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RESUMO 

Neste estudo, foram sintetizados complexos de ródio com aminoácidos e aminoácidos N

protegidos. Os compostos sintetizados foram caracterizados por análise elementar, 

espectrofotometria nas regiões do infravermelho e ultravioleta-visível, susceptibilidade 

magnética, ressonância magnética nuclear de próton e calorimetria exploratória diferencial. As 

técnicas analíticas utilizadas permitiram avaliar a estrutura dos complexos de rádio obtidos. 

Nos complexos sintetizados com aminoácidos, a ligação ocorreu pelos átomos de nitrogênio do 

grupamento amina e pelo oxigênio do grupo carboxila, formando anéis quelato de cinco 

membros, estrutura esta distinta da apresentada por compostos diméricos de ródio (II). Este 

modo de coordenação típico de carboxilatos de ródio dimérico, foi alcançado fazendo-se o 

bloqueio do grupamento arnino, direcionando assim a coordenação do aminoácido, aos átomos 

de ródio, através dos dois oxigênios da carboxila. Numa etapa posterior, o grupo protetor foi 

removido por ataque ácido, tomando o complexo, anteriormente solúvel em solventes apoiares, 

totalmente solúvel em água, sendo mantida a estrutura de gaiola. Partindo-se dos complexos de 

ródio (II) sintetizados com aminoácidos N-bloqueados, foram obtidos adutos com o ácido 

isonicotínico, que se mostraram mais hidrossolúveis do que os complexos iniciais. Os 

compostos [Rh2(Boc-Gly)4](1), [Rh2(Boc-L-Ala)4](II) e seus respectivos adutos com o ácido 

isonicotínico foram submetidos a ensaios biológicos in vitro, onde foi avaliada a citotoxicidade 

destes sobre células tumorais K562, U937 e de tumor de Ehrlich. O aduto [Rh2(Boc-L

Ala)4](AIN)2(1II) também foi submetido a um ensaio in vivo, de sobrevida. Camundongos 

portadores de tumor ascite de Ehrlich, tratados com solução do complexo (III), tiveram um 

aumento significativo de sobrevida, com formação de tumor sólido. Os complexos (1), (II), 

[Rh2(Boc-L-Val)4](IV), [Rh2(Boc-L-Leu)4](V) e [Rh2(Boc-D-Phe)4](VI) foram avaliados 

quanto ao seu potencial catalítico, em reações de hidrogenação. Os resultados foram expressos 

em termos de conversão de substrato em função do tempo de reação, número de rotação, 

freqüência de rotação e curvas TT x TTG. O complexo (1) apresentou atividade semelhante ao 

acetato de ródio (II), que foi utilizado como complexo de referência. Os demais compostos, 

(II), (V) e (VI) mostraram-se mais ativos que o acetato de rádio (II), nas reações de 

hidrogenação de hexeno-1 em etanol. 

vi 



ABSTRACT 

ln this study, rhodium complexes were synthesized using amino acids and N-protected amino acids 

as ligands. The synthesized compounds were characterized by elemental analysis, IR and UV -Vis 

spectroscopy, magnetic susceptibility, proton magnetic nuclear resonance and diferential scanning 

calorimetry. The used analytical techniques allowed us to evaluate the structure of the obtained 

rhodium complexes. ln the amino acids complexes, the binding occured through nitrogen atoms of 

the amino group and through the oxygen atom of the carboxyl group, forming chelate rings of five 

members, being these structures different from those presented by rhodium (II) carboxylates. This 

coordination mode was achieved protecting the amino group. ln a next stage, the protecting group 

was removed by acid attack, turning the previously soluble in apoiar solvents complex, totally soluble 

in water, being maintained the cage structure. From the N-protected amino acids rhodium (II) 

complexes synthesized, we obtained the isonicotinic acid adducts, more hydrossoluble than the 

original complexes. Antitumor activity of rhodiurn complexes [Rh2(Boc-Gly)4](1), [Rh2(Boc-L

Ala)4](II) and its isonicotinic acid adducts, was evaluated in vitro (cell cultures K562, U937 and 

Ehrlich) and the compound [Rh2(Boc-L-Ala)4](AIN)2(III) was also submitted to a in vivo assay. 

Mices bearing Ehrlich ascite tumor, when treated with complex (ID) solution, had a significant 

increase life span, with formation of solid tumor. The complexes (1), (II), [Rh2(Boc-L-Val)4](IV), 

[Rh2(Boc-L-Leu)4](V) and [Rh2(Boc-D-Phe)4](VI) were also tested in catalytic hydrogenation 

reactions. The results were expressed in terms of substrate conversion, turnover number, tumover 

frequency and TT x TTG curves. The complex (1) presented catalytic activity similar to the rhodium 

acetate (II), that was used as reference complex. The other compounds, (II), (V) and (1) exhibited 

improved catalytic behavior compared to rhodium (II) acetate in hydrogenation reactions using 1-

hexene as substrate. 
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AIN: ácido isonicotínico 

L-Ala: L-alanina 

Boc: grupo protetor tert-butoxicarbonil 

Bz: grupo protetor benzoil 

CBz: grupo protetor carbobenziloxicarbonil 
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O-MeCys: éster metílico da cisteína 

D-Phe: D-fenilalanina 

L-Phe: L-fenilalanina 

PhMe: tolueno 

i-PrOH: isopropanol 
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Introdução 

Carboxilatos de ródio (Il) têm despertado grande interesse devido à diversidade de 

aplicações práticas, podendo-se citar a atividade antitumoral sobre tumor ascite de Ehrlich e 

leucemia linfóide L1210, bem como a atividade catalítica apresentada em reações de hidrogenação e 

ciclopropanação de olefinas. 

Dando continuidade à linha de pesquisa desenvolvida pelo Prof Naijar a partir da 

qual já foram desenvolvidos novos carboxilatos de ródio (Il) utilizando como ligantes agentes 

alquilantes efetivos, como a ciclofosfamida e a sulfadiazina, e/ou ligantes com dois ou mais grupos 

hidrofilicos, como o citrato de ródio, buscou-se neste trabalho obter compostos que possuíssem 

ambas ou pelo menos uma das aplicações citadas acima, utilizando aminoácidos como ligantes. Estes 

foram escolhidos por serem biomoléculas naturalmente presentes em nosso organismo e que 

poderiam, eventualmente, atuar como moléculas carregadoras do metal para dentro das células 

tumorais. Acrescenta-se o fato dos aminoácidos possuírem dois grupamentos hidrofilicos (-COOH e 

-NH3), que confeririam aos carboxilatos de ródio uma maior hidrossolubilidade, diminuindo com isso 

a toxicidade e os efeitos colaterais destes compostos. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, os complexos de ródio sintetizados foram 

caracterizados por análise elementar, espectrofotometria na região do infravermelho e ultravioleta

visível, susceptibilidade magnética, ressonância magnética nuclear de próton e análise diferencial 

exploratória, com o objetivo de elucidar as estruturas dos compostos obtidos. 

O potencial biológico de alguns complexos foi avaliado em ensaios in vitro e in vivo, 

bem como o potencial catalítico, em reações de hidrogenação do hexeno-1, cicloexeno e do a.

fenilacrilato de metila (substrato pró-quiral). 

Os resultados obtidos mostraram que alguns dos complexos de ródio (Il) sintetizados 

possuem atividade biológica e catalítica bastante interessantes, inspirando, desta forma, trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 1: Revisão Bibliográfica 

1. AMINOÁCIDOS 

Os aminoácidos são pequenas moléculas que constituem as unidades fundamentais 

das proteínas e que também desempenham importantes funções, visto que são metabólitos de energia 

e muitos deles são nutrientes essenciais ao nosso organismo [ 1]. Da análise de um grande número de 

proteínas, verificou-se que estas eram compostas por 20 aminoácidos padrões, chamados de a

aminoácidos, devido a presença, com exceção da prolina, de um grupamento amino e um 

grupamento carboxila, simultaneamente em um mesmo átomo de carbono, denominado a. Na figura 

1 são apresentados os 20 aminoácidos padrões, com suas respectivas estruturas: 

HCHCOOH 
1 
NH2 

Glicina 

Alanina 

CH3 
1 

CH3CHCHCOOH 
1 

NH2 

Val.ina 

Leucina 

OH 
1 

CH3CHCHCOOH 
1 
NH2 

Treonina 

Orn,rco:»1 
NH2 

F enllalanina 

Tirosina 

W CH2yHCOOH 

NH2 
N 
H 

Triptofano 

HOOCCH2CHCOOH 
1 
NH2 

Ácido Aspártico 

Asparagina 

HOOCCH2CH2CHCOOH 
1 
NH2 

Ácido Glutilmico 

Glutamina 

Isoleucina Serina Histidina 

Figura 1: Os 20 a-aminoácidos-padrões constituintes das proteínas .. 
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Os aminoácidos caracterizam-se por serem sólidos cristalinos, com pontos de fusão 

ou decomposição relativamente altos(> 300ºC) e, como todos os compostos iônicos, são solúveis 

em solventes polares com alta constante dielétrica, como a água e o etanol. Tanto em soluções 

aquosas como no estado sólido, os aminoácidos ocorrem, predominantemente, como íons dipolares 

ou "zwitterions" (Figura 2) : 

Figura 2: Forma dipolar (zwitterion) dos aminoácidos 

A estrutura dipolar permite que o aminoácido comporte-se como um anfótero, ou seja, pode, pelo 

conceito de Brõnsted, agir como um ácido (doador de próton) ou como uma base (aceptor de 

próton). Por exemplo, para a alanina : 

• comportamento ácido : H3WCH(CH3)Coo- ~ W + H2NCH(CH3)Coo-

• comportamento básico : W + H3WCH(CH3)Coo- ~ H3WCH(CH3)COOH 

Os aminoácidos possuem constantes de dissociação (pK') características dos 

grupamentos presentes [2] e, com a equação de Henderson-Hasselbach (equaçãol) podemos 

determinar as concentrações das espécies iônicas presentes em solução, em um determinado pH : 

pH = pK' + log lAl. 

[HA] 

onde A- é a base conjugada de um ácido HA . 

( 1 ) 

A introdução de um substituinte no grupamento amino origina uma série denominada 

de aminoácidos N-protegidos e que exibem um grupo amino com diminuída afinidade por íons 

metálicos. Os aminoácidos N-protegidos (Figura 3) são, assim como os próprios aminoácidos, 

também biologicamente importantes, particularmente devido à presença do grupo peptídeo -NHCO-, 

tendo sido demonstrado o seu envolvimento direto em vários processos biológicos. Um exemplo 

notável é o dos derivados N-acetil, que estão presentes em algumas proteínas e peptídeos e 
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constituem a unidade de partida na biossíntese de várias cadeias peptídicas [3]. Já os grupamentos 

benziloxicarbonil e tosil são os grupos protetores mais apropriados para proteção temporária do 

grupo a-amino, pois reduz notavelmente a racemização, fornece altos rendimentos e são facilmente 

removidos dos produtos [ 4]. 

H 
1 'lo 

R-C-C 
1 'oH 

NH 
1 
~ 

aminoácido N-protegido 

R' 

CH3-C-
II 
o 

CH3 
1 

CH3-C-O-C
I 11 
CH3 O 

Grupo N-protetor 

Acetil 
(Ac) 

Butoxicarbonil 
(Boc) 

Benziloxicarbonil 
(Cbz) 

Figura 3: Estrutura geral dos aminoácidos N-protegidos e alguns grupos protetores 

O átomo de nitrogênio em um grupamento amino com pKa ~ 9,7 perde a sua 

basicidade ao reagir transformando-se em um nitrogênio, hibridizado sp2
, em uma ligação amida. A 

coordenação de um íon metálicos ao nitrogênio amídico somente ocorrerá preferencialmente ao 

oxigênio carbonílico caso ocorra a substituição do hidrogênio ligado a este nitrogênio, aumentando o 

seu pKa ~ 15. Contudo, este meio básico gerado pelo nitrogênio amídico, favorece a hidrólise do íon 

metálico, que frequentemente compete com a substituição do hidrogênio amídico pelo íon 

metálico[ 5]. 

Os aminoácidos N-protegidos não apresentam caráter dipolar em solução aquosa, 

visto que seus dois valores de pK de dissociação, geralmente variam entre 3 a 4, para o pKA1 e de 12 

a 14, para o pKA2, de acordo com os seguintes equilíbrios: 

pKA1 
RCONHCHRCOOH ::;;=~ RCONHCHRCOO- + H+ 

RCONHCHRcoo- pKA2 RCONCHRcoo- + H+ 
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2. AMINOÁCIDOS COMO LIGANTES EM COMPLEXOS METÁLICOS 

É sabido da literatura que os a-aminoácidos ligam-se a um íon metálico através do 

grupamento a-amino e/ou a-carboxil, dependendo da natureza do íon metálico. Aminoácidos que 

contém um terceiro grupo doador podem também formar ligações através deste grupo, atuando em 

certos complexos como ligantes tridentados [I]. 

Estudos envolvendo medidas potenciométricas [6-8] avaliaram a estabilidade de 

complexos metálicos (Cu(II), Ni(II), Zn(Il), Co(Il), Cd(II), Fe(II), Mn(Il) e Mg(II)) com 

aminoácidos com somente dois grupos ionizáveis: glicina, prolina, alanina, valina, fenilalanina, 

norvalina, leucina, norleucina e isoleucina. Foi observado que, quando ocorre a formação do 

complexo metálico, a curva de titulação não reproduz as curvas dos componentes. De fato, a forma 

da curva resultante mostrou-se independente do ligante e quase sempre, do metal envolvido. Os a

aminoácidos estudados apresentaram a mesma ordem de preferência pelos íons metálicos : 

sendo que esta mesma ordem também é válida para aminoácidos contendo um terceiro grupo 

doador: asparagina, triptofano, serina, norvalina, metionina, glutamina e treonina. Desta seqüência 

podemos concluir que entre os complexos metálicos, o cobre(II) é o que se encontra mais 

firmemente ligado, levando a uma maior estabilidade do complexo. Analisando pelo lado dos 

aminoácidos, a prolina foi aquele que apresentou maior avidez pelos íons metálicos, enquanto a 

asparagina, serina, metionina e fenilalanina, foram os aminoácidos que formaram os complexos 

menos estáveis. 

