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Introdução 

A 1,3-benzodioxola (1a) é encontrada em diversos 
grupos de substâncias de origem natural e sintética, 
e confere a elas propriedades físico-químicas e 
farmacológicas importantes.1,2 Uma característica 
notável é a da maior estabilidade das estruturas não 
planares no anel dioxola que se interconvertem 
através da conformação planar, o que tem sido 
justificado em termos de efeitos hiperconjugativos 
(anomérico) envolvendo o anel heterocíclo.3 

Figura 1. Núcleos 1,3-benzodixola. 
Relatamos aqui um estudo teórico relativo (1) ao 
efeito de grupos substituintes em posição 5 (NO2, 
OH e O-, 1b-d) na barreira potencial de 
interconversão entre as formas não planares e (2) à 
análise de decomposição de energia de ligações 
covalentes (C2-O1, C2-O3, O1-C7a e O3-C3a) com 
orbitais moleculares localizados (LMOEDA)4 para 
compreender os efeitos envolvidos na maior 
estabilização da forma não planar.    
 
As estruturas foram otimizadas em nível MP2/cc-
pVDZ e AUG-cc-pVDZ e foram caracterizadas como 
mínimos de energia potencial (não planar) ou 
estruturas de transição (planar) através de análise 
vibracional em nível MP2/cc-pVDZ, utilizando os 
pacotes de programas Gaussian 09 e GAMESS. 
Este último foi usado para a análise de 
decomposição de energia das ligações covalentes.  

Resultados e Discussão 

Alguns dados estruturais e de energia obtidos em 
nível MP2/AUG-cc-pVDZ para as substâncias 1a e 
1d, como exemplos, são mostradas na Tabela1. Os 
resultados em nível MP2/cc-pVDZ não levaram a 
diferenças qualitativas em relação ao mostrado. Os 
dados geométricos para o grupo NO2 (um grupo 
atrator de elétrons) mostram tendências contrárias 
ao observado para o grupo O- (doador), e energia 

relativa de 0,50 kcal/mol da forma planar em relação 
à não planar. O grupo substituinte OH mostrou 
comportamento análogo e menos intenso que o do 
grupo O- (Erelativa = 0,96 kcal/mol). 
Tabela 1. Alguns comprimentos de ligação (d, Å), 
ângulos diedros (θ, °) e energias relativas (kcal/mol) 
de 1a e 1d. 

 1a 1d 

 Cs(não 
planar) 

C2v 

(planar) 
C1(não 
planar) 

Cs 

(planar) 

dC2-O2  
1,4414 1,4458 1,4268 1,4346 

dC2-O3 
1,4414 1,4458 1,4334 1,4370 

dO1-C7a 
1,3874 1,3833 1,4217 1,4173 

dO3-C3a 
1,3874 1,3833 1,4183 1,4136 

θC3a-C7a-O1-C2  
-16,3 0,0 -21,8 0,0 

θC7a-C3a-O3-C2 
16,3 0,0 18,5 0,0 

Erelativa  
0,00 0,78 0,00 2,53 

 
O estudo LMOEDA indicou que, contrariamente ao 
proposto na literatura, o efeito estabilizador da 
conformação não planar é primariamente estéreo. 

Conclusões 

Estes resultados mostram que os pares de elétrons 
não compartilhados dos oxigênios dioxólicos têm 
papel importante no comportamento conformacional 
desses núcleos: seja por efeito hiperconjugativo ou 
anomérico, seja por efeito estéreo-repulsivo. A 
análise por LMOEDA aponta para esse último efeito. 
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