origem
hiperconjugativa de carbocátions não-clássicos.
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Reações pericíclicas são um tipo de reação em química
orgânica em que o estado de transição da molécula tem uma
geometria cíclica e o processo é concertado. Essas reações são,
geralmente, um rearranjo e o prefixo peri faz alusão à orientação
dos orbitais. Um exemplo de reação pericíclica é a cicloadição, em
que o tipo mais conhecido é a reação de Diels-Alder (Figura 51).
Na reação de Diels-Alder, o dieno deve estar na conformação menos
estável estericamente, s-cis, para que a reação aconteça (o motivo
é explicado adiante).

 

+

dieno s-trans dieno s-cis dienófilo
Figura 51. Reação de cicloadição [4+2]: Diels-Alder.

Essa consagrada reação de cicloadição [4+2] envolve duas
espécies: o dieno e o dienófilo. Portanto, o sistema não sofre
rearranjo intramolecular (apesar de existir reação de Diels-Alder
intramolecular, Figura 52), mas ilustra bem a importância do aspecto
orbitalar (peri) para esse tipo de reação. Geralmente, o HOMO do
dieno (mais rico em elétrons) e o LUMO do dienófilo interagem,
pois há simetria de orbitais para que ocorra a formação da ligação
e, consequentemente, a ciclização, segundo o esquema e o diagrama
de orbitais da Figura 53. Isso explica a necessidade de o dieno
estar na conformação s-cis para que a reação aconteça.
Substituintes doadores de elétrons no dieno e/ou eletronegativos
no dienófilo aceleram a reação de Diels-Alder, uma vez que aumentam
a energia do HOMO e/ou diminuem a energia do LUMO,
respectivamente. Além disso, dienófilos carbonílicos, que possuem
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LUMO de energia mais baixa do que os respectivos orbitais em
alcenos, desempenham essa reação muito bem para fornecer
heterociclos como produtos (Figura 53).

Figura 52. Reação de Diels-Alder intramolecular. Note que a
estereoquímica dos carbonos C-1, C-4, C-5 e C-6 é definida pela
orientação na sobreposição dos orbitais HOMO e LUMO; logo, a reação
é estereosseletiva.
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Figura 53. Interação de orbitais nas reações de Diels-Alder. A
interação em fase entre os orbitais HOMO do dieno e LUMO do dienófilo
dá origem à ciclização.

Capítulo 3.pmd 05/02/2013, 16:5289



90

Orbitais em reações químicas

As reações pericíclicas, como a reação de Diels-Alder, ilustram
bem as consequências sobre a reatividade da orientação dos orbitais.
Contudo, dois outros tipos de reação ilustram melhor o que
chamamos de rearranjos intramoleculares: as reações
eletrocíclicas e os rearranjos sigmatrópicos, em que ambos
são processos unimoleculares.

Reações eletrocíclicas são processos intramoleculares que
envolvem a troca de ligações   por fechamento de anéis (ligações
 ). Isso é bem ilustrado pelo exemplo a seguir, em que o alceno
(1,3,5-hexatrieno) deve ser cis:

O contrário, uma reação retroeletrocíclica, também é possível,
como no caso da conversão de ciclobuteno para 1,3-butadieno:

Como todos os processos pericíclicos, as reações
eletrocíclicas exibem grande estereoseletividade. Por exemplo, o
fechamento de anel de dois isômeros 1,3,5-hexatrienos fornecem
produtos isoméricos distintos e exclusivos:

trans-cis-trans-2,4,6-octatrieno fecha o anel para dar o
produto cis:
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trans-cis-cis-2,4,6-octatrieno fecha o anel para dar o
produto trans:

A origem dessa estereoseletividade pode ser explicada em
termos da interação entre os orbitais de fronteira, HOMO e LUMO,
como mostrado na Figura 54 para os 1,3,5-hexatrienos:

Figura 54. Os seis O.M. do 1,3,5-hexatrieno obtidos a partir da
combinação dos O.A. p.

Se o orbital HOMO é superposto, por exemplo, ao sistema
trans-cis-trans-2,4,6-octatrieno, e se os grupos sofrerem um
movimento disrotatório (o giro entre os grupos é feito em direções
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opostas), ocorre uma interação em fase entre os lóbulos terminais
do HOMO, configurando uma interação l igante e,
consequentemente, permitindo o fechamento do anel e a formação
exclusiva do produto cis (Figura 55); no caso de movimento
conrotatório, a interação seria antiligante e a formação da ligação
seria desfavorável (elevada energia de ativação).