Estudos têm sido desenvolvidos para a determinação da natureza da ligação em 

complexos metálicos de aminoácidos baseados em espectros vibracionais. As freqüências de 

estiramento do grupo carboxilato têm fornecido informações sobre a força da interação metal

oxigênio na ligação metal-carboxilato. A ligação metal-nitrogênio também tem sido investigada, 

sendo que a coordenação dos grupos amino a íons metálicos provoca um decréscimo nas freqüências 

das vibrações de estiramento N-H. 
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A coordenação dos aminoácidos aos íons metálicos ocorre, invariavelmente, através 

do nitrogênio do grupo amina e do oxigênio do grupo carboxil (Figura 4 ), com a formação de um 

anel quelato de cinco membros. 

Figura 4: Estrutura geral dos complexos metálicos bivalentes com aminoácidos. 

Jackovitz e colaboradores [9] estudaram os espectros no infravermelho de complexos 

metal-alanina e observaram a coordenação do íon metálico através do oxigênio e do nitrogênio da 

alanina em função dos deslocamentos das bandas da carboxila e amina. A ordem observada das 

constantes de força para o estiramento assimétrico e simétrico da carboxila foi: 

Pt(ll)> Pd(II)> Cu(ll) > Zn(ll)> Ni(ll)> Co(II) 1:::Cd(II) 

enquanto que a variação das constantes de força para o estiramento metal-nitrogênio, não seguiu 

exatamente a mesma seqüência, mas sim a seguinte: 

Pt(ll)> Pd(II)> Cu(II)> Zn(II)> Cd(II)> Ni(II) 1::1 Co(II) 

Complexos de platina (II) com a glicina foram estudados por Kieft e Nakamoto [ l O] e 

nestes a glicina atuou tanto como um ligante unidentado quanto bidentado, ou ambos 

simultaneamente, sendo a diferenciação entre estes modos de coordenação feita através de espectros 

vibracionais. Em complexos onde a glicina está atuando como ligante unidentado, a ligação com o 

metal se dá através do nitrogênio, enquanto que nos compostos em que a glicina age como ligante 

bidentado, a coordenação ocorre através do átomo de nitrogênio do grupo amina e do átomo de 

oxigênio, do grupo carboxila. Não são descritos na literatura complexos de platina (II) com a glicina 

nos quais ela se ligue de modo unidentado através do átomo de oxigênio ou na forma bidentada, 

somente pelos átomos de oxigênio da carboxila. 

8 
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Do trabalho de Nakamoto e colaboradores, verificou-se, que quando um composto 

apresenta uma estrutura do tipo I (Figura 5), o aumento do caráter covalente toma o grupo carboxil 

mais assimétrico, resultando num aumento da separação de freqüências de estiramento assimétrico 

(uass(COO)) e simétrico (usim(COO) da carboxila. Contudo, para alguns acetatos metálicos, 

observou-se um deslocamento das bandas de estiramento COO assimétrico e simétrico, na mesma 

direção, sugerindo uma coordenação através dos dois oxigênios do grupo carboxila [ 11]. 

Figura 5: Estrutura tipo I para quelatos metálicos com aminoácidos [ 11]. 

O uso das freqüências de estiramento do grupo carboxila para a elucidação do tipo de 

coordenação deste grupamento em complexos metálicos tem gerado muitas publicações [12]. 

Deacon, Huber e Phillips [ 12b] concluíram, a partir de espectros vibracionais e dados 

cristalográficos, que as freqüências v(C02) somente poderiam ser utilizadas para: 

(i) o reconhecimento de complexos com coordenação unidentada do carboxilato, através de A, que é 

a separação entre Vass{CO2) e Vsim(CO2); neste caso, Aurudentada > Ô.iônica; 

(ii) identificação de alguns complexos com grupos carboxilato bidentados e ou quelatos, onde se 

observou frequentemente que Aponte e/ou qu,:::lato < Aiônica-

Por outro lado, Manhas e Trikha [12c], sugeriram que a direção dos deslocamentos de v(CO2) 

poderia ser utilizado como critério para o diagnóstico estrutural de todos os principais tipos de 

coordenação de carboxilatos e que também permitiria a distinção entre eles. 

O comportamento de aminoácidos N-bloqueados perante íons metálicos tem sido 

estudado. De um modo geral, os aminoácidos N-protegidos coordenam-se aos íons metálicos através 

do grupo carboxilato (tendo em vista os valores de pKA1 estritamente comparáveis), na forma 

unidentada ou bidentada, visto que a substituição diretamente no grupamento amino, por exemplo, 

por um grupamento acetil (CH3Cff) ou benzoil (C6H5Cff), diminui a afinidade do grupo NH2 pelo 

íon metálico. Um exemplo descrito pela literatura é o complexo N-benzoil-DL-alaninato de cobre, 

cuja estrutura, deduzida do espectro vibracional, assemelha-se a do acetato de cobre dimérico [13]. 
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Ainda assim, o ligante aminoácido possui reatividade suficiente pois verificou-se a tendência do 

complexo [Cu(Bz-í3-Ala)2]n, onde Bz-(3-Ala é o ânion benzoil-(3-alaninato, a formar um composto 

polinuclear, levando a sua insolubilidade em solventes orgânicos comuns. 

A importância dos aminoácidos N-protegidos em relação aos aminoácidos simples 

deriva do fato de que um grupo protetor substituindo um hidrogênio do grupo amino dificulta a 

ligação pelo nitrogênio amídico e conseqüentemente, favorece a coordenação exclusivamente pela 

carboxila. Com isso, através da escolha adequada da faixa de pH do meio, reduz-se a possibilidade 

de hidrólise do íon metálico ou, se for o interesse, pode-se substituir o hidrogênio da amida para 

realizar a ligação [ 5b]. 

3. CARBOXIIATOS DE RÓDIO 

Após a descoberta da ação antitumor da cis-diamina-cis-dicloroplatina (II) 

(Cisplatina) sobre certos tipos de tumores, a pesquisa de novos complexos metálicos com potencial 

atividade quimioterápica tem sido realizada. Dentre os compostos mais investigados estão os 

carboxilatos de ródio (II) (Figura 6): 

L 

Figura 6: Estrutura dos tetra-µ-carboxilatos de ródio (II) . 

3.1. ESTRUTURA E REATIVIDADE 

O primeiro composto de ródio (II) descrito foi o RhO, por Gmelin, em 1860 sendo 

que somente em 1960, Chemyaev e colaboradores [14] descreveram o complexo 

Rh2(02CCH3)4(H20)2 como tendo uma estrutura dimérica de "lanterna", com quatro ligantes acetato 

10 



Capítulo 1: Revisão Bibliográfica 

em ponte, contendo uma ligação metal-metal, com o complexo tendo essencialmente uma simetria 

D4h- Esta mesma estrutura já havia sido evidenciada nos compostos de [Cr2(O2CMe)4(H2O)i][l6] e 

[Cuz(OzCMe )4(H2O)i][ 15] e em outros complexos de metais de transição em que grupos 

carboxilato, principalmente, funcionam como ligantes entre dois metais [ 16]. 

Complexos com fórmula geral Rh2(O2CR)~2 foram primeiramente preparados a 

partir de sais de RhCL,3- em solução aquosa de ácido fórmico. Outra rota sintética partia de 

Rh(OH)3.H2O, com refluxo em uma mistura de um ácido carboxilico ou, um álcool e um ácido 

carboxílico. Os rendimentos dos produtos nestas primeiras preparações [17] eram muito baixos 

devido à formação excessiva de ródio metálico. Wilkinson e colaboradores [18], em 1970, 

desenvolveram uma síntese modificada, baseada na descrição feita por Winkhaus e Ziegler [19], que 

se tomou o procedimento preparativo padrão para a obtenção de acetato de ródio (II), descrita pela 

equação (2): 

CH3COONa/CH3COOH _________ ___,. R.hi(O2CCH3)4 
EtOH (2) 

A solução vermelha de RhCh muda para verde escuro quando colocada sob refluxo por um período 

de uma hora, com precipitação de um sólido verde. Refluxo prolongado leva a formação de Rh 

metálico preto. O sólido precipitado é cristalizado a partir do MeOH, obtendo-se um produto verde

azulado microcristalino, Rh2(O2CCH3)4(CH3OH)2. O acetato de ródio puro é facilmente obtido por 

aquecimento deste sólido a uma temperatura pouco acima de 1 OOºC, por aproximadamente 30 

minutos. O rendimento descrito é de 76%, mas trabalhos posteriores relatam rendimentos de 85%, 

Partindo-se de RhCh.3H2O [20]. Rendimentos de outros alquil carboxilatos são comparáveis, mas os 

rendimentos descritos para compostos haloacetatos (R=CCh, CHCh, CH2Cl, CF3, CF2Cl, CH2Br) 

[ 19] variam de 4 a 46%, sugerindo que é necessária uma estratégia alternativa para a preparação 

destes complexos. Uma vez preparado o complexo acetato, outros carboxilatos podem ser obtidos 

usando o procedimento de substituição do carboxilato, descrito por vários pesquisadores [ l 7b-d, 

21]. O procedimento, basicamente, consiste no aquecimento do complexo acetato em um excesso do 

ácido carboxílico desejado, na sua temperatura de ebulição ou de fusão por poucos minutos. Após a 

remoção do excesso de ácido, o tetracarboxilato de ródio é obtido em conversão próxima à 

quantitativa. 
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Carboxilatos de ródio de aproximadamente 25 ácidos carboxílicos já foram 

preparados sendo todos muito estáveis, mas reagem com uma grande variedade de ligantes neutros 

(L) ou ânions (X-), formando adutos [ Rh2(O2CR)4Ln] e sais Mn1[Rhi(O2CR)4Xnl (n= 1,2~ M= 

metais alcalinos ou bases N-protonadas), respectivamente. As ligações formadas entre o ródio e os 

ligantes axiais nos carboxilatos diméricos são fracas se comparadas às ligações Rh-L ou Rh-X em 

complexos mononucleares e isto é atribuído à influência trans da ligação cr Rh-Rh [22]. 

O caráter diamagnético destes complexos de ródio (II) foi uma das evidências da 

presença da ligação metal-metal , sendo que a faixa de susceptibilidade magnética de vários 

carboxilatos de ródio (II) encontra-se entre O, 11 a 0,5 M.B. por átomo de ródio. A natureza da 

ligação metal-metal nestes compostos foi assunto de muita controvérsia [14], sendo inclusive, 

inicialmente, atribuída a uma ligação tripla [23]. Cotton e colaboradores [24] mostraram que a 

ligação ródio-ródio é constituída por uma ligação simples, apesar de anormalmente curta (Tabela 1 ). 

Esta distância de ligação Rh-Rh observada no tetraacetato de ródio poderia surgir como 

consequência (i) de uma constrição imposta pelas pontes de carboxilato, visto que na ausência de 

ligantes ponte, a distância de ligação Rh-Rh é próxima a 2, 7 A ou (ii) através de um sistema 7t, que 

facilitaria as interações de ligação entre os centros metálicos, que não ocorreria na ausência de 

pontes. Esta última mostra interações sinergísticas compatíveis com uma mistura muito forte de 

orbitais atômicos do metal e ligante, como ocorre para complexos diméricos de Mo(II) e Cr(II) [27]. 

Tabela 1: Alguns exemplos de distâncias de ligação Rh-Rh e Rh-O (H2O) de carboxilatos de 

ródio (II). 

Complexo Distância Rh-Rh (Á) Distância Rh-O (Á) Ref. 

Rh2(O2CCH3)4(H2O)2 2,371 2,295 25 

[Rh2(O2C(CH2)2NH3)4(H2O)2](CIO4)4.4H2O 2,38 2,34 23 

Rh2(O2CCF3)4(H2O)2.2DTBN 2,409 2,243 26 

O acetato de ródio (II) troca facilmente os grupos acetato em ponte na presença de 

ácidos carboxílicos, tendo sido a reação de troca do Rh2(O2CCH3)4 com CF3CO2H monitorada por 

técnicas de RMN. Observou-se que, depois de trocados os dois primeiros acetatos, a substituição 
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dos dois acetatos remanescentes ocorria a uma velocidade 20 a 80 vezes mais lenta que a dos dois 

primeiros ligantes (1:2:0,1:0,025) [21a]. 

Estudos com [Rh2(O2CR)4]L2 mostraram que os ligantes axiais L poderiam ser 

substituídos por outros ligantes a uma velocidade muito mais rápida que os ligantes carboxilato em 

ponte. Desta observação surgiu uma aplicação prática proposta por Bear e colaboradores [28] que 

foi o uso destes compostos como fases estacionárias seletivas em cromatografia gás-líquido: éteres, 

cetonas e ésteres apresentavam volumes de retenção cada vez maiores e misturas de olefinas também 

eram separadas, quando eluídas por uma coluna contendo benzoato de ródio (II) suspensa em 

esqualano. 

Vários estudos [29,30] têm descrito dados termodinâmicos e cinéticos sobre a ligação 

axial em complexos [Rh2(O2CR)4], surgindo algumas tendências interessantes. A formação de aduto 

é um processo em duas etapas, formando primeiramente um complexo 1: 1 e finalmente um complexo 

2: 1. Uma avaliação das constantes de formação das etapas revela consistentemente que uma vez 

fonnado o aduto 1 : 1, o segundo ligante axial apresenta uma dificuldade bem maior em se ligar ao 

segundo átomo de ródio. A presença de mais de um átomo doador no ligante axial aumenta a 

constante de velocidade inversa em uma ordem de magnitude (29c]. A labilidade dos ligantes axiais, 

que é refletida estruturalmente em distâncias Rh-L maiores que o normal, resulta do efeito trans da 

ligação Rh-Rh e aparentemente, este efeito é ainda maior em adutos 2: 1 do que em adutos 1: 1. 

Substituintes nos grupos R nos complexos [Rh2(O2CR)4] também têm efeito sobre a 

ligação do ligante axial em solução aquosa [29b-c, 30]. Na série de complexos [Rh2(O2CR)4]L2, 

onde R=CH3OCH2, CH3, C2H5, os complexos com propionato formam adutos mais estáveis e com 

uma maior velocidade, em solução aquosa, do que seus análogos metoxiacetato ou acetato. Esta 

diferença é atribuída à maior lipofilicidade das cadeias laterais do propionato. 

