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1. Introducció 

1.1. Àcid esquàric i derivats (Introducció conceptual) 

L’àcid esquàric és un àcid bibàsic1 del grup dels àcids oxocarbònics, la nomenclatura IUPAC de la 

qual és 3,4-dihidroxi-3-ciclobutè-1,2-diona i consisteix en un anell de ciclobutè amb dos grups 

carbonils oposats al doble enllaç i dos grups hidroxils en els carbonis 3 i 4.  

L’estructura de l’esquelet de carboni de l’àcid esquàric no és un quadrat perfecte, ja que les 

longituds de l’enllaç carboni-carboni no són del tot iguales. A nivell pràctic, l’àcid esquàric és 

fàcilment manejable ja que es troba en forma sòlida i està disponible comercialment.  

Les propietats úniques de l’àcid esquàric es caracteritzen per ser un compost pla i capaç 

d’acomodar una doble càrrega negativa. La formació d’aquest dianió, és deguda a que les 

càrregues negatives es distribueixen equitativament entre cada àtom d’oxigen, el dianió de 

l’àcid esquàric es completament simètric presentant una forta acidesa (pKa1=1,2; pKa2=3,48) la 

qual es  troba fortament estabilitzada per la deslocalització de la càrrega i per l’augment de 

l’aromaticitat a mesura que es desprotona (Figura 1).2 

 

Figura 1: Representació de l’àcid esquàric, dels equilibris àcid-base i de les seves possibles estructures 

ressonants. 

El terme “esquarat” s’empra quan un o els dos hidroxils es troben ionitzats. Si ambdós hidroxils 

es troben funcionalitzats  amb una funció èster parlem d’èsters de l’àcid esquàric. Els èsters 

d’àcid esquàric solen ser els productes de partida per a la preparació d’altres derivats degut a 

que són composts amb certa reactivitat capaços de donar reaccions d’addició-eliminació front a 

nucleòfils en condicions suaus: temperatura ambient i sense requerir cap altre reactiu. Aquesta 

reactivitat és pròpia dels èsters de l’àcid esquàric i distingeix els àcids esquàrics dels àcids 

carboxílics tradicionals.  Una manera alternativa per a la preparació de derivats de l’àcid esquàric 

és mitjançant el diclorur de l’àcid esquàric que té els dos hidroxils substituïts per clors, els quals 

són encara més reactius que els èsters d’àcid esquàric. 

Per altre banda, podem trobar altres derivats de l’àcid esquàric, com l’àcid esquaràmic en el qual 

un dels hidroxils es manté i l’altre es troba en forma d’amida, o les esquaramides si l’esquarat 

es troba substituït en forma de diamida.  

En alguns casos, si l’amina utilitzada és un derivat de l’anilina amb grups electroatraients és 

possible que es doni una substitució en posició relativa 1-3 formant les denominades 

esquaraïnes. 
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Figura 2: Representació de diferents derivats de l’àcid esquàric. 

1.2. Aplicacions dels àcids esquaràmics  

Des de que l’àcid esquàric va ser sintetitzat per primer cop per Cohen, Lacher i Park l’any 19593, 

hi ha hagut un interès continu i creixent en alguns dels seus derivats nitrogenats. Un d’aquests 

derivats de l’àcid esquàric és l’àcid esquaràmic, el qual manté un dels dos hidroxils i l’altre es 

troba substituït per una amina. La característica principal de l’àcid esquaràmic és que manté 

l’elevada acidesa de l’àcid esquàric.  

En els últims anys s’ha incrementat la popularitat de les esquaramides i dels àcids esquàramics 

com a bioisòters de fosfats, de carboxilats i inclús de nucleòtids.  Es coneix com a bioisòsters a 

grups o molècules que tenen similituds químiques i físiques que provoquen propietats 

biològiques molt similars a un altre compost químic, mantenint una distribució electrònica 

semblant; 4 aquests s’utilitzen comunament per el disseny i l’elaboració de fàrmacs degut a que 

el bioisòster pot ser reconegut i acceptat per l’organisme.  

L’àcid esquaràmic presenta una elevada similitud en l’estructura electrònica de l’àcid fosfòric. 

Per aquest motiu, s’han utilitzat com a bioisòster de fosfat. 

Els fosfolípids són els principals components de la membrana cel·lular, així com ho són també 

de l’estructura liposomal, i s’utilitzen com agents terapèutics, com els tensioactius pulmonars.5 

A més, la capacitat de formació dels liposomes d’aquests fosfolípids s’ha utilitzat àmpliament 

per l’administració de fàrmacs i la construcció de cèl·lules artificials les quals tenen la capacitat 

de imitar una o diverses funcions d’una cèl·lula biològica, entre altres. Aquestes funcions 

biològiques i les elevades aplicacions farmacèutiques de fosfolípids naturals han animat als 

investigadors a desenvolupar lípids no naturals per millorar les propietats i diversificar el nombre 

d’aplicacions. Un dels lípids no naturals que s’ha estudiat i que té un gran nombre d’aplicacions 

relacionades amb la química i la química medicinal és utilitzant una fracció d’esquaramida o 

d’àcid esquaràmic. La majoria dels amfifílics provinents d’un derivat d’àcid esquàric mostren 

propietats fisicoquímiques similars a les dels lípids com la formació de liposomes estables o 

vesícules unilamelars gegants en solució aquosa. A més, al ser molècules bioisostèriques 

mostren resistència a la degradació per fosfolipases. 

 

 

Figura 3: Comparació d’un bioisòster de fosfat derivat de l’àcid esquaràmic (1) i un fosfolípid d’origen 

natural (2). 

També s’han estudiat els bioisòters de fosfat per a la síntesis de nous anàlegs de nucleòtids que 

es basen en la substitució dels residus d’àcid fosfòric dels nucleòtids naturals amb esquelets de 

1) 2) 
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derivats d’àcid esquàric. Degut a la forta acidesa de l’àcid esquaràmic i les esquaramides, 

aquests nous anàlegs de nucleòtids existeixen en forma monoaniònica, per el que haurien 

d’actuar baix condicions fisiològiques com isòsters electrònics de nucleòtids. 

Degut a les propietats estructurals, electròniques i a les conformacions úniques dels anàlegs de 

nucleòtids del tipus esquaramida o àcid esquaràmic, aquests anàlegs han estat estudiats com a 

potencials composts biològicament actius com els agents antivirals i anticancerígens.1 

 

 

Figura 4: Comparació d’un anàleg de nucleòtid del tipus àcid esquaràmic (1) i un nucleòtid monofosfat 

d’origen natural (2) 

La disponibilitat de reemplaçaments bioisostèrics per el grup àcid carboxílic ha estat de gran 

importància per el desenvolupament de nous agents medicinals, especialment en l’àrea de la 

neuroquímica. Per aquest motiu, s’ha investigat la substitució del grup carboxilat en l’àcid 

aminobutíric (GABA) i L-glutamat i els seus anàlegs per bioisòsters de carboxilat han estat útils 

per augmentar la comprensió dels receptors involucrats en la fisiologia del GABA.6 A pesar de 

que s’han investigat un gran nombre de bioisòsters de l’àcid carboxílic, els derivats d’àcid 

esquàric, sorprenentment no s’han estudiat en la mateixa mesura que altres substituts de 

carboxil. No obstant això, la fàcil introducció del grup 3-amino-4-hidroxi-3-ciclobutè-1,2 diona 

en diverses molècules i la potència produïda per la seva introducció, fomenta l’explotació 

addicional d’aquesta resta en química medicinal i especialment en el disseny  de nous agents 

neuroquímics. Actualment, s’està  investigant la importància de les característiques estructurals 

d’aquests anàlegs per a la selectivitat i la potencia dels receptors excitadors d’aminoàcid (àcid 

α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxalepropiònic (AMPA); àcid N-metil-D-aspàrtic (NMDA) i l’àcid 

kaínic). 