Figura 55. Movimento disrotatório no trans-cis-trans-2,4,6-octatrieno
em uma reação eletrocíclica termoquímica.

Entretanto, reações eletrocíclicas podem acontecer
fotoquimicamente. Nesse caso, após excitação, um elétron do
HOMO é transferido para o LUMO. Agora, o LUMO, contendo um só
elétron, chama-se SOMO (do inglês, Singly Occupied Molecular
Orbital) ou um estado excitado do HOMO. Dessa forma, um
movimento conrotatório dos grupos conduz à interação ligante
entre os lóbulos terminais do SOMO e a ligação se forma para
originar o produto trans, no exemplo da Figura 56.

Figura 56. Movimento conrotatório no trans-cis-trans-2,4,6-octatrieno
em uma reação eletrocíclica fotoquímica.
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O mesmo princípio pode ser aplicado para as reações
retroeletrocíclicas. Imaginemos o ciclobuteno da Figura 57; o
movimento conrotatório permite que os orbitais alinhem-se para
formação do 1,3-butadieno (HOMO). Note, também, a
estereoseletividade da reação, pois somente um estereoisômero é
formado, dentre três possíveis. No caso de movimento disrotatório,
haveria uma interação de natureza antiligante, que é desfavorável
(elevada energia de ativação) e, portanto, não ocorre.

Figura 57. Exemplo de reação retroeletrocíclica: o movimento
conrotatório dá origem ao produto.

Os rearranjos sigmatrópicos são reações que também ilustram
bem os rearranjos moleculares e, como as reações eletrocíclicas,
são processos unimoleculares. Os rearranjos sigmatrópicos
envolvem a migração de uma ligação sigma com o simultâneo
rearranjo do sistema  . Um exemplo que ilustra isto é o
deslocamento [1,5] de hidrogênio no sistema 1,3-pentadieno
(Figura 58).
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Figura 58. Deslocamento [1,5] de hidrogênio em um rearranjo
sigmatrópico.

Os rearranjos sigmatrópicos mais conhecidos e que merecem
destaque são os rearranjos de Cope, de Claisen e de [2,3]-Wittig.
O rearranjo de Cope é uma isomerização térmica de um 1,5-
dieno que conduz a um 1,5-dieno regioisomérico (Figura 59). O
rearranjo Oxi-Cope tem um substituinte hidroxila em um carbono
sp3, e o produto final é um enol (ou correspondente enolato), que
pode tautomerizar para o correspondente composto carbonílico:

Figura 59. Rearranjos de Cope e oxi-Cope.

O rearranjo de Claisen (Figura 60) é um rearranjo
sigmatrópico-[3,3] em que um éter alil vinílico é convertido
termicamente para um composto carbonílico. Esse rearranjo pode
ser alifático ou aromático:
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O rearranjo [2,3] de Wittig (Figura 61) é uma isomerização
térmica que envolve 6 elétrons e um estado de transição cíclico
de 5 membros.

Figura 60. Rearranjo de Claisen.

Figura 61. Rearranjo [2,3] de Wittig.
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Alguns rearranjos sigmatrópicos foram apresentados, mas
existem outros caracterizados por [1,3], [2,3], [3,3], [1,5], [1,7],
etc. O fato é que esses rearranjos são mecanismos concertados
governados por simetria de orbitais; portanto, alguns processos
são permitidos e outros não, dependendo do modo de interação
orbitalar: antarafacial ou suprafacial. Um exemplo de interação
suprafacial é a migração [1,5]-H, do 1,3-pentadieno da Figura
62.

Figura 62. Exemplo de rearranjo sigmatrópico envolvento interação
suprafacial de orbitais.

Outro exemplo de rearranjo suprafacial é o rearranjo [1,3]-C
(Figura 63). Um rearranjo similar para H é difícil, pois não é favorável
geometricamente:

Figura 63. Exemplo de rearranjo [1,3]-C suprafacial.
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Como exemplo de rearranjo antarafacial, pode-se destacar o
rearranjo [1,7]-H do 1,3,5-octatrieno (Figura 64); sistemas
insaturados que adotem uma conformação adequada (por exemplo
geometria helicoidal), são hábeis para tal rearranjo:

Figura 64. Exemplo de rearranjo sigmatrópico antarafacial.
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