A reação do acetato de ródio (II) com ácidos não coordenantes (fluorobórico, 

perclórico ou trifluorometilsulfõnico) foi estudada por vários grupos [ 18, 31,32]. Legzdins e 

colaboradores [18] descreveram em 1970 que a protonação do Rh2(O2CCH3)4 ocorre em meio 

aquoso ou alcoólico, para a formação do íon verde Rh2
4

+(aq)· Cinco anos depois, Wilson e Taube [32] 

investigaram novamente esta reação e concluíram que, por este procedimento, não eram geradas 
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quantidades significativas de Rh/+(aq) e, alternativamente, propuseram a formação de espécies 

catiônicas de menor carga denominadas [Rh2(02CCH3)3rcaq) e [Rh2(02CCH3)2]2"'"<aq)· Pinnavaia e 

colaboradores [31] observaram, em 1979, que quando tratado com HBF4 em metanol, o 

Rh2(02CCH3)4 reage para formar complexos catiônicos de ródio (1), do tipo Rh(PPh3)'n, os mesmos 

sugeridos por Wilson e Taube [32). A existência destas espécies foi deduzida de estudos de 

RMN-1H, que também mostrou que 30% dos ligantes acetato reagiram para formar metilacetato 

(CH3C02CH3). Durante os trabalhos de caracterização da reação em ácido, Legzdins e 

colaboradores [ 18] observaram que soluções protonadas, na presença de PPh3, são catalisadores 

ativos para hidrogenação homogênea. 

O acetato de ródio (II) sofre uma variedade de reações com pequenas moléculas. O 

composto é estável frente ao 0 2 mas reage com ozônio para formar o cátion µ3-oxo 

[Rh3Q(02CCH3)6(H20)3r [33]. Uma atmosfera de H2 sobre uma solução de Rh2(02CCH3)4 em 

THF contendo N a(Hg) e excesso de PMe3 levou somente a produtos de decomposição, em contraste 

com o análogo composto de molibdênio, que forma um complexo pouco usual Mo2(PMe3)6(H)4, 

tendo dois ligantes hidreto em ponte [34). 

O íon verde aquaródio(II), Rh2 
4+caq) exibe uma maior reatividade do que os 

compostos carboxilatos em ponte [16). Soluções de Rh24+cav, ao permanecer ao ar, originam o 

Rh(H20)/+. Oxigênio puro reage com Rh/+(aq) para produzir espécies peroxo em ponte 

[(H20)sRh02Rh(H20)sJ4+ [16, 35], que são análogas aos complexos dicobalto peroxo [36]. Já o 

hidrogênio reduz o Rh2 4+(aq) a ródio metálico. 

Alguns ligantes doadores contendo enxofre freqüentemente levam à degradação da 

estrutura do carboxilato. Adutos do Rh2(02CF3)4 com dimetilsulfóxido formam soluções azuis que, 

gradativamente, se tomam amarelas, indicando a presença de espécies de Rh(ID) [37). 

Ligantes fosfina deslocam os ligantes carboxilato em Rh2(02CR)4 para fornecer 

produtos de Rh(I) e Rh(III). 

Oxidação química do Rh2(02CCH3)4 em H20 com gás cloro, óxido de chumbo e íon 

cério leva ao cátion [Rh2(02CCH3)4r com uma mudança concomitante da cor da solução de azul-
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verde para laranja-violeta (32]. O monocátion binuclear, lentamente, reverte às espécies neutras 

quando deixado ao ar. 

Drago e colaboradores (38] em 1977, ao fazerem a caracterização estrutural do 

Rh2(O2CCF3)4(EtOH)2 (39] observaram que o grupo CF3, elétron atraente, aumenta a acidez de 

Lewis no sítio axial. Este aumento permite a coordenação de ligantes fracamente básicos, tais como 

os nitróxidos. Esta observação foi confirmada através de espectroscopia EPR do aduto nitroxil 1: 1 

com Rh2(O2CCF3)4, enquanto que o complexo butirato correspondente não fornecia tal complexo em 

solventes não coordenantes. Outro exemplo é o complexo Rhi(O2CCF3)4(Me2SO2)2 [ 40]. Neste, o 

ligante dimetilsulfona (Me2SO2), fracamente doador, se coordena através de um dos pares de 

elétrons isolados do átomo de oxigênio, com uma distância Rh-O média de 2,287 A. 

As estruturas de adutos com ligantes doadores de nitrogênio são as que apresentam a 

maior variação nas distâncias de ligação Rh-Rh encontradas em relação a outros átomos doadores 

em compostos carboxilato: 2,387 a 2,4537 A. O limite superior desta faixa é observado na estrutura 

do Rhi(O2CCH3)4(NO)(NO2) (26]. Este aduto marrom do acetato de ródio (TI) com NO, descrito 

pela primeira vez por Johnson e colaboradores [ 1 7b ], apresentou bandas no infravermelho em 

l800(m) e 1710 (F) cm-1, consistentes com a formulação de molécula doadora do tipo NO+ ao invés 

de NO- [ 41]. A estrutura desta molécula é interessante em dois aspectos: 

- É o primeiro diaduto contendo moléculas doadoras diferentes (NO e NO2)~ 

- As ligações Rh-N, extremamente curtas (1,927 e 2,008 Á), provocam perturbações significantes na 

estrutura normalmente constante, observada para o esqueleto do tetraacetato. A principal questão 

que não é totalmente respondida pelos resultados estruturais refere-se a uma descrição apropriada da 

estrutura eletrônica ON-Rh-Rh-NO2, e particularmente, quanto aos estados de oxidação dos átomos 

de ródio. São necessários posteriores estudos para responder mais completamente a esta questão. 

Os comprimentos de ligação Rh-P para adutos com ligantes doadores de fósforo, 

muito maiores que o normal (2,340Á, para Rhi(O2CCF3)4(PF3)2 e 2,494A, no 

Rh2(O2CCF3)4(PPh3)2) devem-se ao intenso efeito trans da ligação Rh-Rh (42, 43]. Já os adutos com 

PPh3 e P(OPh)3 dos complexos acetato (42] e trifluoroacetato (44], ambos mostram distâncias Rh-P 

menores (aproximadamente 0,07 Á) para os adutos com P(OPh)3, apesar das propriedades do PPh3 

indicarem que ele seja melhor a-doador. Esta diminuição da distância de ligação Rh-P tem sido 
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atribuída a uma combinação de fatores estéricos e eletrônicos [44], além do P(OPh), possuir um 

menor raio de ligação no P do que no PPh,. 

Estudos de Bowen e Taube [45] e Cotton e colaboradores [46] estabeleceram 

precedência para a existência de ligantes sulfato ponte em compostos bimetálicos. Com base em 

medidas no infravermelho, absorção eletrônica e susceptibilidade magnética, Wilson e Taube 

propuseram que seu composto diródio continha ligantes sulfato ponte [35]. 

São descritos pela literatura, complexos de ródio cujos ligantes contém um grupo 

funcional incorporado à cadeia lateral do carboxilato, mais especificamente aminoàcidos. Reações 

entre [Rhi(O,CMe),] e aminoácidos contendo grupos sulfidrila livre e alquilado também foram 

estudadas [47]. 

Zvyagintsev e colaboradores [48a] conseguiram sintetizar um complexo de ródio (III) 

com a glicina, amarelo, diamagnético e higroscópico, a partir de hexaclororodato (III) de sódio, de 

composição [RhCl(NH2CH2COO)i(NH2CH2COOH)], onde uma molécula de glicina encontra-se 

coordenada ao átomo de ródio através do nitrogênio do grupo amino e as outras duas, pelo N e O 

dos grupamentos arnino e carboxílico, respectivamente. A ação de NaOH sobre uma solução aquosa 

deste complexo, levou à formação do complexo [Rh(Gly),], onde Gly é o ânion glicinato [48b], 

também amarelo. Posteriormente, este complexo também foi sintetizado mas a partir do tricloreto de 

ródio [49]. 

Complexos com -y-arninobutírato foram obtidos com a mistura do ácido -y

aminobutírico em solução aquosa de RhCl,s'" [50]. O estado de oxidação divalente para o ródio foi 

sugerido com base no valor da energia de ligação Jd,,, do Rh no espectro fotoeletrônico. 

O composto utilizando a alanina como ligante foi obtido por dois métodos bastante 

diferentes. No primeiro procedimento[23, 51 ], o grupo arnino da Jl-alanina foi inicialmente protegido 

por tratamento com excesso de 2-tert-butiloxicarboniloxiimino-2-fenilacetonitrila em trietilarnina 

para bloquear o grupamento amino do aminoácido, direcionando a coordenação ao átomo de ródio 

através dos oxigênios da carboxila. Em seguida, a remoção do grupo protetor butoxicarbonil (Boc= 

(CH,),COCO-) foi efetuada com ácido perclórico a 70%, obtendo-se cristais azuis esverdeados de 
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[Rhi(O2C(CH2)2NH3)4(H2O)2](ClO4)4.4H2O. Na análise de difração de raios-x observou-se que era 

um composto binuclear, com os átomos de ródio unidos em ponte por quatro grupos ~-alaninato 

(cuja equivalência foi confirmada por RMN-1H) com distância Rh-Rh de 2,39 ~ contendo duas 

moléculas de água nas posições axiais, enquanto que os grupos perclorato foram localizados ligados 

aos átomos de oxigênio do carboxilato, por pontes de hidrogênio. Os espectros na região do visível 

obtidos, foram típicos de carboxilatos de ródio (II) [52], verificando o deslocamento da banda em 

587 nm para comprimentos de onda menores após a formação do aduto com a piridina. O segundo 

método [53] proporcionou a obtenção do complexo de ródio com a a-alanina através do refluxo de 

uma solução aquosa contendo acetato de ródio (II) e alanina, ocorrendo a formação do composto 

por simples troca de ligantes. Contudo, o produto somente foi isolado através da formação do aduto 

com dimetilsulfóxido ou piridina, que foi caracterizado por espectros na região do infravermelho. 

Além disso, o rendimento foi de apenas cerca de 5%, muito inferiores aos 65 % obtidos no primeiro 

método. 

O procedimento desenvolvido para a síntese do complexo de ródio com a a-alanina, 

também foi aplicado para a síntese de compostos de ródio (II) com a glicina e serina, porém não se 

conseguiu a purificação destes compostos devido às solubilidades muito próximas entre reagentes e 

produtos [53] . 

Complexos diméricos de ródio (II) com leucina e prolina foram preparados por 

Pruchnik e colaboradores [54]. A análise elementar dos compostos levou à seguinte estequiometria: 

[Rh2(leu)4(H2O)2](CIO4)4 e [Rhi(prol)4(H2O)2](CIO4)4. A síntese partiu do N~[Rhi(CO3)4].2,5 H2O 

e o aminoácido ((S)-leucina ou (S)-prolina) em uma solução 0,33M de HCIO4 em água. Nos 

espectros eletrônicos foram observadas as bandas em 583-584 nm, correspondente à transição 

1t*(Rh2) ~ a*(Rh2) [55], e em 456-459 nm, referente à transição 1t*(Rh2) ~ a* (Rh-O), indicando 

a coordenação através dos grupos carboxila. Este modo de coordenação que leva à formação da 

estrutura dimérica também foi confirmado pelos espectros vibracionais na região do infravermelho, 

onde se observaram pequenas diferenças entre Vsim(COO) e Vassim(COO), evidenciando grupos 

carboxilato formando pontes simétricas entre os dois átomos de rádio. Os complexos com a leucina 

e prolina também foram estudados via eletroquímica, de onde se concluiu que esses aminoácidos 
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protonados, coordenados ao ródio através dos grupos COO, estabilizam mais efetivamente os baixos 

estados de oxidação do ródio do que os carboxilatos não aminoácidos [56,57]. 

A ligação axial de aminoácidos contendo grupo sulfidrila livre (1-cisteína, 1-cisteína 

metiléster, 1-penicilamina) ao acetato de ródio (II), promoveu o rompimento da estrutura de gaiola, 

caracteristica dos carboxilatos. A coordenação do aminoácido ao átomo de ródio nestes complexos 

monoméricos quadrado-planares, ocorre através do enxofre do grupo SH e pelo nitrogênio do grupo 

anlino. Já os produtos da reação com aminoácidos contendo o grupo SR' são adutos em que é 

mantida a estrutura de gaiola do acetato de ródio (II) , com mudança da cor do composto de verde 

para laranja-violeta, devido à coordenação axial do aminoácido através do enxofre [47] . 

3.2. ATIVIDADE CATALÍTICA 

A atividade de complexos de ródio em reações catalíticas é bem documentada [26], 

particularmente aquelas envolvendo o ródio nos estados de oxidação + 1 e + 3. São relativamente 

poucas as reações catalíticas com complexos de ródio em que o metal se encontra no estado de 

oxidação +2, tanto no complexo precursor como nos complexos postulados no ciclo da reação, 

aumentando proporcionalmente o interesse em seu estudo no sentido de se avaliar o potencial como 

método de transferência catalítica, em substratos insaturados. Algumas das aplicações catalíticas dos 

compostos de ródio são em reações de hidrogenação assimétrica de substâncias enantioméricas [58], 

reações de hidroformilação de olefinas [59] e reações de carbonilação do metanol [60]. 

3. 2. 1. Reações de Hidrogenação 

A hidrogenação de compostos insaturados, pela adição de hidrogênio (H2), é uma das 

reações mais estudadas na catálise homogênea. Os catalisadores à base de metais de transição mais 

especificamente os dos grupos 8 a 1 O são os que se mostraram mais ativos. 

Na hidrogenação em fase homogênea, o substrato insaturado, por exemplo uma 

olefina, é geralmente ativado por coordenação e o hidrogênio por adição; sistemas envolvendo 

adição oxidativa, homo lítica e heterolítica de H2 são conhecidos [ 61]. Através da escolha cuidadosa 
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do sistema catalítico, pode-se conseguir um notável grau de seletividade, sendo vários deles, ativos 

sob condições suaves de temperatura e pressão. 

Complexos de ródio(II) com tirosina, ácido antranilico e ácido fenilacético, em 

soluções de dimetilformamida, têm se mostrado excelentes catalisadores para hidrogenação de 

olefinas. Apesar da estrutura destes complexos não ser clara, no caso do fenilacetato, ela tem sido 

representada como H[Rh2(PhCH2C00)2Cl]. Os grupos RC02- parecem funcionar como pontes ou 

quelatos e tem sido sugerido que o ródio interage com os elétrons 1t do anel fenilico [62]. Kidekel e 

colaboradores [62] estudaram sistemas usando H[Rh2(PhCH2C00)2Cl] e propuseram espécies 

catalíticas monoméricas do tipo HRh(PhCH2C02)-. 

A protonação do acetato de ródio por ácidos não complexantes e não oxidantes leva 

à formação de Rh/+, que na presença de trifenilfosfina, constitui um catalisador de hidrogenação 

ativo [ 63]. Contudo, as espécies catalíticas nestes sistemas parecem ser complexos monoméricos de 

Rh(I). 