 

Figura 5: (Esquerra): Estructura general per a la síntesis de composts que actuen com a bioisòsters de 

carboxilats; (Dreta): Exemple d’un compost el qual té la capacitat d’actuar com a bioisòster de 

carboxilat. 

Un altre objecte d’estudi important en química mèdica són les proteïnes tirosina fosfatases. 

Aquests enzims exerceixen un paper fonamental en una sèrie de malalties humanes, incloses la 

diabetis tipus II i la infecció per Yersina pestis, l’agent causant de la pesta bubònica. Alguns 

derivats d’àcids esquaràmics representen una nova classe de inhibidors monoaniònics per a les 

proteïnes tirosina fosfatases. En un estudi es va demostrar que alguns derivats de l’àcid 

esquaràmic són uns farmacòfers efectius per el desenvolupament de inhibidors de proteïnes 

tirosina fosfatases.7 Aquests composts proporcionen un bon imitador electroestàtic de la 

proteïna tirosina fosfatassa i tenen una càrrega negativa a pH neutre. També han mostrat bona 

activitat i es pensa que probablement actuen només amb residus que estan pròxims al lloc 

1) 2) 
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catalític de les proteïnes fosfatases. En l’actualitat, es treballa per millorar la potencia i 

l’especificitat d’aquests composts.  

 

Figura 6:  Representació de diferentes estructures utilitzades com a inhibidors de la proteïna tirosina 

fosfatasa. 

Els àcids esquaràmics degut a que són àcids relativament forts també han estat objecte d’estudi 

com a lligants de metalls de transició. En aquests tipus de composts la coordinació amb el metall 

pot tenir lloc tant amb els oxígens contigus al nitrogen  o amb l’oxigen enfrontat. El grup NH 

permet la formació d’enllaços d’hidrogen que permeten la interacció entre lligants pròxims, 

millorant l’estabilitat de l’estructura.8  

 

Figura 7: Complex polimèric de diversos metalls de transició (Mn, Cu, Zn i Co) amb fenilesquaramat 

actuant com a lligant 

També s’ha investigat un anàleg de l’àcid esquàric, el difenilaminoesquarat com a possible 

mediador de transferència d’electrons des de el centre FADH2 de la glucosa oxidasa als 

elèctrodes. Aquests elèctrodes poden reconèixer molècules diana específiques tenint una gran 

repercussió en les tecnologies clíniques i analítiques.9 

2. Caracterísques estructurals dels àcids esquaràmics. 

Els àcids esquaràmics són composts amb una elevada capacitat de formar enllaços d’hidrogen 

ja que presenten grups acceptors i donadors. Això permet la possibilitat d’establir interaccions 

intermoleculars entre ells mateixos formant agregats. 

La capacitat dels àcids esquaràmics per formar forts enllaços d’hidrogen que augmenten 

simultàniament el caràcter aromàtic de l’anell de quatre membres és molt avantatjosa on els 

processos d’autoensamblatge i reconeixement molecular poden beneficiar-se de l’estabilitat 

termodinàmica produïda per el guany de l’aromaticitat.10 

L’autoensamblatge és un procés de síntesis el qual ha estat impulsat exclusivament per 

interaccions no covalents, com poden ser enllaços d’hidrogen, transferència de càrrega o 

electrostàtica. A més, l’autoensamblatge, ha estat reconegut com un component decisiu en els 

esdeveniments moleculars que van comprendre l’evolució de la vida i com integrant essencial 

en la biosíntesis dels sistemes biològics. Aquest procés juga un paper molt important en la 
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biologia i té certes avantatges en relació a molècules o macromolècules mantingudes per 

enllaços covalents, com una ràpida i fàcil formació del producte final. 

L’autoensamblatge que produeix sistemes supramoleculars és una àrea relativament nova la 

qual combina el coneixement de la química orgànica i bioorgànica, com també, la química dels 

polímers sintètics mitjançant interaccions intermoleculars o intramoleculars.11 La comprensió 

d’aquests esdeveniments d’autoassociació intermoleculars, no covalents, ha integrat principis 

de complexació supramoleculars en el disseny d’unitats monomèriques, el que duu a 

esdeveniments d’autoassociació controlats, nanoestructures programables noves i àmbits 

orgànics supramoleculars.12 La majoria d’aquests sistemes s’estabilitzen mitjançant la formació 

d’enllaços d’hidrogen intermoleculars.  

Podem definir un enllaç d'hidrogen com una interacció que dirigeix l'associació d'un àtom 

d'hidrogen unit covalentment amb un o més àtoms, grups d'àtoms o molècules en una 

estructura agregada que és prou estable perquè sigui convenient considerar-lo com espècies 

químiques independents.13 

En aquest treball, intentarem donar una primera explicació sobre la capacitat dels àcids 

esquaràmics d’organitzar-se, de manera específica i previsible, formant distints tipus d’agregats. 

En la següent figura podem veure els grups donadors (d) i acceptors (a) de l’àcid esquaràmic. 

 

Figura 8: Estructura de l’àcid esquaràmic on s’han indicat les posicions susceptibles d’actuar com a 

acceptors o donadors d’enllaç d’hidrogen. 

El conjunt de molècules que estan unides per enllaços hidrogen entre sí mitjançant la repetició 

d’un sol tipus d’enllaç d’hidrogen es denomina motiu. Per tal d’assignar el conjunt de motius 

primer identificarem el nombre de diferents tipus d’enllaços d’hidrogen, segons la naturalesa 

de donadors i acceptors en un enllaç d’hidrogen, que estan presents en l’estructura d’interès. 

Els anells generats a partir d’enllaços d’hidrogen intermoleculars, els designarem com R 

(“Rings”).  El nombre de grups donadors (d) i acceptors (a) utilitzats en cada motiu es designen 

com a subíndex i superíndex, respectivament. La mida o grau del motiu corresponent al número 

d’àtoms en la unitat de repetició s’indica entre parèntesis.13 

En l’estat sòlid, els patrons d’enllaç d’hidrogen generalment estan ben definits i sovint 

involucren cadenes o matrius infinites. D’altra banda, els patrons de dímers solen presentar-se 

en solucions diluïdes, mentre que les cadenes són preferibles en solucions bastant 

concentrades. 

Els casos més comuns que poden presentar els àcids esquaràmics són la formació tant d’anells 

com de cadenes infinites constituïdes per dos ponts d’hidrogen. 
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2(10) 

 

 

 

 

 

Figura 9: Formació de diferents tipus d’anells que pot presentar l’àcid esquaràmic. 

La figura 9 mostra que l’àcid esquaràmic es capaç d’adoptar una diversa gamma de motius 

estructurals de repetició. Tot això és descendent de la pròpia estructura de l’àcid esquaràmic: 

com podem observar, els dos grups carbonils veïnals i que a la vegada, cada un d’ells és veïnal a 

un hidroxil o al grup amino, permeten l’establiment  d’una xarxa d’interaccions d’enllaç 

d’hidrogen entre la unitat monomèrica i una següent, resultant en estructures tancades de deu 

membres.  