Já foi observado anteriormente [64] que determinados acetatos de metais de transição 

do segundo período, incluindo o acetato de ródio, funcionam como catalisadores para hidrogenação 

de olefinas em meio homogêneo, em uma grande variedade de meios solventes. 

A estrutura observada para o acetato de ródio, onde os átomos de ródio estão ligados 

pela gaiola de acetato, sendo possível a preparação de vários adutos do tipo Rhi(OCOMe)J-2, é 

consistente com os dados analíticos, diamagnetismo e espectros eletrônicos dos compostos [17 b-d]. 

Portanto, o acetato de ródio possui dois sítios potencialmente adequados, em ambas as posições 

axiais, para a ativação de olefinas e/ou hidrogênio. A questão que surge advém do fato de que a 

estrutura dimérica para o complexo catalítico por si só não explica a questão se ambos os átomos 

participam no processo catalítico ou se um átomo metálico funciona primariamente como um ligante 

em relação ao outro. A última possibilidade existe em vários casos [ 65] e tem relação com o efeito 

da natureza do ligante sobre o processo catalítico. Quando ambos os átomos metálicos estão 

diretamente envolvidos no complexo catalítico, através da formação de ligação com as moléculas 

que entram na reação, há a possibilidade de que o processo catalítico global ocorra simultaneamente 

em cada centro metálico . 
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Rempel e colaboradores [ 66] descreveram que o acetato de ródio (II) hidrogena 

olefinas terminais, etileno e etilenos substituídos, em soluções em DMF, em pressões inferiores a 1 

atmosfera de H2, em temperaturas variando entre 30 a 80ºC. Não foi observada hidrogenação de 

monoenos internos, dienos, olefinas trans ou outros grupos funcionais como as cetonas. Alcinos 

reagem muito lentamente. Oxigênio molecular foi reduzido a água pelo hidrogênio na presença de 

Rh2(O2CCH3)4. O espectro de absorção inicial na região do visível, do acetato de ródio em DMF, 

ÀMax(E) 591 nm (137,6 mor1.L.cm-1
), 442,5 nm (51,6 mor1.L.cm-1

), não mudou com a adição de 

olefina e/ou hidrogênio à solução, permanecendo inalterado durante o curso da reação. Soluções em 

metanol do Rh2(O2CCH3)4 mostraram-se diamagnéticas pelo método de Evans, por RMN [67]. Não 

foi observado sinal de esr para os sistemas catalíticos de Rh2(O2CCH3)4 em DMF à temperatura 

ambiente ou a -20ºC, sugerindo portanto que, uma espécie de Rhn é o catalisador ativo. Ao 

completar-se a reação de hidrogenação, o Rh2(O2CCH3) 4 foi facilmente recuperado e poderia ser 

reutilizado sem qualquer perda apreciável na atividade. A cinética da reação para a hidrogenação 

parece ser de primeira ordem global, a baixas concentrações de olefina, para uma ampla variedade de 

solventes e olefinas usadas. Da análise por cromatografia gasosa observou-se que , na hidrogenação 

do hexeno-1, 82% dele é convertido a hexano e 18% a uma mistura de eis e trans-2-hexeno, que não 

são hidrogenados por Rhi(O2CCH3) 4 sob as condições reacionais usadas. Olefinas terminais sofrem 

alguma isomerização da dupla ligação ( 15 a 20%) durante a hidrogenação, enquanto olefinas 

internas, trans olefinas e cetonas, não são hidrogenadas. Alcinos são hidrogenados muito lentamente 

pelo Rh2(0iCCH3)4. Os dados cinéticos obtidos para o sistema de hidrogenação em DMF são 

consistentes com uma reação inicial do Rh2(O2CCH3) 4 com hidrogênio, seguida por uma reação 

subseqüente de um intermediário complexo hidreto com as olefinas como é mostrado nas equações 3 

e4: 

R.hi(OCOMe)4 + H2 (3) 
k.1 

k2 .., HR.hi(OCOMe)3(olefina) (4) 

A dependência inversa da reação direta quando ácido é adicionado ( equação 3) 

sugere que na reação, a ativação do hidrogênio ocorre por cisão heterolitica. Também é observada a 

dependência inversa com o acetato, sugerindo que uma das pontes de acetato, que pode funcionar 
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até alguma extensão como uma base apropriada para a estabilização do próton liberado ( ou seja, 

HT + OCO Me· !:; HOCOMe ), é substituído pelo novo ligante hidreto formado. Tal mecanismo de 

ativação do hidrogênio parece muito provável tendo em vista a habilidade das espécies Rh2(OCMe)4 

em sofrer reações de protonação [63]. O solvente D!vif, que tem caráter polar acentuado (constante 

dielétrica 36,7) tem solvatado rapidamente cátions e age como aceptor de prótons [68J, podendo 

também funcionar como uma base apropriada no meio solvente. As dependências estritamente de 

lª ordem observadas para o [Rh2(O2CCH3)4J e [H2], nas faixas de concentração investigadas são 

consistentes com uma ativação do H2 em somente um dos átomos de rádio do dímero. Porém, com 

base nos dados cinéticos, não é possível determinar em qual átomo de ródio do dímero ocorre a 

ativação da olefina. Parece que a rota mais fácil para a hidrogenação é obtida quando a olefina se liga 

ao hidreto de rádio, como mostrado no intermediário I, visto que a coordenação da olefina ao sítio 

de ródio que não possui o hidreto, como mostrado no intermediário II provavelmente envolveria 

uma transferência de hidreto através de uma distância considerável. A inserção da olefina em uma 

ligação metal-hidreto parece ser uma característica geral de mecanismos de hidrogenação que 

envolvem uma cisão heterolítica inicial do hidrogênio [69,70]. 

\ / H 
e i 
11------Rh(OCOMe}JRh 
e 
/\ (1) 

\/ H 
e i I /----- Rh(OCOMe)JRh 
e 

/ \ 
(li) 

H~ ,,,.,"' ......... ,, ...... 

,ru;(OCOMe)3Rli 

(III) 

Uma possibilidade alternativa bastante provável para as espécies intermediárias 

HRh2( OCO Me )3( olefina) envolve a formação de espécies hidreto em ponte como mostrado no 

intermediário III, nos quais ambos os átomos de ródio são equivalentes com respeito à coordenação 

da olefina e ativação. Estruturas de hidreto-ponte têm sido observadas para vários complexos 

hidreto-polimetálicos [71 J. 

Pastemak e Pruchnik [72] observaram hidrogenação do cicloexeno em presença de 

Rh2(phen)2(O2CCH3)2Ch, mas este composto apresenta menor atividade que o acetato de ródio (II). 
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3.2.2. Reações de lsomerização {61} 

Vários elementos de transição são capazes de coordenar um alceno e grande parte 

destes catalisam, em alguma extensão, a isomerização de alceno, que envolve a redistribuição das 

duplas ligações carbono-carbono dentro de uma molécula. Durante a isomerização catalisada por um 

metal, um alceno sofre dois processos de ativação, ou seja, por coordenação e por adição, sendo este 

último, o responsável pela movimentação da dupla ligação ao longo da cadeia carbonada. 

A migração da ligação dupla trata essencialmente do movimento de um hidrogênio, 

de um grupo alquil adjacente à dupla ligação, para o carbono a. da ligação dupla, envolvendo 

intermediários metal-alquil: 

~ 1 
-C-C=C-

1 1 ª 

H 
1 

-C=C-C-
1 1 1 

A coordenação do alceno gera um complexo metal-alceno-hidreto, que rapidamente 

sofre uma reação de migração do ligante hidreto para formar uma espécie metal-alquil. A migração, 

que provavelmente ocorre através de um estado de transição a quatro centros, é idêntico ao descrito 

na hidrogenação catalítica, de modo que grupos alceno e hidreto se encontram em posição eis. Esta 

reação é extremamente rápida para quase todos os complexos alceno-hidreto-metais de transição. 

Uma vez formados, as espécies metal-alquil podem sofrer uma interação por proximidade, a 13-
eliminação. 

A isomerização também pode ocorrer através de intermediários que não um complexo 

metal-hidreto, por exemplo, espécies metal-carbeno do tipo (i): 

RCH?CCH3 
-11 
M 

(i) 

------

A formação de (i) é visualizada como ocorrendo através de um estado de transição do tipo (ii), 

envolvendo um deslocamento 1,2-hidrogênio-suprafacial: 
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Infelizmente não existem evidências experimentais de que tal processo realmente ocorra na 

isomerização de alceno, catalisada por metal. Apesar disso, considerações importantes a respeito de 

espécies metal-carbeno (iii) têm sido aplicadas nas reações de metátese de olefinas: 

PhCH=CHR 

+ 
W(CO)s 

(üi) 

3.3 ATIVIDADE BIOLÓGICA 

A descoberta feita por Rosenberg e colaboradores [73] em 1965, de que a Cisplatina, 

cis-Pt(NH3)2Ch, inibia a proliferação da bactéria E. coli, originou uma nova classe de agentes 

quimioterápicos à base de metais. Os derivados platínicos têm grande aplicação clínica devido ao seu 

amplo espectro de atividade antineoplástica. Podem ser tratados desde tumores epiteliais, até câncer 

de ovário (Carboplatina, usada desde 1989), de cabeça e pescoço, esôfago e pulmão [74]. Desde 

então há uma intensa busca por novos complexos metálicos com atividade carcinostática em 

potencial [75, 76] e com menores efeitos colaterais [77]. 

Os carboxilatos de ródio (II) encontram-se entre os compostos de segunda geração 

dos complexos metal platínicos mais promissores, sendo que a atividade destes foi primeiro descrita 

em 1972, quando Bear e colaboradores [78J, observaram que carboxilatos de ródio (II) com 

arabinosilcitosina ( ara-C) aumentavam os tempos de sobrevida de camundongos inoculados com 

tumor ascite LI210. Estudos biológicos subseqüentes verificaram um aumento na sobrevida de 

camundongos, portadores de tumor ascite de Ehrlich [79-81] e tumor de leucemia P388 [82], 

quando tratados com carboxilatos de ródio (II), sendo que, em alguns casos, observou-se inclusive 
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Rhi{02CR)4 e o índice terapêutico contra linhagens de tumor ascite de Ehrlich. De fato, o aumento 

da cadeia R de metil até n-butil promoveu um crescente aumento na atividade antitumor. Porém, 

com o aumento do substituinte alquil para n-pentil, verificou-se um decréscimo da atividade. Dos 

complexos estudados, o butirato de ródio foi identificadocomo o mais potente deles [26]. 

Buscou-se também intensificar as propriedades farmacológicas de substâncias 

efetivamente utilizadas, por exemplo, no tratamento do câncer ou com efeitos anti-inflamatórios, 

através da associação com íons metálicos, onde acredita-se que o aumento da magnitude da ação se 

deva ao fato: (i) do complexo metálico reduzir a toxicidade e efeitos colaterais danosos do agente; 

(ii) do aumento da liberação da droga na célula tumoral ou (iii) pela liberação de espécies metálicas 

também capazes de bloquear sítios das bases do DNA nas células antitumorais [91]. De fato, adutos 

de carboxilatos de ródiio com a sulfadiazina [92] e metronidazol [93] aumentaram significativamente 

a taxa de sobrevida de camundongos inoculados com tumor de Ehrlich. Contudo, este sinergismo 

nem sempre é observado, como nos estudos de adutos com a ciclofosfamida [91] e sulfisoxazol [92]. 

Observou-se também uma correlação entre a lipofilicidade ( coeficiente de partição), 

que aumenta com o aumento da cadeia lateral de carbonos dos carboxilatos, com a atividade 

antitumor e toxicidade observadas [94]. Os resultados indicam que as drogas mais lipofilicas são 

absorvidas em maior extensão pelas células. Porém, um simples aumento da cadeia R do carboxilato 

não tem efeito sobre a ação terapêutica da droga. O decréscimo observado na atividade antitumor, 

toxicidade e eficácia terapêutica com o complexo hexanoato sugere que além dos problemas 

estéricos, deve haver um grau intermediário de solubilidade em água para que os compostos de ródio 

(ll) sejam efetivos [94]. Algumas das estratégias mais recentes utilizadas para aumentar a 

solubilidade dos compostos de ródio têm sido a de utilizar ligantes equatorias contendo grupos 

hidrofilicos como o citrato [88], cetogluconato e glucuronato [95], amidato [96] e sulfosalicilato 

[97], bem como através da inclusão dos compostos diméricos de ródio em moléculas de 

ciclodextrina [98]. 

Em relação ao mecanismo de ação antitumoral apresentado pelos carboxilatos de 

rádio pode-se dizer que não é o mesmo seguido pela Cisplatina, visto que esta induz ligações DNA

DNA e DNA-proteína que levam a lesões cromossômicas [52, 99], enquanto que no estudo com o 

butirato de ródio (II) somente se observou um pequeno aumento na incidência de falhas e quebras 

nas cromátidas [83a]. De fato, carboxilatos de ródio (II) parecem agir indiretamente sobre a inibição 

24 



Capitulo J: Revisão Bibliográfica 

Rh2(O2CR)4 e o índice terapêutico contra linhagens de tumor ascite de Ehrlich. De fato, o aumento 

da cadeia R de metil até n-butil promoveu um crescente aumento na atividade antitumor. Porém, 

com o aumento do substituinte alquil para n-pentil, verificou-se um decréscimo da atividade. Dos 

complexos estudados, o butirato de ródio foi identificadocomo o mais potente deles [26]. 

Buscou-se também intensificar as propriedades farmacológicas de substâncias 

efetivamente utilizadas, por exemplo, no tratamento do câncer ou com efeitos anti-inflamatórios, 

através da associação com íons metálicos, onde acredita-se que o aumento da magnitude da ação se 

deva ao fato: (i) do complexo metálico reduzir a toxicidade e efeitos colaterais danosos do agente; 

(ii) do aumento da liberação da droga na célula tumoral ou (iii) pela liberação de espécies metálicas 

também capazes de bloquear sítios das bases do DNA nas células antitumorais [91]. De fato, adutos 

de carboxilatos de ródiio com a sulfadiazina [92] e metronidazol [93] aumentaram significativamente 

a taxa de sobrevida de camundongos inoculados com tumor de Ehrlich. Contudo, este sinergismo 

nem sempre é observado, como nos estudos de adutos com a ciclofosfamida [91] e sulfisoxazol [92]. 

Observou-se também uma correlação entre a lipofilicidade ( coeficiente de partição), 

que aumenta com o aumento da cadeia lateral de carbonos dos carboxilatos, com a atividade 

antitumor e toxicidade observadas [94]. Os resultados indicam que as drogas mais lipofilicas são 

absorvidas em maior extensão pelas células. Porém, um simples aumento da cadeia R do carboxilato 

não tem efeito sobre a ação terapêutica da droga. O decréscimo observado na atividade antitumor, 

toxicidade e eficácia terapêutica com o complexo hexanoato sugere que além dos problemas 

estéticos, deve haver um grau intermediário de solubilidade em água para que os compostos de ródio 

(II) sejam efetivos [94]. Algumas das estratégias mais recentes utilizadas para aumentar a 

solubilidade dos compostos de ródio têm sido a de utilizar ligantes equatorias contendo grupos 

hidrofilicos como o citrato [88], cetogluconato e glucuronato [95], amidato [96] e sulfosalicilato 

[97], bem como através da inclusão dos compostos diméricos de ródio em moléculas de 

ciclodextrina [98]. 

Em relação ao mecanismo de ação antitumoral apresentado pelos carboxilatos de 

ródio pode-se dizer que não é o mesmo seguido pela Cisplatina, visto que esta induz ligações DNA

DNA e DNA-proteína que levam a lesões cromossômicas [52, 99], enquanto que no estudo com o 

butirato de ródio (II) somente se observou um pequeno aumento na incidência de falhas e quebras 

nas cromátidas [83a]. De fato, carboxilatos de róclio (II) parecem agir indiretamente sobre a inibição 
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da síntese do DNA, possivelmente por inibição de enzimas essenciais à sua formação [52, 83a], 

como a DNA polimerase, sendo que a ordem de inibição da síntese de DNA en vitro foi a seguinte: 

metoxiacetato< acetato< propionato< butirato [79,80]. 

A principal preocupação do uso dos complexos platínicos em quimioterapia ainda 

continua sendo a grande toxicidade do complexo metálico devido, principalmente à falta de 

especificidade. Nos carboxilatos de ródio (II) a sua atividade antitumoral é paralela à sua toxicidade. 

Estudos revelam que a estrutura de gaiola do carboxilato é susceptível à degradação, sendo que são 

detectados como produtos do metabolismo, ródio metálico, íons de acetato livres e CO2 [100]. No 

estudo in vivo, realizado por Souza e Najjar [101], foi acompanhada a biodistribuição do aduto do 

propionato de ródio (II) com ácido isonicotínico pelos órgãos de camundongos, através da técnica 

de espectroscopia de emissão atômica por plasma (ICP-AES). Deste estudo verificou-se que o ródio 

era encontrado em todos os órgãos, mas principalmente no baço, figado, útero/ovário e coração. A 

partir do conhecimento do metabolismo e caracteristicas do tipo de células tumorais , pode-se 

desenvolver ou adaptar uma droga para nelas atuar mais especificamente O uso de moléculas 

carregadoras, por exemplo os aminoácidos [102-104] como ligantes dos complexos metálicos tem 

sido uma alternativa na busca por maior seletividade da droga. 
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1. MATERIAIS E MÉTODOS DE PREPARAÇÃO 

Os complexos de ródio sintetizados são todos estáveis ao ar, porém higroscópicos e 

podem se decompor ou polimerizar, se submetidos a altas temperaturas durante o processo de 

secagem. As soluções submetidas a ensaios biológicos foram utilizadas sem necessidade de prévia 

esterilização. Os testes catalíticos foram realizados empregando-se a técnica de tubo de Schlenck, 

que pemútiu a manipulação de substâncias sensíveis ao ar e/ou higroscópicas, sob atmosfera inerte 

de argônio. 

1.1. J1ATERJAIS 

Os principais reagentes e solventes utilizados nestes estudo estão listados na Tabela 2. 

Uma listagem completa dos reagentes utilizados, bem como a descrição detalhada das técnicas 

empregadas nos testes biológicos é descrita por Freshney [105]. 

Tabela 2: Relação de materiais 

REAGENTE PROCEDENCIA REAGENTE PROCEDENCIA 
Acetato de sódio trihldratado Merck 2,3 dimetil-1-buteno Aldrich 

N-acetilglicina, 99% Aldrich Dimetilsulfóxido '\1erck 
Alumina 90 Aldrich/V etec Etanol Absoluto P.A. Merck 

Ácido acético glacial Ana]yticals 9-fluorenilmetil Aldrich 
cloroformato, 97% 

, Ácido glutárico Aldrich Fenilacetileno, 98% Aldrich 
Acido isonicotínico Aldrich L-fenilalanina, 99% Aldrich/Sigma 

L-alanina Merck, Ajinomoto Co glicina Riedel 
Di-tert-butildicarbonato, Aldrich Hexeno-1, 97% Aldrich 

97% 
N-tert-butoxicarbonil-D- Aldrich Isopropanol P.A Merck, Grupo 

fenilalanina Química 
N-ten-butoxicarbonil-L- Aldrich L-leucina Aldrich/Sigma 

leucina 
N-tert-butoxicarbonil-L- Aldrich Ninhidrina Fluka 

valina 
Carbobenziloxi-glicina Sigma Paládio sobre Degussa 

carbono 
Cicloexeno Aldrich, Grupo Sephadex G-25 Aldrich 

Química 
Cloreto de ródio (III) Fluka AG, Aldrich, Tolueno P.A Merck 

trihidratado, 37, 85% Rh Alfa Products, 
Pressure Chemical Co. 

2,3 dimetil-1-buteno Aldrich Tween-80 Baker 
Dimetilsulfóxido Merck L-valina Aldrich/Sigma 

Etanol Absoluto P.A. Merck 
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Além dos reagentes listados, foram utilizados vários reagentes auxiliares nas sínteses, 

tais como diversos sais de sódio e potássio, todos com grau de pureza P.A. Os solventes utilizados 

nas sínteses, também P.A. foram utilizados sem prévio tratamento, com exceção daqueles utilizados 

nos testes catalíticos, que foram tratados com agentes dessecantes específicos [106], e 

posteriormente, destilados em atmosfera inerte de argônio e armazenados em tubos de Schlenk. 

1.2. MÉTODOS DE PREPARAÇÃO 

1.2.1. Aminoácidos N-Protegidos pelo grupo tert-butoxicarbonil (Boc) 

Os seguintes aminoácidos tiveram o !:,-'Tllpamento amino bloqueado pelo grupo 

protetor Boc (grupamento butoxicarbonil: glicina, L-alanina, L-fenilalanina, L-valina e L-leucina, 

através de métodos anteriormente publicados [ 107-109], dando origem aos respectivos Boc

aminoácidos, que são apresentados na Figura 7: 

BocHN /'---.,._ COOH 

Boc-Gly 

NHBoc 

~OOH 

Boc-L-Val 

NHBoc 

ACOOH 
Boc-L-Ala 

Boc= Butoxicarbonil 

Figura 7: Aminoácidos N-Boc-protegidos. 

Um processo típico de bloqueamento é efetuado como segue: 

~COOH 

~ ~IBoc 

Boc-D-Phe 

COOH 

NHBoc 

Boc-L-Leu 

Pesou-se 50 mmols de aminoácido (L-Ala: MM=89,09 g/mol: Gly: MM=75,07 g/mol; 

D-Phe: MM=l65,2 g/mol; L-VaL MM=l 17,1 g/mol; L-Leu: MM=l31,2 g/mol), dissolvidos em 150 

mL de uma mistura 1,4-dioxano/água ( 2:1). A esta solução adicionou-se 50 mL de NaOH lN, 

seguido da adição de 55 mmols de di-tert-butildicarbonato (MM=218,25 g/mol), sob agitação e 
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banho de gelo. A solução foi então deixada sob agitação, à temperatura ambiente, por 

aproximadamente 60 minutos. Em seguida, o dioxano foi retirado da mistura, sob vácuo e leve 

aquecimento. A solução aquosa restante foi acidificada com uma solução de KHS04 a 10%, até pH 

2. O produto foi extraído com 4 porções de 25 mL de acetato de etila. Unidas as frações orgânicas, 

estas foram lavadas com 25 mL de água e depois colocadas em contato com Na2S04 anidro, durante 

a noite. O agente dessecante foi então retirado por filtração em papel filtro e o solvente, por 

aplicação de vácuo e leve aquecimento, sendo até esta etapa, os aminoácidos N- bloqueados obtidos 

sob a forma de uma resina [ 107] . 

A precipitação da Boc-L-Ala , Boc-Gly e Boc-L-V ai foi conseguida através do uso de 

mistura de diclorometano/n-hexano (1 : 3). Por aplicação de vácuo, retirou-se primeiro o CH2Cl2 

cujo ponto de ebulição ( 40°C) é menor que do n-hexano ( 68-72ºC), no qual o aminoácido 

bloqueado é muito solúvel e à medida que o n-hexano foi retirado observou-se o turvamento da 

solução até a precipitação intensa do produto desejado. Com a Boc-L-Leu e a Boc-D-Phe o 

procedimento de precipitação descrito acima não foi tão eficiente devido ao aumento de solubilidade 

destes Boc-aminoácidos no solvente apoiar. Por isso, após várias tentativas de precipitação pelo 

procedimento acima, conseguiu-se isolar a Boc-L-Leu pela adição de pequena quantidade de água 

deionizada, que foi posteriormente evaporada por aplicação de vácuo e leve aquecimento. Durante o 

procedimento de precipitação da Boc-D-Phe, na fase apoiar (n-hexano) observou-se a presença de 

uma pequena fase amarela (possivelmente di-tert-butil-dicarbonato não reagido) que se adere ao 

produto final, deixando-o com aspecto viscoso. Por isso nesta etapa separou-se a fase contendo o 

produto, sendo esta seca sob vácuo, obtendo-se por fim a precipitação do produto, porém, com 

rendimento bastante baixo comparado aos obtidos para os outros aminoácidos N- bloqueados. 

Rendimentos: Tabela 3. 

Tabela 3: Rendimentos das sínteses dos Boc-aminoácidos 

PRODUTO MM(g/mol) m(g) Rendimento (%) 

Boc-L-Ala 189,2 7,12 75 

Boc-Gly 175,2 7,62 87 

Boc-L-Leu 231,3 8,56 74 

Boc-D-Phe 265,3 4,97 37 

Boc-L-Val 217,3 7,48 69 
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1.2.2. Aminoácidos N-Protegidos pelo grupo fluorenilmetoxicarbonil (Fmoc) 

CH2-O-C-NH 
li 1 

O CH2 
Fmoc-Gly 1 

COOH 

CHá-O-C-NH 
li 1 

Fmoc-L-Ala 
O HC-CH3 

1 

COOH 

O procedimento para proteção de aminoácidos pelo grupamento fluorenilmetoxicarbonil (Fmoc) foi 

efetuado como segue: 

Pesaram-se 7,59 mmols de aminoácido (Glicina(Gly): MM= 75,07 glmoV 0,57g; 

L-Alanina(L-Ala): MM= 89,09 glmoV 0,68 g) que foram dissolvidos em 20,2 mL de uma solução 

aquosa de Na2CÜ3 a 10%. Sob agitação e banho de gelo foram adicionados 1,96 g de 9-

fluorenilmetil cloroformato (7,57 mmols; MM= 258, 70 glmol) previamente dissolvidos em 1 O mL de 

dioxano. A solução foi deixada agitando à temperatura ambiente por 2 horas, observando-se ao final 

desta etapa a presença de um precipitado branco, constituído por excesso do reagente protetor e o 

polímero dibenzofulveno formado. Seguiu-se a adição de 200 mL de água destilada e extração das 

impurezas com éter etílico. A solução aquosa resultante foi acidificada com HCI até pH 5 

( controlado por papel pH universal) e o produto extraído com 3 x 50 mL de acetato de etila. As 

frações orgânicas foram unidas, lavadas com água deionizada e adicionou-se sulfato de sódio anidro 

(agente dessecante), deixando-se em contato por uma noite. Após retirar o sulfato de sódio por 

filtração em papel filtro, precipitou-se o produto com uma mistura de éter de petróleo/ 

diclorometano e aplicação de vácuo. Ambos os aminoácidos foram recristalizados em uma mistura 

éter etílico/acetato de etila ( 1: 1 ). 

Rendimentos: Fmoc-Gly (MM= 297,3 g/mol), 1,85g, 82 %; Fmoc-L-Ala (MM= 311, 1 g/mol), 

1,98g, 84 %. 
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1.2.3. Complexos de Ródio (II) com os Aminoácidos N-Bloqueados 

Preparou-se uma solução de 0,500 g de RhCl3.3H2O (MM= 263,31 g/mol; 1,90 

mmols) em 100 mL de etanol absoluto. A esta adicionou-se uma solução contendo 5, 70 mmols de 

aminoácido N-bloqueado em aproximadamente 50 mL de água destilada. O pH da solução aquosa 

do aminoácido N-protegido foi previamente ajustado com auxílio de um medidor de pH, de maneira 

que o pH desejado fosse uma unidade acima do pK 1 do aminoácido bloqueado, onde ocorre 

predominância de espécies aniônicas [RCH(NH2)COO-] (Tabela 4). A mistura das duas soluções foi 

então levada ao refluxo sob atmosfera inerte por aproximadamente 60 minutos. A solução obtida foi 

filtrada por papel filtro a fim de remover resíduos de ródio metálico formado e colocada em um 

rotoevaporador para remoção dos solventes. O produto verde bruto foi então dissolvido em uma 

quantidade mínima de acetato de etila e eluído através de uma coluna de Alumina 90, para 

purificação, utilizando como eluente uma mistura de 1: 1 de acetato de etila e metanol. A fração 

contendo o produto foi recolhida e o solvente retirado, obtendo-se o produto final purificado. 

Rendimentos: Tabela 5. 