No obstant, també pot associar-se en altres formes més complexes. Un possible complex 

potencial és el representat a continuació per l’anell tetramèric. 

 

𝑅4
4(24) 

Figura 10: Formació d’un cicle mitjançant interaccions intermoleculars entre molècules d’àcid 

esquaràmic 

L’anell tetramèric està format per un cicle de quatre unitats monomèriques d’àcid esquaràmic 

amb insaturacions, donant lloc a una estructura conformacionalment rígida, de manera que 

permet fixar els centres acceptors d’enllaços d’hidrogen (carbonil) i donadors d’enllaços 

d’hidrogen (alcohol i l’amina) facilitant que es doni així aquest tipus de força intermolecular. 

Aquesta estructura es pot formar degut a una major estabilitat per la formació d’aquests 

enllaços d’hidrogen. 

A més, els àcids esquaràmics es poden trobar formant cadenes lineals infinites unides únicament 

per un enllaç d’hidrogen. 

 

𝑅2
2(10) 
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𝐶(6) 

Figura 11: Formació d’agregats constituint una cadena lineal infinita mitjançant monòmers de l’àcid 

esquaràmic. 

També podrien formar agregats més complexes formant a l’hora anells i cadenes estabilitzats 

per la formació d’enllaços d’hidrogen. 

 

𝑅4
4(20) 

Figura 12: Formació d’agregats en cadena ramificades, formant cadenes i a la vegada cicles. 

2.1. Estructura dels àcids esquaràmics en fase sòlida. 

Els patrons d’enllaç d’hidrogen en estat sòlid, com hem mencionat anteriorment,  generalment 

impliquen cadenes o matrius infinites i es troben ben definits.  Els enllaços d’hidrogen són un 

tipus d’interacció intermolecular amb un 10% de caràcter covalent.14 Es tracta d’una interacció 

intermolecular a tenir en compte que permet l’establiment d’una conformació preferent d’un 

centre donador i un centre acceptor d’enllaços d’hidrogen. 

Es sap que els enllaços d’hidrogen són interaccions especialment direccionals, depenen en gran 

mesura de la disposició espacial d’ambos centres mencionats.  

- La distància d’enllaç es troba tabulada en valors menors als 3.0-3.1 Armstrong i superiors 

a 1.4 Armstrong. 

- L’angle d’enllaç entre els dos centres donador i acceptor i l’àtom d’hidrogen és clau. La 

interacció més eficaç es dona per un angle de 180˚, en una disposició lineal i el valor més 

baix que accepta la interacció és de 146˚ degut a que el solapament orbital no ho 

permet.15 
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El nostre compost d’estudi, a més de tenir la capacitat de poder formar enllaços d’hidrogen, 

també pot donar un altre tipus d’interacció a tenir amb compte ja que té com a substituent un 

anell aromàtic i per tant, té la capacitat de formar interaccions d’apilament 𝜋-𝜋 (Interacció de 

Stacking). El Stacking és una interacció per la qual dues molècules amb orbitals 𝜋 es disposen 

aproximadament paral·leles una sobre l’altre a una distància òptima d’aproximadament 3,4Å. 16 

Aquestes interaccions intermoleculars esmentades contribueixen significativament l’estabilitat 

de l’agregat.  

 

Figura 13: Representació de l’estructura RX de l’àcid  4-hidroxifenil esquaràmic realitzat amb el 

programa Mercury. Les línies discontínues de color negre representen el  pont d’hidrogen que s’estableix 

entre elles i la distància d’enllaç. També s’indica en color vermell l’angle d’enllaç entre el centre donador 

i acceptor. Totes les distàncies es troben en Å i els angles en graus. 

En aquesta figura (Figura 13 ) podem observar que els ponts d’hidrogen formats entre molècules 

tenen una distància ideal per què es pugui donar aquesta interacció. Les distàncies varien de 

1,764-2,896 Å per la qual cosa es poden establir els ponts d’hidrogen i donar lloc als agregats 

d’interès. Per altre banda, l’angle d’enllaç varia entre 159,48-168,03˚ per la qual cosa la 

interacció és prou eficaç i per tant, podem confirmar que la formació de ponts d’hidrogen en la 

molècula d’estudi és completament viable. 

 

Figura 14: RX de l’àcid 4-hidroxifenil esquaràmic realitzat amb el programa Mercury. Totes les distàncies 

es troben en Å. 
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En la figura 14 es poden observar les distàncies d’enllaç que es poden establir entre molècules. 

Les distàncies verticals ens indiquen possibles interaccions de stacking que es poden donar entre 

dues capes de l’àcid esquaràmic.  

3. Justificació i objectius del treball 

Atesa la poca informació sobre el comportament en dissolució dels àcids esquaràmics, l’objectiu 

principal d’aquest treball és el de caracteritzar l’estat d’agregació d’aquests composts. Per 

aquest motiu, realitzarem la síntesis de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic i s’estudiarà utilitzant 

l’espectroscòpia UV-Visible la formació de dímers i/o d’oligòmers en funció del dissolvent 

emprat. A més, calcularem la constant d’agregació mitjançant el programa HypSpec. 

3.1. L’existència de dímers en dissolució: 

Per comprendre l’existència de dímers en dissolució, primer explicarem un sèrie de conceptes 

que poden resultar útils per poder obtenir una millor comprensió sobre el tema. 

El concepte de química supramolecular va ser definit per primera vegada en 1978 per Jean-

Marie Lehn com “la química dels enllaços intermoleculars”.17 La química supramolecular es 

tracta d’una branca de la química que s’encarrega d’estudiar les interaccions entre molècules i 

té per objectiu l’estudi del reconeixement molecular i la formació d’agregats supramoleculars 

basat en interaccions no covalents, és a dir, descobrir i adquirir la capacitat de crear noves 

formes complexes. A més, ha permès sintetitzar arquitectures fascinants amb aplicacions de 

gran importància en biologia, ciències dels materials i en catàlisis. D’entre les interaccions no 

covalents que s’estableixen entre diferents molècules, l’enllaç d’hidrogen és una de les 

interaccions més rellevants a nivell biològic.  

Degut a la disposició en l’espai que presenten els àcids esquaràmics i la seva gran capacitat per 

a dur a terme enllaços d’hidrogen, és possible la formació d’agregats. Dintre de l’estudi de la 

química supramolecular l’agregació adquireix una gran importància i es pot definir com el 

fenomen per el qual diverses molècules s’organitzen per adquirir una disposició espacial no 

aleatòria entre elles mitjançant interaccions no covalents donant lloc a una unitat de major 

grandària i més funcional. Aquest tipus d’associació es dona de manera espontània i es pot 

classificar en intramolecular i intermolecular. 

Finalment, podem definir un dímer com un oligòmer el qual consta de dos monòmers units per 

enllaços que poden ser forts o dèbils. En aquest treball ens centrarem amb els dímers no 

covalents. 

Degut al fet de que no hi ha cap precedent d’estudis d’agregació d’àcids esquaràmics, partirem 

de la informació existent dels dímers d’àcid carboxílic i dels àcids benzoics els quals són sistemes 

model útils per poder comprendre la interacció dels enllaços d’hidrogen, els efectes hidrofòbics 

i l’entropia en l’autoassociació i en l’acoblament.18  

El comportament de l’estat en dissolució, a diferència dels estats gas o sòlid,  està influenciat 

per la introducció d’interaccions solvent-solut. Aquestes interaccions solvent-solut afecten als 

esdeveniments d’autoassociació molecular i als processos de formació d’agregats resultants. Les 

molècules de solvent poden actuar com a donadors d’enllaços d’hidrogen o com a acceptors, 

competint amb les dels propis amfifílics, de manera que poden impedir els enllaços d’hidrogen 

més dèbils que sí s’observen en l’estat sòlid que ara es troben vençuts per la formació 

d’interaccions solvent-solut més favorables. 
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El tipus de dissolvent també serà un factor que intervindrà, ja que dintre d’un sistema també 

decretarà el tipus d’agregats que es formaran, maximitzant les interaccions favorables amb la 

unitat monomèrica amfipàtica.  

L’associació molecular de molècules polars s’ha convertit en un concepte àmpliament acceptat 

en les teories d’enllaços químics. L’objectiu principal d’un gran nombre d’estudis que 

s’encarreguen d’aquest tema ha estat determinar la naturalesa de les interaccions que 

mantenen units els complexos moleculars associats. L’associació s’ha atribuït amb major 

freqüència  a la formació d’enllaços d’hidrogen entre les molècules polars dels complexes.  

Un dels primers estudis d’associació molecular realitzat per W. Nernst l’any 1891 va 

proporcionar evidències de que tant l’àcid benzoic com l’àcid salicílic formaren dímers en solució 

de benzè.19 L’estudi emprava el mètode de distribució per determinar la dimerització i la 

constant d’equilibri en dissolvents orgànics. Per fer-ho, l’àcid orgànic es mesclava amb dues 

fases immiscibles, una orgànica i una aquosa. Per el conjunt d’equilibris presents ( de distribució 

entre les fases, àcid a la fase aquosa i els de dimerització en la fase orgànica) determinant les 

concentracions d’àcid a ambdues fases i per un ajust a una recta es podria comprovar si els 

equilibris proposats eren els indicats o no i es podia obtenir el valor de les constants amb 

l’ordenada a l’origen i el valor de la pendent.  Posteriorment, la dimerització dels àcids 

carboxílics degut a la formació d’enllaços d’hidrogen ha estat àmpliament reconeguda i, des de 

llavors, aquest mètode de distribució s’ha establert com el mètode clàssic per excel·lència per 

l’estudi exhaustiu de la temàtica relacionada amb l’associació molecular. 

Tant l’enllaç d’hidrogen com l’efecte hidrofòbic són les principals interacciones que determinen 

l’estructura i els conjunts biomoleculars. A més, s’ha demostrat que ambdós estan implicats en 

la dimerització d’àcids carboxílics i proporcionen una descripció quantitativa de les distribucions 

de les orientacions mútues dels monòmers en els dímers. Amb aquests estudis s’espera que 

siguin molt útils per una àmplia gama d’aplicacions. 

La sèrie homòloga d’àcids carboxílics ha demostrat ser particularment útil en la comprensió 

teòrica de les interaccions hidrofòbiques, com en les contribucions de l’enllaç d’hidrogen. Per 

tal d’estudiar l’associació dels àcids carboxílics s’han utilitzats diversos mètodes, a més dels 

estudis de distribució, els quals s’utilitzen per estudiar l’autoassociació i la hidratació.20,21 Els 

resultats obtinguts per diversos mètodes han demostrat que els àcids carboxílics tendeixen a 

associar-se en dissolvents apròtics, essent les espècies associades predominants en dissolució 

diluïda els dímers de l’àcid.  

La informació relativa de l’estructura del dímers de l’àcid carboxílic no s’ha obtingut en la majoria 

dels estudis, però es sap que formen dímers en fase gas com en solucions diluïdes. En solució 

aquosa s’han trobat evidències de que els dímers de cadena oberta amb un únic enllaç 

d’hidrogen són les conformacions de dímer dominants en solució aquosa i, a més, la 

dependència de la longitud de la cadena i de la constant de dimerització podria atribuir-se a les 

interaccions hidrofòbiques entre els grups alquil. En solvents no polars els dímers d’àcid 

carboxílic són cíclics, particularment en solucions diluïdes.22  
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Figura 15: En 1) es representa els dímers de cadena oberta mentre que en 2) es representa un dímer el 

qual forma un anell cíclic. 

 Amb l’excepció del mètode de distribució anomenat anteriorment, una tècnica comú per 

estudiar l’associació d’àcids carboxílics és l’espectroscòpia infraroja. Temps enrere diversos 

grups van analitzar l’efecte dels enllaços d’hidrogen en l’espectre dels àcids carboxílics. 

L’examen de les intensitats integrades de les bandes monomèriques O-H i C=O és un mitjà per 

poder determinar les constants de dimerització per l’àcid benzoic i l’àcid acètic en solucions de 

tetraclorur de carboni. L’associació de l’àcid benzoic en solució utilitzant espectroscòpia 

infraroja va permetre determinar les constant d’associació que es presenten a continuació 

(Taula I). 23 

Taula I: Constants de dimerització obtingudes de l’àcid  benzoic a diferents temperatures realitzant 

mesures d’absorció infraroja. 

 

Com es pot observar a la taula, històricament s’han obtingut una diversitat de resultats 

experimentals que convergeixen en unes tendències generals com són la variabilitat de la 

constant de dimerització segons la polaritat del dissolvent i la capacitat del mateix d’actuar com 

a donador o acceptar d’enllaços d’hidrogen, destacant la fonamental importància de la 

temperatura en la formació dels dímers a causa de la contribució entròpica i de la importància 

de la concentració de l’espècie d’estudi. 

Podem observar la contribució de la temperatura a la constant de dimerització prenent, per 

exemple, els valors tabulats per la constant de dimerització de l’àcid benzoic en un mateix 

interval de concentracions en tetraclorur de carboni que passa de 3660 M-1 a una temperatura 

de 30˚C fins a un valor de 710 M-1 a unes mateixes condicions per la temperatura de 60˚C. 

1) 2) 
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Per altre banda, si ens fixem amb el que ocorre si comparem les mateixes condicions però 

emprant un dissolvent completament apolar (CCl4) amb un dissolvent amb certa polaritat com 

pot ser el cloroform (CHCl3), el que veiem és que la constant de dimerització és molt superior 

amb el tetraclorur de carboni que amb el cloroform. 

Més endavant, Forbes i col.24–26 van determinar els espectres d’absorció ultraviolat de diversos 

àcids benzoics substituïts en solució de ciclohexà. Per cada àcid es va observar una dependència 

de la concentració per la banda d’absorció principal ubicada a la regió de 225-250nm que es va 

atribuir a l’efecte de la dilució en l’equilibri àcid monòmer-dímer.  

3.2. La formació de dímers dels àcids esquaràmics 

Per poder aconseguir de manera adequada complir amb l’objectiu d’aquest treball ens 

centrarem amb la realització dels següents processos: 

1. Determinar qualitativament l’existència d’espècies dimèriques d’àcids esquaràmics 
2. Calcular les corresponents constants d’associació del procés de dimerització (2A ⇄ A2) 
3. Avaluar l’efecte de la polaritat del dissolvent  
 
En el nostre cas, l’estudi es realitzarà mitjançant espectroscòpia UV-vis ja que, al contrari del 
grup funcional carboxílic, que no té una banda d’absorció viable a l’espectre UV-vis, els àcids 
esquaràmics presenten una banda d’absorció intensa a prop dels 300 nm independentment de 
l’estructura completa. Aquesta és una zona adequada per l’estudi de l’agregació  ja que el 
dissolvent emprat no absorbeix en aquesta zona de treball. 