Tabela 4: Valores de pK1 de aminoácidos N- bloqueados 

Aminoácido N-protegido MM (g/mol) pK1 * 
Boc-Gly 175,2 3.78 

Boc-L-Ala 189,2 3,87 
Boc-L-Val 217,3 3,88 
Boc-L-Leu 231,3 4,93 
Boc-D-Phe 265,3 4,68 
Fmoc-Gly 297,3 5,5 

Fmoc-L-Ala 311,3 8,0 
Cbz-Gly 209,2 3,9 
Ac-Gly 117,1 3,67 

* O valor do pK1 da acetilglicina foi obtido da referência [ 11 O], enquanto os valores de pK1 dos 

aminoácidos N- bloqueados foram determinados por titulação potenciométrica, de acordo com o 
método descrito na seção 2. 
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1.2.4. Complexos de Ródio com Aminoácidos 

Preparou-se uma solução de 0,300 g de RhCl3.3H2O (1,14 mmols; MM= 263,31 

g/mol) em 80 mL de etanol absoluto. A esta adicionou-se uma solução contendo 3,42 mmols de 

aminoácido (Gly, L-Ala, L-Phe) em aproximadamente 30 mL de água destilada. O pH da solução 

aquosa do aminoácido foi previamente ajustado com auxílio de um medidor de pH, de maneira que o 

pH desejado fosse uma unidade acima do PI½ do aminoácido (Gly= 9, 70; L-Ala= 9,87; L-Phe: 9,31. 

A solução foi aquecida com manta elétrica e deixada sob refluxo, em atmosfera de nitrogênio, por 

aproximadamente 60 minutos. A solução amarela resultante foi concentrada até o volume de 

aproximadamente 5 mL e eluída com água destilada através de uma coluna contendo Sephadex G-25 

para purificação [l 11]. O produto bruto foi passado através da coluna até que o eluído ficasse livre 

de aminoácido não reagido. Este controle foi realizado através da reação com a ninhidrina , que 

reage com o grupamento amina do aminoácido, formando um pigmento azul-violeta (DYDA) 

característico (Figura 8). Rendimentos: Tabela 5. 

Tabela 5: Rendimentos obtidos nas sínteses dos complexos de ródio com aminoácidos e 
aminoácidos N- blogueados. 

Composto MM m produto (g) Rendimento 
{ g/mol} {%} 

[ Rh(Gly)2Cl ] 286,48 0,261 80 

[ Rh(Ala)3] 367,16 0,352 84 

[ Rh(Phe)2Cl] 466,73 0,426 80 

[ Rh2(Boc-Gly)4] 902,52 O, 111 13 

[ Rh2(Boc-L-Ala)4 ] 958,62 0,191 21 

[ Rh2(Boc-D-Phe)4] 1263,0 0,312 26 

[ Rh2(Boc-L-Val)4] 1070,8 0,336 33 

[ Rh2(Boc-L-Leu)4 ] 1127,0 0,321 30 

[ Rh2(Cbz-Gly)4] 1038,6 0,256 26 

[ Rh2(AcGly)4] 670,20 0,146 23 
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Figura 8: Reação da ninhidrina com aminoácido . 

1.2.5. Acetato de R6dio (li) 

Uma solução de l,Og de RhCl,.3820 (4,8 mmols; MM= 209,26 g/mol) em 20 mL de 

etanol absoluto foi preparada e adicionada sobre uma solução de 2,0 g de acetato de sódio hidratado, 

em 20 mL de ácido acético glacial. Esta mistura, de cor castanho avermelhada, foi transferida para 

um sistema (previamente purgado com N2, por 15 minutos) constituído por um balão de 100 mL e 

um condensador de bolas acoplado a ele. A seguir iniciou-se o aquecimento com manta elétrica e 

deixou-se a mistura em refluxo, por aproximadamente 60 minutos ( observou-se nesta etapa a 

mudança gradual da cor da solução até a cor verde escuro). Suspendeu-se o aquecimento e deixou

se a mistura retomar à temperatura ambiente. O precipitado verde obtido, separado através de 

filtração por funil de placa porosa GJ, foi totalmente dissolvido em 250 mL de metanol e deixado 

em refluxo por 3 horas. A solução foi filtrada à quente, através de papel filtro (para eliminar resíduos 
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de ródio metálico, preto, formado durante o refluxo) e concentrada até o volume de 100 mL, em 

banho-maria. O concentrado foi levado ao freezer por 24 horas para a precipitação do acetato de 

ródio (II). O produto ainda foi lavado com pequenas porções de metanol gelado antes de ser levado 

à estufa à vácuo, para secagem por 4 horas, a 110 'C [I 12). 

Rendimento: O, 665g (80 %). 

1.2.6. Propionato de Ródio (II) 

Preparou-se uma solução contendo 0,50 g de RhCl3.3H20 (1,9 mmols; MM= 263,31 

g/mol) em 50 mL de etanol absoluto e a esta adicionou-se uma solução contendo O, 73 g de 

propionato de sódio (7,6 mmols; MM= 96,06 g/mol) parcialmente dissolvido em 20 mL de etanol 

absoluto. A mistura foi aquecida e mantida sob refluxo (80ºC), sob atmosfera de argônio, por 

aproximadamente 45 minutos. A solução verde escuro obtida foi filtrada em papel filtro, para 

eliminação de resíduos de ródio metálico fonnado, e o filtrado colocado em um rotoevaporador para 

retirada do solvente. O sólido obtido foi redissolvido em acetona, filtrado novamente e finalmente, 

recristalizado em diclorometano. O produto final foi seco sob vácuo com leve aquecimento [I 06]. 

Rendimento: 0,085g, 18%. 

1.2. 7. Butirato de Ródio (li) 

A uma solução contendo 0,50 g de RhCl3.JH20 (1,9 mmols; MM= 263,31 g/mol) 

em 70 mL de etanol absoluto, adicionou-se 0,84 g de butirato de sódio (7,6 mmols; MM= 110,09 

g/mol). A mistura foi levada ao refluxo por aproximadamente 60 minutos, sob atmosfera inerte, e em 

seguida filtrada por papel filtro, para eliminação de resíduos de ródio metálico. O solvente do 

filtrado foi removido em um rotoevaporador e o sólido obtido, redissolvido em diclorometano. Esta 

solução foi colocada em um funil de separação e lavado três vezes com 20 mL de água destilada. 

Novamente o solvente foi evaporado e o sólido recristalizado em acetona [106). 

Rendimento: O, 137 g, 26 % . 

1.2.8. Complexo de Ródio com Ácido Glutárico 

Acetato de ródio (Il) (0,50 g; 1,1 mmols) foi macerado em almofariz de ágata, 

juntamente com ácido glutárico (0,60 g; 4,5 mmols ) até a obtenção de uma mistura homogênea e 
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finamente dividida, que foi fundida a l 20ºC, por 60 minutos, em balão de fundo redondo com 

atmosfera inerte. O produto azul-esverdeado obtido, foi lavado com éter etílico e seco em estufa à 

vácuo, a 90°C, por 2 horas [53]. 

Rendimento: 0,107 g, 49%. 

1.2.9. Complexo de Ródio com Ácido 6-Aminocapróico 

Ácido 6-aminocapróico 

Foram preparadas duas soluções, cada uma contendo 50 mg de RhCl,.3H20 (O, 19 

mmols; MM= 263,31 g/mol) em 30 mL de etanol absoluto. A esta adicionou-se uma solução 

contendo O, 125 g de ácido 6-aminocapróico (0,95 mrnols; MM= 131,2 g/mol), em 10 mL de água 

deionizada, cujo pH foi previamente ajustado de acordo com os valores de pK deste aminoácido: 

solução 1- pK1 = 4,37-+ pH1= 5,37 

solução 2- pK2 = 10,80-+ pH,= 11,80 

Cada solução preparada foi levada ao refluxo por aproximadamente 90 minutos, obtendo ao final 

uma solução amarela, com precipitado, seguindo-se a decantação. O sobrenadante foi retirado com 

pipeta de Pasteur e os solventes evaporados, em chapa de aquecimento ( o produto final ainda foi 

lavado com acetona para a completa remoção da água). Da solução 1, obteve-se 0,0378 g de 

produto, enquanto que da solução 2, foram obtidos O, 1774 g de produto, num rendimento total de 

aproximadamente 50%,. 

1.2.1 O. A dutos dos Complexos de Ródio (li) com Aminoácidos N-Bloqueados 

com o Ácido lsonicotínico (AIN) 

6 
N Ácido Isonicotinico 
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Os adutos com ácido isonicotínico foram preparados utilizando como complexos de 

ródio de partida os seguintes carboxilatos: [Rh2(BocGly),], [Rh2(Boc-L-Ala),], [Rh2(Boc-L-Leu),] e 

[Rh2(Boc-D-Phe),]. 

Solubilizou-se 1 o-' moles de carboxilato de ródio (II) em uma quantidade mínima de 

metanol e a esta solução, adicionou-se 2 x 10"' moles de ácido isonicotírúco (MM= 123,11 g/mol). A 

formação do adulo foi imediata, com mudança da cor da solução de verde para rosa, cor 

caracteristica de carboxilatos de ródio contendo ligante axial coordenado pelo átomo de nitrogênio. 

Em todas as soluções, observou-se a presença de ácido isonicotínico não reagido, que permanece 

insolúvel em solução metanólica e que é retirado por simples filtração. O solvente foi evaporado à 

temperatura ambiente, sob uma corrente de ar [ 1 13]. 

1.2.11. Aduto do PropionaJo de Ródio (li) com Cisteína Metüéster 

NHz 
1 

HS-CH2-CH-COOCH3 

Cisteína Metiléster 

Foram dissolvidos 69 mg de HSCH2CH(NH2)COOCH,.HCl (0,40 mmoles; MM= 

171,6 g/mol) em l O mL de metanol e verteu-se esta solução sobre 50 mg de propionato de ródio (II) 

(O, 1 O mmoles; MM= 498, IO g/mol). A solução foi agitada à temperatura ambiente, por 30 minutos. 

O produto amarelo foi precipitado com acetona. 

1.2.12. Aduto do ButiraJo de Ródio (li) com L-Metionina 

NH2 

CH3-S-CH2-6H-COOH 

L-metionina 

Foram adicionados 25 mg de L-metionina (0,18 mmoles; MM= 149,21 g/mol) sobre 

uma solução contendo 50 mg de butirato de ródio (II) (0,091 mmoles; MM= 550,17 g/mol), 

previamente dissolvidos em 5 mL de metanol. Imediatamente a solução ficou de cor laranja. Deixou-
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se a solução agitando por 30 minutos, à temperatura ambiente e o adulo foi isolado por evaporação 

do solvente ao ar. 

1.2.13. Desbloqueio dos aminoácidos N-protegidos nos complexos de ródio (II) 

Foram utiliz.ados dois procedimentos para a remoção do grupo protetor do 

aminoácido, de acordo com a literatura [114): 

A) Ataq11e com ácido 

Dissolveram-se 100 mg de complexo de ródio (II) com aminoácidos N-bloqueados 

em 5 mL de diclorometano. Sob agitação em banho de acetona e nitrogênio líquido, adicionou-se 

gota-a-gota, 1 mL de ácido cloridrico concentrado ou ácido perclórico concentrado. Deixou-se a 

mistura agitando por 10 minutos, mantendo-se o resfriamemo. Observou-se ao final deste periodo a 

separação da mistura em duas fases: na fase orgânica, onde antes o complexo era totalmente solúvel, 

agora apresentava-se levemente amarela e transparente. Já na fase aquosa, encontrou-se o complexo 

cujo ligante aminoácido foi desbloqueado. Com pipeta de Pasteur, retirou-se a fase orgânica e à fase 

aquosa, adicionou-se bicarbonato de sódio até a neutralização da solução. É observado em pH 7, a 

mudança da cor da solução de verde para rosa. Isto indica a formação de adulo com coordenação de 

um ligante axial através do átomo de nitrogênio, sugerindo a presença de aminoácido livre em 

solução. A adição de ácido indica a reversibilidade da formação do aduto, ou seja, a solução rosa 

passa novamente a cor verde, ou seja, a coordenação axial se desfaz pela protonação do grupo arnina 

a -NH3 ', do aminoácido que ocorre em meio ácido. 

B) Hidrogenação catalisada por Pd/C 

Dissolveu-se 0,100 g do complexo [Rh2(Cbz-Gly),) em 4 mL de dioxano e 

adicionou-se 0,010 g de paládio suportado em carbono ( Pd/C). Coloquei a mistura em um reator de 

aço inoxidável de 5 mL, que foi carregado 17,5 atm de hidrogênio. Sob agitação e à temperatura 

ambiente, deixei a solução no reator por 24 horas. Após o periodo, despressurizei o reator, filtrei a 

solução para remover o Pd/C e o solvente foi evaporado sob vácuo e aquecimento. O produto foi 

analisado por espectrometria na região do infravermelho. 
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1.2.14. Pd(dba), 

A Figura 9 apresenta a rota sintética utilizada para a obtenção do complexo 

Pd(dba):, [115], que foi utilizado posteriormente como catalisador da reação de carbonilação do 

fenilacetileno a uma mistura de a e ll- fenilacrilato de metila. O produto desta reação foi usado como 

substrato pró-quiral nos testes de hidrogenação assimétrica catalisados pelos complexos de ródio (II) 

com Boc-aminoácidos. 

l 
2[Pd(dba).z] + 6NaCI + 4CHiCOOH + 2CH2O 

Figura 9: Rota sintética de obtenção do Pd( dba):,. 

Foi preparada uma solução contendo 2,22 g de PdCh (12,5 mmols; MM=177,31 

g/mol) e 0,73g de NaCI (12,5 mmols; MM=58,44 g/mol) em 60 mL de metanol, que foi agitada por 

16 horas, à temperatura ambiente. A solução resultante castanho-escuro foi filtrada através de Celite 

e diluída até o volume de 375 mL com metanol. Aqueceu-se então a solução até 60ºC e 

adicionaram-se 8,80 g de dibenzilidenoacetona (37,5 mmols; MM=234,30 g/mol), mantendo-se a 

agitação ainda por mais 15 minutos. A seguir, adicionaram-se 18,75 g de acetato de sódio anidro 

(22,9 mmols; MM= 82,03 g/mol), cuja reação é imediata, observada pela efervescência da solução, 

que cessa após o total consumo do acetato de sódio. O aquecimento da solução é então retirado e 

após aproximadamente I hora de agitação, quando a solução já retomou à temperatura ambiente, o 

sólido escuro obtido foi isolado por filtração em funil de placa porosa G2. O sólido foi lavado 

sucessivamente com 5 x 15 mL de metanol, 5 x 25 mL de água deionizada e 5 x 5 mL de acetona. O 

produto assim obtido, de cor marrom escuro brilhante, foi seco ao ar. 