4. Resultats i discussió:  

4.1. Síntesis de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic: 

Per tal de poder obtenir l’àcid esquaràmic esperat, necessitem com a reactius l’àcid esquàric 

juntament a p-cianobenzilamina i aigua. La reacció es durà a terme en un microones a 

temperatura elevada i amb agitació constant.  

 

Esquema 1: Esquema general per la síntesis de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic 

La síntesis d’aquest compost consisteix en l’atac a un centre electròfil seguit d’una addició 

nucleòfila. Aquesta consisteix en que el parell d’electrons lliures d’un nucleòfil, en aquest cas el 

nitrogen de l’amina, ataca al centre electròfil i s’enllaça a ell eliminant al grup sortint.  
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Esquema 2: Mecanisme de reacció.  

En aquesta reacció obtenim una mescla de productes formant un precipitat sòlid de color groc.   

Figura 16: Precipitat sòlid groc el qual conté l’àcid esquaràmic i  l’esquaraïna. 

 

4.2. Caracterizació de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic: 

Per caracteritzar el producte obtingut s’obtindran els seus espectres de ressonància magnètica 

nuclear (RMN) i d’infraroig (IR). L’espectre IR obtingut de la síntesis de l’àcid 4-cianofenil 

esquaràmic exhibeix una sèrie de bandes o pics que ens proporcionen informació relativa a la 

substància estudiada.  
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Figura 17: Espectre obtingut per espectroscòpia infraroja de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic sintetitzat. 

 

 

Figura 18: Espectre obtingut mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN 1H) de l’àcid 4-cianofenil 

esquaràmic sintetitzat. 
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Figura 19: Espectre obtingut mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN 13C) de l’àcid 4-cianofenil 

esquaràmic sintetitzat. 

4.3. Canvis en els espectres d’absorció: 

Els canvis en l’estructura química o en el medi provoquen canvis en l’espectre d’absorció de les 

mol·lècules. Hi ha diversos termes que s’utilitzen per descriure aquests canvis: 

 

Figura 20: Diferents tipus d’efectes que es donen quan es produeix algun canvi en l’estructura química o 

en el medi provocant canvis en l’espectre d’absorció. 

Els canvis en l’estructura química o en el medi provoquen canvis en l’espectre d’absorció de les 

molècules. En la figura  podem observar que l’efecte batocròmic es dona quan la longitud d’ona 

de màxima absorció d’una substància es desplaça cap a longituds d’ona majors o de menor 

energia27. Per contra, l’efecte hipsocròmic és l’efecte oposat al batocròmic i es dona quan la 

longitud d’ona d’absorció d’una substància es desplaça cap a longituds d’ona menors o de major 

energia. A més, si es produeix una disminució de l’absorbància es dona l’efecte hipocròmic. Si 

en lloc de disminuir l’absorbància, aquesta augmenta, l’efecte que es produeix es denomina 

efecte hipercròmic. 28 
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4.4. Estudis d’agregació: Espectres d’UV. 

Es va realitzar l’estudi amb l’àcid 4-cianofenil esquaràmic (AC35) utilitzant diferents dissolvents 

per tal d’observar la formació d’agregats. Els distints dissolvents emprats per realitzar aquest 

estudi van ser: acetonitril (MeCN), metanol (MeOH) i dioxà. El que es pretén observar en aquest 

estudi és si es troben desviacions aparents de la llei de Lambert Beer produïdes com a 

conseqüència de que la molècula problema intervé o forma part d’un equilibri amb altres 

espècies (equilibri monòmer-dímer), el desplaçament de l’equilibri del qual implica una 

modificació en la concentració i, en conseqüència en l’absorbància donant lloc així a canvis en 

l’espectre d’absorció. 

Primer de tot, empràrem com a dissolvent acetonitril amb el 5% de DMSO. Afegir un petit 

percentatge de DMSO ens assegurava que el compost es trobava totalment dissolt. El que 

observàrem va ser una forta dependència del temps en la formació del dímer a altes 

concentracions. Aquesta dependència amb el temps va requerir la realització d’un gràfic sense 

que hi hagi una variació en les concentracions i s’observin les dues espècies a mesura que 

transcorre el temps (cinètica).  

Es van realitzar dues cinètiques, una a altes concentracions i una més diluïda per tal de poder 

establir el pic del monòmer i del dímer. (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Espectres d’UV-visible d’una dissolució de concentració invariable de AC35 en acetonitril al 5% 

de DMSO registrat a una longitud d’ona entre 250 i 400 nm. (Esquerra) Espectre realitzat a una 

concentració de 4,67·10-5M; (Dreta) Espectre realitzat a una concentració 1,36·10-5M. 

Inicialment es registrà l’espectre d’una dissolució de 4,67·10-5M de l’àcid 4-cianofenil 

esquaràmic en acetonitril-DMSO (5%). A continuació (Figura 22) es representa la variació 

d’absorbància en els màxims corresponents al monòmer i al dímer en funció del temps. 
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Figura 22: Variació d’absorbància en els màxims del monòmer (350 nm) i del dímer (326 nm) a mesura 

que transcorr el temps. 

En aquesta figura es pot apreciar com l’absorbància del dímer disminueix lleugerament amb el 

temps mentre que la de monòmer augmenta. 

El que s’observà va ser com a mesura que transcorria el temps s’anava formant una altre banda. 

Aquest resultat ens indica l’existència d’un procés d’equilibri en el que participen com a mínim 

dues espècies i que, probablement correspon a l’equilibri monòmer-dímer. Per poder assignar 

ambdos màxims al monòmer o al dímer, es va repetir l’experiment diluïnt la concentració de la 

dissolució a 1,36·10-5 M. El fet de diluïr la concentració, dificulta el procés de dimerització i, en 

conseqüència, ens revelà el màxim d’absorbància per l’espècie monomèrica. D’aquesta manera 

ens va permetre establir que el màxim a una longitud d’ona de 326nm perteneixia al dímer 

mentre que el valor de 350nm l’assignàrem al monòmer. 

Més endavant, es va comprovar que la molècula d’estudi era prou soluble amb acetonitril per la 

qual cosa el primer estudi va consistir en realitzar l’espectre UV-Visible variant la concentració.  

L’espectre obtingut (Figura 23) ens mostra un fort desplaçament del màxim d’absorció (31nm) 

cap a longituds d’ones majors (desplaçament batocròmic) revelant així l’existència 

d’interaccions intermolecular dependents de la concentració. Es pot observar clarament com 

inicialment a 323nm tenim el pic corresponent al dímer, mentre que, a mesura que disminuïm 

la concentració, a 354m, tenim el pic corresponent al monòmer. 

 

Figura 23: Representació de l’absorbància front a la longitud d’ona a diferents concentracions 

d’acetonitril (MeCN).  
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Segons la llei de Lambert-Beer, l’absorbància és directament proporcional a la concentració de 

les espècies presents sempre i quan es troben diluïdes. En el cas que només es trobi una espècie 

present, l’absorbància a cada longitud d’ona és exclusivament la de la pròpia espècie, amb el 

seu propi coeficient d’extinció molar. Per contra, si es formen altres espècies degut a 

interaccions intermoleculars com per exemple enllaços d’hidrogen, l’absorbància total de cada 

longitud d’ona serà la suma de totes les espècies presents, proporcionalment a la seva 

concentració i als seus coeficients d’absorció molar. 

Així doncs, una altre forma de comprovar la formació d’altres espècies és designar l’absorbància 

a la presència d’una única espècie i determinar el seu coeficient d’extinció molar per una 

mateixa longitud d’ona, a cada concentració i observar si es presenta una desviació sistemàtica. 

En el cas de la presència absoluta d’una mateixa espècie, el coeficient es mantindrà inalterat; si 

per contra, apareix una desviació, això implica que la presumpció de que només hi ha una 

espècie és errònia, i per tant, existeixen diverses espècies, cada una amb els seus coeficients que 

contribueixen a l’absorbància total (Figura 24 esquerra). A la figura 24 de la dreta, es representa 

l’absorbància a la longitud d’ona on aquesta és màxima d’ambdues espècies amb funció de la 

concentració. 

 

Figura 24: (Esquerra) Representació del coeficient d’absorció molar calculat a 354 nm corresponent al 

monòmer front a la concentració de l’àcid esquaràmic en acetonitril; (Dreta) Representació de com varia 

l’absorbància de cada una de les espècies a mesura que la concentració disminueix. 

A la representació de l’esquerra de la figura anterior, podem observar com a mesura que 

augmenta la concentració total de l’àcid esquaràmic, el coeficient d’absorció molar 

corresponent a l’espècie monomèrica, a 354nm, es desvia progressivament cap a valors 

inferiors. Això demostra que no existeix una única espècie en dissolució, ja que el coeficient 

d’extinció molar és un valor constant que no tindria que sofrir pertorbacions. El fet de que 

augmentar la concentració disminueixi el coeficient d’absorció molar aparent, indica la formació 

d’una altre espècie amb un coeficient d’absorció molar amb un valor menor, a 354nm, que el de 

l’espècie inicial. 

D’altre banda, a la representació de la dreta, es mostra el valor de l’absorbància a les longituds 

d’ona que havíem assignat per als màxims del monòmer i del dímer, en funció de la concentració 

total. Com es pot apreciar, ambdues corbes augmenten a la vegada que ho fa la concentració 

tot i que podem remarcar dos trams: el primer tram on els valors d’absorbància a la longitud 

d’ona del màxim assignat al monòmer es troba per damunt dels valors del dímer i, a partir d’aquí, 

un segon tram on els valors del monòmer augmenten lleugerament mentre que els valors a la 
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longitud d’ona del màxim assignat al dímer augmenten en una major proporció. Aquestes 

evidències suggereixen un equilibri de dimerització notable per aquest sistema d’estudi àcid 

esquaràmic-acetonitril. 

També es va estudiar com es comportava el compost dissolt en metanol. Es pot observar (Figura 

25) que a l’igual que en el cas anterior, hi ha un petit desplaçament batocròmic de uns 5nm, 

encara que en aquest cas l’efecte és menys perceptible. També podem observar com el màxim 

d’absorbància dels espectres UV-vis emprant metanol com a dissolvent, es situa devers els 

341nm. Els diferents dissolvents poden fer que els espectres presentin petits desplaçaments cap 

a altres longituds d’ona. En aquest cas, aquests màxims es situen més pròxims del valor del 

màxim assignat per al monòmer. Això podria ser un indicatiu de que emprant metanol, l’espècie 

predominant és el monòmer tot i que el lleuger desplaçament pareix assenyalar una petita 

formació de l’espècie dimèrica. 

Tot i que és difícil fer aquestes assignacions, el que sí que podem remarcar és l’existència d’un 

equilibri de dimerització molt més desplaçat cap a la banda corresponent al monòmer. 

  

Figura 25: Representació de l’absorbància front a la longitud d’ona a diferents concentracions de 

metanol (MeOH). 

En la representació de la figura 26 s’observa una disminució del coeficient d’absorció molar (𝜀) 

del monòmer degut a l’existència d’interaccions intermoleculars. En aquest cas la disminució de 

l’absortivitat molar és menys notable que en el cas anterior, la qual cosa indicaria un menor grau 

d’agregació. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Representació del coeficient d’absorció molar (𝜀) calculat a 341 nm en front de la concentració 

utilitzant com a dissolvent metanol (MeOH). 
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Finalment es va realitzar l’espectre UV-vis de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic dissolt amb dioxà 

(Figura 27). En aquest cas, no es van observar variacions perceptibles a simple vista en el màxim 

per la qual cosa no s’aprecia la coexistència d’ambdues espècies.  

A més, en aquest cas, podem observar just el contrari que en el cas del metanol, ja que els 

màxims d’absorbància dels espectres obtinguts, es troben més pròxims als valors de la longitud 

d’ona del màxim d’absorbància assignat al dímer. Això podria esser un indicatiu de que en aquest 

cas, emprant un dissolvent amb un menor índex de polaritat, l’equilibri de dimerització es trobés 

completament desplaçat cap a la formació del dímer. 

 

Figura 27: Representació de l’absorbància front a la longitud d’ona a diferents concentracions de dioxà. 

Per tal de confirmar que l’estudi d’agregació mitjançant espectroscopia UV-Vis de l’àcid 

esquaràmic 4-ciano utilitzant dioxà com a dissolvent ha estat negatiu, representarem el 

coeficient d’absorció molar front a la concentració. 

 

Figura 28: Representació dels coeficients d’absorció molar (𝜀)  calculat a 317 nm en front de la 

concentració utilitzant com a dissolvent dioxà. 

Observant la figura 28 es pot concloure que el semi-àcid d’estudi dissolt en dioxà no presenta 

una variabilitat destacable en el coeficient d’absortivitat, confirmant així que tenim únicament 

una sola espècie en dissolució. 
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Per poder veure de forma clara les diferències entre cada un dels dissolvents, representarem en 

una gràfica conjunta les tres representacions anteriors (Figura 29). 

 

 

Figura 29: Representació de les tres corbes emprant dissolvents diferents. 

En aquest gràfic es pot observar com les corbes que del metanol i l’acetonitril presenten una 

baixada, especialment en el darrer cas, on aquesta és més pronunciada. Per altre banda, la del 

dioxà roman quasi inalterada. La corba de l’acetonitril al ser més pronunciada que la del metanol 

indica un major desplaçament de l’equilibri monòmer-dímer. 

4.5. Equació que regula un model dimèric. 

En primer lloc, explicarem l’equació que regula un model dimèric. 

Anomenarem com a concentració inicial d’àcid esquàramic a R0. A partir d’aquesta podem treure 

el balanç de masses de l’àcid  ja que aquest serà igual a la concentració d’àcid esquaràmic més 

la formació d’espècies dimèriques representat en l’equació 1. 

[𝑅]0 = [𝑅] + 2[𝑅2] 

Mitjançant l’equilibri de formació d’espècies dimèriques (R2) es pot definir una constant de 

dimerització (Kdim)(Equació 2). 

2𝑅 ⇌ 𝑅2 

𝐾𝑑𝑖𝑚 =
[𝑅2]

[𝑅]2
 

D’acord amb el balanç de masses i amb la constant de dimerització podem aconseguir una 

expressió que ens permeti determinar la concentració de dímer durant l’equilibri (Equació 3). 