Rendimento: 5,97 g, 83%. 
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1.2.15. Fenilacrilato de Metila 

Na Figura 1 O é representado o sistema catalítico utilizado para a obtenção do 

fenilacrilato de metila [116]: 

Pd(dba),!l'sOH.H:,()11'Ph,tCH30H 

COl1'hMe 

R=Pb, R'=CH3 

R 

+ 

~COOR' 

Figura 10: Sistema catalítico utilizado na obtenção do fenilacrilato de metila 

Foi colocado no interior de um reator de aço inoxidável, de capacidade interna de 100 

mL, 0,190g de ácido p-toluenosulfônico monoidratado (MM= 190,22 g/mol; n= 1,0 mmols), 1,049 

g de trifenilfosfina (MM= 262,29 g/mol, n= 4,0 mrnols), 0,519 g de Pd(dba), (MM= 575,02 g/mol, 

n= 0,9 mrnols), 40 mL de tolueno, 4,4 mL de fenilacetileno destilado (MM= 102,14 g/mol, n= 40 

mrnols, d= 0,930) e 1,6 mL de metanol. Foram adicionados 15 atm de monóxido de carliono e 

deixou-se agitando por 6 horas a 1 OOºC, observando-se no final o consumo de 9,5 atm de CO. O 

líquido reacional foi filtrado por Celíte para remoção de resíduos de paládio zero formados. O 

filtrado foi transferido para um tubo de Schlenk e o solvente evaporado sob vácuo e leve 

aquecimento até o volume de 1 O mL. O produto final (fenilacrilato de metila) foi isolado por 

destilação em forno de bolas , sob vácuo a 80ºC. 

Rendimento: 4,84 g, 74%. 

1.2.16. Aduto [Rh 1(O,CCHJ)4J(PPhJ)1 

Preparou-se uma solução contendo 100 mg de acetato de ródio (II) (MM= 441 ,99 

g/mol; 0,23 mrnols) em uma quantidade minima de metanol. Resfriou-se a solução através de banho 

de gelo e a esta adicionou-se uma solução contendo 118, 7 mg de trifenilfosfina (MM= 262,29 g/mol; 

0,45 mrnols) em éter etílico. Observou-se a precipitação imediata de um sólido alaranjado, que foi 

isolado por decantação e seco sob vácuo [17c]. Rendimento: 203 mg, 93%. 
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1.217. lsomeriZ11ção do Hexeno-1 a Hexeno-2 e a Hexeno-3 

Na Figura 11, esta representado o sistema catalítico para a isomerização do hexeno-1 

a hexeno-2 e a hexeno-3 (hexeno-2/3): 

Ni(acach • 

AIEti/PPhi/PhMe 

Figura 11: Sistema catalítico utilizado na isomeriz.ação do hexeno-1 a hexeno-2/3. 

A necessidade de obtermos maiores informações quanto à seletividade do sistema 

catalítico em estudo levou-nos a realizar a isomeri7.ação do hexeno-1 a hexeno-2 e a hexeno-3 (hex-

2/3 ). Desta maneira, a utilização destes produtos de reação como substratos de partida das reações 

de hidrogenação nos permite verificar se os complexos de ródio (II) testados hidrogenam olefinas 

terminais e/ou internas. 

A isomeri7.ação do bexeno-1 foi realiz•d~ utilizando-se wn sistema catalítico 

desenvolvido no Laboratório de Reatividade e Catálise do Instituto de Química da UFRGS. Partiu-se 

de 26,75 mL de hexeno-1 (213,9 mmols; MM= 84,16 g/mol; p=0,673), que em wn tubo de Schlenk, 

sob argônio, foi adicionado sobre uma solução de O, 1554 g de bis-acetilacetonato de niquei (II) 

(Ni(acac),) [l 16], previamente dissolvidos em 36 mL de tolueno (seco com sódio metálico e 

destilado sob atmosfera inerte). A esta solução de precursor catalitico, que foi resfriada com wn 

banho de acetona e nitrogênio líquido, adicionou-se sob agitação, cuidadosamente, 0,4 mL do co

catalisador, o trietilalwnínio (AIEt3) 93% (a transferência foi realizada com seringa contendo wna 

válwla de segurança pois o composto é pirofórico em contato com o ar). Após a solução ter 

retomado à temperatura ambiente, ela , que passou de verde para amarela, foi agitada por mais 90 

minutos, protegida da luz envolvendo o tubo de Schlenk em papel alumínio. Ao final, adicionou-se 

metanol para decompor o AIEt3, observando-se a turvação da solução para a cor preta. A solução 

reacional foi destilada, sob pressão reduzida e analisada por cromatografia em fàse gasosa. A 

composição obtida da mistura hexeno-2 e hexeno-3 foi na proporção de 9,74: 1,92, como pode ser 

visto no cromatograma apresentado na Figura 12: 
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Figura 12: Cromatograrna da solução obtida da reação de isomerização do hexeno-1 a hexeno-2 e a 

hexeno-3, catalisada pelo Ni(acac), e AIEt3, em tolueno. 

2. DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE IONIZAÇÃO ÁCIDA DOS 

AMINOÁCIDOS N-BLOQUEADOS 

O método utilizado para a detenninação de pK de aminoácidos N- bloqueados baseia

se na titulação deste com uma base, utilizando um medidor de pH para a detenninação do "ponto de 

viragem". 

Pesou-se 5 x 10-3 moles de Boc-aminoácido, dissolvendo-o total ou parcialmente• 

em 50 mL de água destilada. Sob agitação magnética, mediu-se o pH inicial da solução e iniciou-se a 

adição de solução de KOH 0,5 M . A titulação foi acompanhada através do pH da solução após 

cada adição de 0,5 mL de KOH, até o pH 12,0. 
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Panindo-se dos resultados coletados, foram feitas as curvas de titulação, a partir das 

quais foram determinados: 

1- O volume de KOH no ponto de inflexão ( VJ, onde 100% do aminoácido foi titulado, ou 

seja, [RCH(NHBoc)COO-J = 100%; 

2- O valor de pH à metade de V; e que portanto, equivale ao pK do aminoácido visto que: 

pH = pK + log [ RCH(NHBoc)COo-1 
[ RCH(NHBoc)COOH] 

quardo "*- ---• [ RCH(NHBoc)COo-1 = [ RCH(NHBoc)COOH J 

' ' ' ' ' ' 1og [ RCH(NHBoc)COo-1 = o 
[ RCH(NHBoc)COOH ] 

+ 
1 pH=pK 1 

• A Boc-L-Ala e Boc-Gly são totalmente solúveis em água porém a Boc-L-Val, Boc-L-Leu e Boc

D-Phe, por terem uma cadeia R relativamente grande, somente solubilÍ7.am-se à medida em que 

ocorre a adição de base, pela formação da espécie iônica [ RCH(NHBoc)COO- J K+. 

Na Figura lJ podemos ver uma curva típica de titulação de aminoácido contendo um 

grupamento ionizável : 
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Figura 13: Curva de titulação da Boc-Gly . 
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A primeira derivada da curva acima foi obtida para a determinação mais precisa do 

volume de KOH no ponto de inflexão (Figura 14): 
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Figura 14: Primeira derivada da curva de tin,tlação da Boc-Gly. 

Retornando à curva de titulação, porém em escala expandida, detenninamos o valor de pH da 

solução, que corresponde à metade do volume do ponto de inflexão, ou seja, o pK do aminoácido 

(Figura 1 S): 
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Figura 15: Curva de titulação da Boc-Gly, em escala expandida. 

Este método foi testado com a acetilglicina, que também é uma aminoácido N

bloqueado e cujo valor de pK é conhecido (110]. Os gráficos obtidos a partir dos resultados 

experimentais ( Figuras 16 e 17), pennitiram a determinação do pK da acetilglicina como sendo 3,66, 

um valor bastante próximo do valor tabelado de 3,67, apresentando um erro de somente 0,3%. 
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Figura 16: Primeira derivada da curva de titulação da acetilglicina . 

45 



• 

Capitulo 2: Parte Experimental 

4-

3 . .,., • 
• • 

1 • • • 
. 

:e: 
a. 

2-

1 

4 5.82 6 

Volume de KOH (mQ 

Figura 17: Curva de titulação da acetilglicina, em escala expandida . 

Os valores de pK dos aminoácidos N-protegidos determinados pelo método descrito 

estão reunidos na Tabela 4, página 33. 

3. DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUSÂO 

Com o objetivo de avaliar a pureza destes ligantes protegidos em nosso laboratório, 

foram medidos os pontos de fusão de aminoácidos N-bloqueados, em um microscópio dotado de 

bloco de Kofler Dynamics Optics AHf. 

4. CARACTERIZAÇÃO 

4.1. ANÁLISE ELEMENTAR 

A análise elementar dos complexos sintetizados e dos aminoácidos N- protegidos foi 

realizada na Central Analítica do Instituto de Química da USP, em analisadores Perkin-Elmer 

modelos 240B e 2400. Os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio determinados permitiu-nos a 

determinação da estequiometria dos complexos sintetizados, bem como avaliar a pureza dos 

compostos. 
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4.2.ESPECTROFOTOMETRIA NA REGIÃO DO INFRA VERMELHO 

Os espectros dos complexos de ródio, dos aminoácidos N- bloqueados e dos 

aminoácidos foram obtidos em um espectrofotõmetro FI-IR Mattson, na região de 4000 a 400 cm-1• 

O espectro do complexo de ródio com a glicina foi obtido no espectrofotõmetro FI-IR Bomen, 

enquanto que o espectro da glicina foi retirado das Tabelas Sadtler. Com exceção da alanina e 

fenilalanina, cujos espectros foram obtidos em uma emulsão com Nujol , o restante dos compostos 

foi analisado na forma de pastilhas de KBr. As principais bandas foram identificadas ou 

empiricamente atribuídas, por comparação com os espectros dos aminoácidos livres ou de outros 

quelatos metálicos de aminácidos. Esta técnica permitiu-nos determinar quais os sítios de 

coordenação do aminoácido ao átomo de ródio, através dos deslocamentos das bandas dos 

grupamentos envolvidos na coordenação. Esta técnica também foi usada para caracterizar o 

complexo de ródio após a sua utilização em um teste catalítico, permitindo inferir algumas 

conclusões quanto ao mecanismo da reação de hidrogenação. 

4.3. ESPECTROFOTOMETRJA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 

Os espectros dos complexos de ródio foram obtidos na região de 360 a 700 nm , em 

um espectrofotômetro Beckman modelo DU-70, Hitachi U3000 ou Shimadzu UV-16018C, onde o 

surgimento de duas bandas nesta região evidencia a formação do complexo. A formação de adutos 

também foi acompanhada através de espectros eletrônicos, através da adição gota-a-gota de uma 

solução I x 10-2 M de 2-metilimidazol em metanol, ás soluções dos respectivos complexos de ródio. 

4.4. SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA 

As medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas em um Sistema de 

Susceptibilidade Magnética de Faraday coostituído de uma balança CAHN modelo D1L 7600, em 

cápsulas de quartzo à temperatura ambiente. As leituras de massa, da cápsula vazia, do padrão e da 

amostra, com e sem o campo magnético, foram feitas em triplicatas e usadas para cálculo de suas 

médias aritméticas onde a susceptibilidade da amostra é calculada em relação a um padrão 

Hg[Co(SCN).], cujo ~fetivo é conhecido, X,= 16,44 x 10-6 unid. CGS/g a 20ºC. 
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4.5. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Os espectros dos aminoácidos N- bloqueados sintetiz.ados e dos complexos de rádio 

com a glicina, ácido glutárico e Boc-L-V ai foram obtidos em um equipamento de Ressonância 

Magnética Nuclear Bruker, modelo AC 200F, de 200 MHz ou Varian VXR200. Os deslocamentos 

químicos (õ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e calculados em relação ao pico do 

tetrametilsilano (TMS, õ = O ppm). Os solventes utiliuulos para o preparo das amostras foram água, 

acetona, metanol ou clorofórmio, deuterados, dependendo da solubilidade de cada substância. 

4.6. ANÁLISE TÉRMICA 

As análises ténnicas de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foram realizadas 

no Laboratório de Reatividade e Catálise, em um equipamento DSC 20 I O da TA Instrumenta, onde 

as amostras foram aquecidas de 50 a 3 50 ºC, a uma razão de aquecimento de I O ºC/min. As 

amostras de [Rh2(Boc-Gly),](AIN)2 (panela fechada) e [Rh2(Boc-L-Ala),](AIN), (panela aberta) 

foram analisadas em atmosfera de argônio (60 mLJmin), enquanto que o último complexo também 

foi analisado em atmosfera de ar sintético (60 mUmin), em panela fechada. A quantidade de amostra 

utilizada variou entre 2 a I O mg. 

S. ATIVIDADE BIOLÓGICA 

Com o objetivo de avaliar o potencial antitumoral dos complexos sintetizados, foi 

realizado um estudo biológico de alguns dos complexos de rádio sintetizados. Estes foram 

escolhidos por critério de solubilidade, ou seja, aqueles que se apresentassem total ou parcialmente 

hidrossolúveis, visto que, a escolha de aminoácidos como ligantes, em parte foi feita pela importância 

destas biomoléculas, como devido a presença de um grupo ionizável na cadeia lateral do calboxilato, 

que conferisse aos complexos características mais hidrofilicas do que os carboxilatos descritos na 

literatura. 

Todos os ensaios biológicos foram realizados no Instituto de Ciências Biomédicas da 

USP, sob a orientação do Dr. Szulin Ber Zyngier. 
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5. J. TESTES IN VITRO 

Os complexos de ródio que sofreram testes biológicos em vitro foram: 

I) Complexo de ródio (III) com glicina; 

II) Complexo de ródio (II) com acetilglicina; 

III)Complexo de ródio (II) com Boc-L-Alanina: [Rh2(Boc-L-Ala)4]; 

IV)Complexo de ródio (II) com Boc-Glicina: [Rh2(Boc-Gly)4]; 

V) Aduto com ácido isonicotínico (AIN) do Complexo de ródio (II) com Boc-L-Alanina: [Rh,(Boc

L-Ala),](AIN),; 

Vl)Aduto com ácido isonicotinico (AIN) do Complexo de ródio (II) com Boc-Glicina: [Rh2(Boc

Gly).J(AIN)(H2O); 

A avaliação da citotoxicidade potencial dos complexos de ródio sintetizados, que 

apresentaram características hidrossolúveis, foi realizada após um período de 24 horas de contato de 

determinados tipos de células tumorais com soluções dos complexos, em vários solventes. A 

citotoxicidade de um determinado complexo foi quantificada em termos de IC,o, que constitui a 

concentração da droga que causa a morte de 50"/o das células. A contagem das células foi realizada 

em uma câmara de Neubauer,com um microscópio invertido, utilizando o corante Azul de Tripam 

( corante vital), como diferenciador de células: as células vivas são impermeáveis ao corante, 

enquanto que as mortas coram-se de azul. 