𝐾𝑑𝑖𝑚 =
[𝑅2]

([𝑅]0 − 2[𝑅2])2
=

[𝑅2]

[𝑅]0
2 − 4[𝑅]0[𝑅2] + 4[𝑅2]2

 

4𝐾𝑑𝑖𝑚[𝑅2]2 − (4[𝑅]0𝐾𝑑𝑖𝑚 + 1)[𝑅2] + [𝑅]0
2𝐾𝑑𝑖𝑚 = 0 

[𝑅2] =
(4[𝑅]0𝐾𝑑𝑖𝑚 + 1) − √(4[𝑅]0𝐾𝑑𝑖𝑚 + 1) − 16𝐾𝑑𝑖𝑚

2[𝑅]0
2

8𝐾𝑑𝑖𝑚
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Amb l’expressió obtinguda i coneixent el valor de la concentració inicial de l’àcid esquaràmic 

[𝑅]0 i el valor de la constant de dimerització 𝐾𝑑𝑖𝑚, podem calcular el valor de la concentració 

d’espècies dimèriques que s’han format. 

4.6.  Càlcul de la constant de dimerització per anàlisis global  

Per a calcular les constants de dimerització del nostre compost d’estudi, l’àcid 4-cianofenil 

esquaràmic, es van estudiar els espectres d’UV-visible. A partir dels valors obtinguts mitjançant 

aquests espectres, les dades seran analitzades amb els valors obtinguts a concentracions 

diferents mitjançant el programa HypSpec.29 Aquest programa pot utilitzar-se per derivar les 

constants d’equilibri a partir de les dades espectrofotomètriques. A més, ens permet calcular a 

través de l’ajust el valor del log 𝛽 del qual podrem obtenir la constant d’associació o 

dimerització. 

Una constant general, 𝛽, és la constant global per a la formació d’un complex a partir de reactius. 

El log 𝛽1 expressa l’afinitat entre: 

2𝑅 ⇌ 𝑅2                            𝛽1 =
[𝑅2]

[𝑅]·[𝑅]
 

log 𝛽1 = log[𝑅2] − log[𝑅] − log [𝑅] 

El valor del log 𝛽1 està relacionat amb les constants d’associació per a la formació de dímers. 

Com que en aquest cas només intervé un equilibri els valors de 𝛽1 i 𝐾1 coincideixen. 

2𝑅 ⇌ 𝑅2                          𝐾1 =
[𝑅2]

[𝑅]·[𝑅]
 

log 𝐾1 = log[𝑅2] − log[𝑅] − log [𝑅] 

 

A continuació, es farà ús del programa HypSpec, amb el qual podem obtenir el log β  i per 

consegüent, la constant de dimerització. 

 En un primer lloc les dades obtingudes de l’espectre UV-vis del nostre compost d’estudi dissolt 

amb acetonitril i metanol es tractaràn amb dit programa (Figura 30).  

 

Figura 30: Ajust obtingut amb el programa HypSpec i la constant de dimerització obtinguda utilitzant 

com a dissolvent acetonitril (MeCN) i metanol (MeOH). 
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Com es pot veure, les intensitats observades i les calculades per el programa HypSpec 

coincideixen en bona mesura per els casos esmentats. A partir d’aquest ajust el programa és 

capaç de calcular el valor de les constants d’equilibri. Amb els resultats obtinguts podem 

confirmar el que havíem predit anteriorment, és a dir, el valor de les constants d’equilibri de la 

dimerització que ens cedeix el programa, indica una tendència molt majoritària per la formació 

de dímers utilitzant com a dissolvent acetonitril que utilitzant metanol. 

En el cas del semi-àcid d’estudi dissolt en dioxà, al haver resultat negatiu l’estudi anterior les 

dades no seran tractades amb HypSpec ja que aquest només és útil quan tenim certa proporció 

monòmer-dímer. En aquest cas, únicament tenim una espècie i, per tant, les dades no poden 

ser tractades amb dit programa. 

A més, per tal de poder observar la proporció relativa de monòmer-dímer, el programa calcula 

aquests valors i ens permet extreure’ls, de manera que és fàcil realitzar un gràfic per tal de veure 

la concentració relativa de cada una de les espècies per cada dissolució realitzada (Figura 31). 

 

Figura 31: Concentració relativa monòmer-dímer utilitzant acetonitril (MeCN) i metanol (MeOH) com a 

dissolvents. 

A la figura 31 es representa el percentatge relatiu a cada espècie en front a la concentració total 

de monòmer afegit. D’aquesta forma podem definir que, considerant l’equilibri 2A → A2 la suma 

de la concentració del monòmer més dues vegades la del dímer, coincideix amb la concentració 

total de l’espècie afegida.  

Es pot apreciar com en el cas de l’acetonitril, a diferència del cas emprant metanol com a 

dissolvent, eliminant la capacitat del dissolvent de formar ponts d’hidrogen amb el monòmer 

però mantenint certa polaritat, la tendència del monòmer d’autoassociar-se es comença a fer 

notable, com representa la corba vermella del gràfic. Així i tot, la concentració del monòmer 

segueix essent predominant en la dissolució probablement per les interaccions dipolars amb el 

dissolvent, impedint en certa manera l’autoassemblatge dels monòmers. 

Per altre banda, emprant metanol com a dissolvent, podem observar que l’espècie predominant 

és el monòmer. La constant de dimerització és dos ordres de magnitud inferior a l’obtinguda 

amb acetonitril. Això és gràcies a que, emprant el metanol com a dissolvent, el qual és capaç de 

formar interaccions considerables amb l’àcid esquaràmic per mitjà d’enllaços d’hidrogen i 

interaccions de dipols; el que ocorr amb un dissolvent polar i pròtic com aquest, la concentració 

total és, a efectes pràctics, la del monòmer, sense apreciar-se pràcticament dímers en solució. 
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4.7. Taula de resultats de constants en les diferents condicions 

Per tal de veure la proporció monòmer-dímer a cada una de les concentracions totals en les que 

hem treball compleix amb el que hem comentat, igual que anteriorment realitzarem l’extracció 

de dades que ens proporciona el programa. 

Els resultats obtinguts observant l’estat d’agregació de l’àcid 4-cianofenil han estat els següents: 

(Taula II i Taula III) 

Taula II: Concentracions de monòmer lliure (R) i de l’espècie dimèrica (R2) en la situació d’equilibri per 

l’acetonitril (AcCN). 

 

Taula III: Concentracions de monòmer lliure (R) i de l’espècie dimèrica (R2) en la situació d’equilibri per el 

metanol (MeOH). 
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A més, s’ha representat la concentració fraccional del dímer ([R2]/[R]0) front a la concentració 
inicial de monòmer per cada valor de Kdim, obtenint els perfils mostrats a la Figura 33. A partir 
d’aquesta figura es pot observar que com major sigui la concentració inicial de l’àcid esquaràmic 
[R0], major és la concentració de les espècies dimèriques en l’equilibri. 
 

 

Figura 33: Representació de la concentració fraccional del dímer front a la concentració inicial de 

monòmer d’acord amb les dades indicades en la taula I i en la taula II. 

 

5. Conclusió: 
En aquest treball s’ha realitzat la síntesis de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic s’ha caracteritzat 

mitjançant l’espectroscòpia infraroja i la ressonància magnètica nuclear. A més, s’ha realitzat un 

estudi sobre l’agregació de dit àcid en dissolució, més concretament ens hem centrat en la 

dimerització.  

Veient els resultats obtinguts podem concloure que en aquest treball s’ha pogut demostrar com 

la utilització de diferents dissolvents amb distinta polaritat influeix en la formació d’agregats.  

Existeixen diversos estudis sobre l'efecte del dissolvent a les reaccions orgàniques com poden 

ser les de autocondensacio per donar unitats dimèriques, com en el nostre cas.30 Es pot 

concloure que quan menor sigui l’índex de polaritat del dissolvent, major és la capacitat dels 

monòmers per condensar en unitats dimèriques (o fins i tot, polimèriques); és per això que a 

major apolaritat del dissolvent, major és la propensió per la formació d’aquestes unitats 

estructurals; a major polaritat del dissolvent, major són les forçes d'interacció entre les unitats 

monomèriques i el dissolvent, impedint així l’autoensamblatge; a més, cal destacar que els 

dissolvents pròtics, obtenen una magnitud addicional d'interaccions dissolvent-monòmer 

impedint encara més la possibilitat de interacció entre unitats monomèriques. 

Si comparem els resultats que hem obtingut amb els trobats bibliogràficament de l’àcid benzoic 

obtenim les mateixes conclusions. Les constants de dimerització per l’àcid benzoic en dissolvents 

apolars com el tetraclorur de carboni son varis ordres de magnitud superiors que en dissolvents 

on la polaritat és significativa com és el cas del cloroform. Això podria ser el que ocorr amb el 

dioxà on tal vegada, al ser un dissolvent amb una polaritat molt baixa, es formaria la totalitat 

d’espècies dímeriques. Per tal de poder afirmar que tenim exclusivament el dímer es tindrien 

que realitzar més estudis realitzant mescles amb acetonitril i enregistrar els espectres UV-vis 

obtinguts. 
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A més de l’efecte de la polaritat, els estudis presentats per la dimerització de l’àcid benzoic 

demostren la importància de la participació d’altres tipus de forces intermoleculars que poden 

interferir en la interacció de les unitats monomèriques per formar els dímers; això es pot 

exemplificar en el cas d’emprar el benzè com a dissolvent que, com es va demostrar, dona unes 

constants de dimerització molt més baixes del que caldria esperar per la possible inclusió 

d’interaccions pi-pi entre el dissolvent i els monòmers. Hi ha diversos estudis que remarquen 

aquest fet per el cas de les esquaramides.31 Parlant més en concret del nostre cas, l’ús del 

metanol com a dissolvent, proporciona la capacitat de formar interaccions de pont d’hidrogen 

amb els monòmers dificultant així la interacció entre ells i per tant la dimerització, coincidint 

amb la hipòtesis esmentada prèviament. 

 

6. Part experimental 

6.1. Preparació de l’àcid 4-cianofenil esquaràmic 

Els reactius emprats per realitzar aquesta síntesis s’han adquirit comercialment i no han rebut 

cap tipus de tractament abans de la seva utilització. 

Per a la síntesis d’aquest semiàcid en primer lloc, es mesclen 0,5 mmol d’àcid esquàric, 0,1 mmol 

de 4-ciano anilina i 1,5 ml d’aigua aproximandament. Aquesta reacció es duu a terme en un 

reactor de microones les condicions de reacció de la qual són una temperatura de 120ºC durant 

una hora mantenint l’agitació. 

Per tal d’obtenir únicament el semi-àcid realitzarem una sèrie de passes. En primer lloc, 

addicionarem 5 ml de NaHCO3 al 5% (d’aquesta manera l’esquaraïna precipita). Després es filtra 

i es renta el sòlid tres vegades amb 5 ml NaHCO3  al 5% (3 x 5ml) i, a més, tres rentades de 5 ml 

més amb aigua (3 x 5ml). La solució restant es renta tres vegades més amb 10 ml d’èter dietílic 

cada cop. A continuació, s’acidifica amb 15 ml d’àcid clorhídric (HCl) 3N. Aquesta solució àcida 

s’extreu amb acetat d’etil realitzant unes cinc rentades de 10 ml (5 x 10ml). Finalment, tota la 

solució orgànica es deixa assecar amb Na2SO4 anhidre i es concentra. El producte obtingut és un 

sòlid ocre pàl·lid (19 mg; 89 %), m. p.: desc. 240˚C. 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6 ): δH 8.32 (s, 1H), 7.73 (d, J= 8.7 Hz, 2H), 7.66 (d, J= 8.7 Hz, 2H). 
ppm. 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 191.44, 189.92, 185.64, 171.64, 143.43, 133.46, 119.29, 118.44, 
103.72 ppm. FTMS calcd. for [M]- 213.02947 m/z, found 213.0299 m/z. 
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6.2. Valoracions d’UV-vis 

L’estudi d’agregació per UV-vis es va dur a terme variant les concentracions de l’àcid esquaràmic. 

Per tal d’obtenir diferents concentracions es va preparar una dissolució mare concentrada 

d’aproximadament de l’ordre de 10-4 M amb un dels dissolvents. A continuació, en una mateixa 

cubeta s’addiciona una alíquota d’aquesta dissolució mare i s’afegeix el dissolvent utilitzat en la 

dissolució mare per obtenir una concentració d’un ordre menor i que tingui un volum total de 

2,2 ml. Després, es fa una lectura en l’espectrofotòmetre i seguidament es van realitzant lectures 

afegint 0,2 ml del dissolvent per tal d’anar disminuint de manera progressiva la concentració de 

la dissolució. Quan arriba a un volum màxim de 3 ml es realitza una extracció amb una xeringa  

d’un ml i es continua amb les dissolucions fins obtenir concentracions de dos ordres de magnitud 

menor (≈10-7). S’enregistra l’espectre UV-vis entre 245-500nm. 

Per tal de poder representar el coeficient d’absorció molar enfront de la concentració s’han 

realitzat una sèrie de càlculs seguint la llei de Lambert-Beer a la longitud d’ona que presenta una 

absortivitat major. 

𝐴 = 𝜀 · 𝑙 · 𝑐 

 

6.3. Tractament de dades per anàlisis global (HypSpec): 

Per tal d’obtenir la constant de dimerització es va emprar el programa HypSpec. Aquest 

programa proposa un model per representar els equilibris químics i trobar o estimar la constant 

d’estabilitat per cada espècie.  

El programa ens mostra dos gràfics:  

A l’esquerra ens mostra l’absorbància a una longitud d’ona elegida mentre que a la dreta 

representa l’absorbància en el punt elegit. 

Cada gràfic està proveït d’un cursor de tal manera que quan es canvia la posició del cursor en 

una trama, es dibuixa l’altra trama. Així, les dues parcel·les estan unides entre si. Es poden 

pensar com a talls bidimensionals (ortogonals) a través de les dades d'absorbància. 

L’absorbància observada es dibuixa com a diamants blaus i l’absorbància calculada com a línia 

vermella puntejada. La trama d’absorbància per longitud d’ona també mostra la contribució 

calculada a l’absorbància total per a cada espècie de colors. 

Els resultats del refinament de la constant d’estabilitat  pot incloure moltes dades:  

- Valor minimitzat de la funció objectiu 

- Valors paramètrics 

- Punts de dades i residus calculats (per exemple, valors observats - valors calculats) 

- Les concentracions de totes les espècies del model en tots els punts de dades 

- Paràmetres implícits→ és important verificar que les absorbàncies molars siguin 

raonables i que tots els valors siguin positius. 

- Absorbàncies molars negatives 

Per comprovar si els resultats obtinguts són correctes s'han de tenir en compte tots els factors 

anteriors, ja que cap d'ells no és un indicador fiable de l'èxit o el fracàs del càlcul. 
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