Os complexos foram solubilizados em vários solventes: 

a. solução aquosa de Tween-80 a 5 %; 

b. solução aquosa de etanol a 5%; 

c. solução aquosa de etanol a 10%; 

d. água destilada. 

Em um teste típico, utilizou-se uma placa de 24 poços, onde em cada poço eram 

adicionadas cerca de 5 x I o' células diluídas em I mL de meio de cultura RPMI, enriquecido com 

glutamina e soro fetal bovino a 100/o. Nos poços controle, adicionou-se 200 µL de solução 

fisiológica (SF), nos poços de controle de solvente e ligante, adicionou-se 200 µL de solução de 

solvente e ligante, respectivamente. Nos demais poços, adicionou-se 50, 100, 150 e 200 µL de 
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solução do composto, em duplicata. Por efeito de diluição, a concentração máxima e mínima real do 

Tweeo-80 a 5 % e do etanol a 5 e 10%, em cada poço, era de no máximo 1, 7%, na solução de 

etanol a 10% e de 0,83%, nas soluções a 5% e de no mínimo 0,48% e 0,24%, respectivamente. O 

valor recomendado pela literatura [74) para uso de solventes em testes in vitro é de < 0,5%. 

Os compostos Rh2(Boc-Gly),), [Rh2(Boc-L-Ala)4), bem como seus respectivos 

adutos com o ácido isonicotinico (AIN): [Rh, (BocGly)4J(AIN), e [Rh2 (Boc-L-Ala),)(AIN), 

também foram submetidos aos ensaios in vitro, com células de leucemia hwnana K562 e U937 e 

células de tumor de Ehrlich. Foram preparadas soluções, de acordo com a Tabela 6: 

Tabela 6: Soluções dos complexos utili7.8das nos ensaios in vitro. 

Composto concentração solvente 

(moVL) 

Boc-L-Ala 9,91 X 10-4 etanol 10% 

Boc-Gly 1,27 X 10-3 etanol 10% 

[Rh,(Boc-L-Ala),J 1,20 X 10"3 etanol 10% 

[Rh,(Boc-L-Ala),](AIN), 8x 10 .. • água destilada 

[Rh,(Boc-Gly),J(AIN), 1,04x 10·' água destilada 

[Rh,(Boc-Gly).](AIN), 1,05x 10"3 etanol 10% 

Para podermos atribuir a citoxicidade observada aos complexos de ródio e não a 

outras substâncias presentes no meio de cultura, foram feitos controles tanto dos ligantes dos 

complexos de ródio: glicina, acetilglicina, alanina, Boc-glicina, Boc-L-Alanina, ácido isonicotinico, 

quanto dos solventes utili7.8dos na preparação das soluções: água destilada, Tween-80 10%, etanol 

5% e etanol 10%. 

Dos testes in vitro, foram obtidos os valores de índice de citotoxicidade a 50%(IC,o), 

que trata da concentração da droga que provocou a morte de 50% das células. 

•o complexo [Rh,(Boc-L-Ala),J(AIN), não solubilizou totalmente em água destilada, sendo a 

solução filtrada imediatamente antes dos testes. 
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5. J. TESTES IN VIVO 

Iniciou-se também ao estudo in vivo com o complexo [Rh2(Boc-L-Ala)4](AIN)i 

através da detenninação da D~ (Dose Letal 50% ), onde um grupo de 8 camundongos Balb-C 

sadios, foram divididos em três grupos, a cada um dos quais foram adnúnistradas diferentes volumes 

da droga: 0,2 mL , 0,4 mL e 0,6 mL de uma solução de concentração 8 x 10"" M, ou seja, doses 

correspondendo a 9,0; 19,0 e 28,0 mg/kg. 

Seguiu-se o estudo para avaliar o efeito antitumoral do complexo [Rh2(Boc-L

Ala).-]( AIN)2 in vivo, onde um grupo de 27 camundongos Balb-C machos, previamente inoculados 

com O, l mL de uma solução de tumor de Ehrlich contendo 1 x 1 o' células/mL, foram subdivididos 

em dois grupos. O primeiro grupo foi injetado com 0,8 mL de solução fisiológica (controle) e o 

outro com 0,8 mL (38 mg/kg) de uma solução 8 x 10"" M de [Rh2(Boc-L-Ala).-](AIN)i, utilizando 

água destilada como solvente. 

Em um segundo estudo in vivo, aumentou-se o número de doses da droga. Utilizou

se um grupo de 27 camundongos Balb-C machos, que foram subdivididos em grupo controle, 

contendo 13 animais e o grupo tratado, com 14 animais. Todos os camundongos foram inoculados 

com O, 1 mL de tumor de Ehrlich e após 2 dias, iniciou-se o esquema de administração. Este consistiu 

em adnúnistrar 4 doses de 0,8 mL de soro fisiológico e 4 doses de 0,8 mL de uma solução 8 x 1 O"" M 

de [Rh2(Boc-L-Ala)4](AINh nos grupos controle e tratado, respectivamente, com intervalo de 4 dias 

entre cada dose. 

6. TESTES CATALÍTICOS 

Foram realizados testes catalíticos com o objetivo de avaliar o potencial dos 

complexos de ródio sintetiz.ados, visto que na literatura, os carboxilatos de ródio (II) e compostos de 

ródio de uma maneira geral, são amplamente usados como catalisadores em reações de hidrogenação 

e ciclopropanação, por exemplo, como já foi apresentado na revisão bibliográfica . 

Os complexos submetidos a testes catalíticos foram: 

I. [Rh(Phe )iCl]; 

II. [Rh2(Boc-L-Ala).-]; 

m. [Rh2(BocGly).-]; 

IV. [Rhi(Boc-L-V al).-]; 
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O comportamento dos complexos de ródio foi estudado em reações de hidrogenação, 

onde os seguintes parâmetros foram variados : 

• substrato: hexeno-1 (hex-1), cicloexeno, hexeno-2 e hexeno-3 (hex-2/3), 

a-fenilacrilato de metila (a-FAM); 

•solvente: etanol (EtOH), isopropanol (i-PrOH) e tolueno (PhMe); 

•temperatura; 

•razão substrato/catalisador. 

Através destes experimentos procurou-se avaliar a reatividade dos complexos de 

ródio e a seletividade destes. Através do consumo de hidrogênio em função do tempo e da conversão 

do substrato, os complexos de ródio testados puderam ser caracterizados em termos de número de 

rotação e freqüência de rotação, além das curvas TI x TIG, que forneceram algumas informações 

quanto ao tipo de mecanismo seguido por estes complexos em reações de hidrogenação. 

6. J. Reator de Hidrogenação 

Os testes cataliticos foram executados em um reator de aço inoxidáve~ com 

capacidade interna de 100 mL, dotado de dupla camisa, que permite acoplar um banho tennostático, 

permitindo o controle da temperatura da reação (Figura 18): 

1 

2 
l.man&metro 
2.n:~da dr aHqnote 3 

3."'1vula aaulh• 4 
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f. ..-d« -.,!lico e 16 

Figura 18: Reator utilizado nas reações de hidrogenação 

52 



Capit11/o 2: Parte Experimental 

6.1. Reação Tlpica de Hidrogenação 

Em um experimento típico é adicionado ao reator de aço inoxidável, previamente 

purgado com argônio, a solução de complexo de ródio em um determinado volume de solvente e o 

substrato, com auxílio de seringas (todas as manipulações foram realizadas em atmosfera inerte com 

o uso de tubos Schlenk). O reator foi então fechado e purgado três vezes com hidrogênio ultra-puro 

e então carregado com uma pressão de 16 atmosferas de H2• A mistura reacional foi levada até a 

temperatura desejada com auxílio de um banho termostatizado, onde se esperou 3 minutos, para que 

houvesse a estabilização na troca térmica entre o liquido do banho e o reator. Ligou-se a agitação 

magnética e iniciou-se o acompanhamento da variação da pressão de hidrogênio em função do tempo 

de reação. Antes da abertura do reator, para a retirada dos produtos para análise por cromatografia 

gasosa, este era resfriado até a temperatura ambiente, passando-se uma corrente de água fria pela 

dupla camisa seguida da despressurização do reator. 

6. 2 Análise dos Produtos Reacionais 

6.3.J. Cromatografia em fase gasosa 

Os produtos obtidos nas reações de hidrogenação do hexeno-1, cicloexeno e a

fenilacrilato de metila foram analisados por cromatografia em fase gasosa, em cromatógrafos HP 

S890 e Varian Star 3400 CX, utilizando as condições apresentadas na Tabela 7: 

Tabela 7: Condições de análise por cromatografia gasosa 

Sistema Coluna Tinicia! linicial TliDal P cabeça da coluna 

substrato/solvente (ºC} (min) (ºC} (psi) 

hexeno-1, hexeno-2/3 /EtOH DB-1 32 10 32 3 

hexeno-1/ i-PrOH LM-1 30 7 9S s 
cicloexeno/EtOH LM-1 40 s 100 s 

hexeno-2/3 LM-100 20• 8 50 5 

a-FAM/EtOH LM-1 60 1 2s0 10 

a-FAM/EtOH QUIRAL** 70 10 120 s 
• quando necessário, fez-se o uso de gelo seco para alcançar a temperatura inicial de análise; taxa 
de aquecimento= IOºC/min, com exceção de •• , na qual a taxa de aquecimento foi de 1 'C/min; 
temperatura do injetor= temperatura do detector = 250 ºC; 
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As colunas utilizadas foram todas capilares, com as seguintes fases estacionárias: 

LM-1: fase polidimetilsiloxano, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm, característica polar; 

LM-100: fase polietileno glicol imobilizado, 50 m x 0,25 mm x 0,25 µm, característica não polar; 

DB-1: fase RSL'º - polidimetilsiloxano, 30m x 0,25 mm x 0,25µm, característica não- polar; 

QUIRAL (OV 171 O): fase estacionária com 20% de 2,3-metil-3-pentil-fl-ciclodextrína, 30 m x 0,25 

mmx0,25 µm. 

A identificação dos substratos e produtos foi realizada também por cromatografia 

gasosa, por co-injeção de padrões bem como a análise quantitativa, feita pelo método de padrão 

externo, onde a substância escolhida como padrão foi o 2,3 dimetil-1-buteno ou o cis-4-metil-2-

penteno. Para ambas as substâncias, foi determinado o coeficiente de resposta, em relação ao 

hexeno-1, sendo igual a 0,999. 

6.3.2. Espectrometria de massas 

As análises de espectrometria de massas foram realizad'IS em um equipamento 

composto de cromatógrafo a gás HP 5890 acoplado a um espectrômetro de massas HP 5988A. 

Foram caracterizados por esta técnica o a-(a-FAM) e ll-fenilacrilato de metila(jl-FAM) e os 

respectivos produtos hidrogenados (a-FAMH, ll-FAMH). 
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1.SÍNTESES 

A linha de pesquisa que trata da síntese e caracterização de carboxilatos de ródio (II) 

com estrutura de gaiola (Figura 6), tem apresentado grande interesse visto que estes complexos 

apresentam atividade antitumoral em potencial. Uma das estratégias para melhorar a solubilidade 

aquosa destes compostos, é a introdução de um grupamento polar na cadeia lateral do carboxilato. 

Por isso, neste trabalho, foram escolhidos aminoácidos como ligantes equatoriais, visto que, além de 

possuir um grupamento amina ligado à cadeia do carboxilato, exercem importantes funções 

biológicas. 

Inicialmente, foram realizadas sínteses onde partiu-se de cloreto de ródio !ri-hidratado 

e do aminoácido de interesse. Destas sínteses, foram obtidos complexos monoméricos de ródio (ll), 

de cor amarela, distintos dos carboxilatos de ródio (II) de interesse. Procuramos uma estratégia para 

direcionar a coordenação dos aminoácidos aos átomos de ródio através dos oxigênios da carboxila e 

dados da literatura indicaram que este modo de ligação poderia ser alcançado com a introdução de 

um substituinte no grupamento amina, diminuindo a afinidade deste por ions metálicos. De fato, 

conseguiu-se a obtenção dos carboxilatos de ródio (II) com o uso de aminoácidos N-protegidos, ou 

seja, aminoácidos contendo um grupamento protetor (Boc, Fmoc ou Cbz) ligado diretamente ao 

átomo de nitrogênio da amina. Um levantamento mais abrangente da literatura mostrou que esta 

estratégia já havia sido usada na obtenção do ~-alaninato de ródio (II) [23], porém com algumas 

diferenças em relação ao método usado neste estudo. Os pontos mais relevantes observados durante 

as sínteses dos complexos de ródio serão apresentados abaixo, que em conjunto com as técnicas 

analíticas, permitiu-nos a síntese de vários compostos interessantes e com aplicação biológica e 

catalítica em potencial, também exploradas neste trabalho. 

1.1. Complexos th ródio com aminoácidos 

Os complexos de ródio (III) foram obtidos partindo-se de uma solução em etanol de 

cloreto de ródio !ri-hidratado e solução aquosa do aminoácido glicina, L-alanina ou L-fenilalanina 

(com pH previamente ajustado), onde utilizando-se uma relação molar [ródio/arninoácido] de 1: 3. 

Após refluxo sob atmosfera inerte, durante 60 minutos, foi obtido um produto amarelo, 

posteriormente purificado por cromatografia em coluna de Sephadex. Os resultados das análises, que 
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serão apresentados a seguir, confirmam a ligação dos aminoácidos ao átomo de ródio através do 

nitrogênio do grupo amina e pelo oxigênio da carboxila, modo de coordenação favorecido pela 

formação de anéis quelato estáveis de cinco membros. Os altos rendimentos alcançados devem-se à 

reação de substituição simples dos cloretos do RhCl,.3H20 pelos aminoácidos. 

No início deste estudo, verificou-se que a coordenação do aminoácido ao átomo de 

ródio era dependente do pH do meio. Esta observação permitiu-nos fazer o controle deste parâmetro 

experimental para minimiz.ar a dificuldade encontrada em obter-se complexos com uma 

estequiometria bem definida. Para estabelecer o método de preparação mais adequado foi 

necessário, além de ajustar o pH do meio reacional a uma faixa adequada, escolher uma forma de 

purificação, pois processos de recristalização ou extração não puderam ser utilizados tendo em vista 

que as solubilidades dos complexos de ródio (III) obtidos e os aminoácidos de partida são muito 

semelhantes. Um método alternativo escolhido foi o da cromatografia em coluna, técnica muito 

utilizada na separação de aminoácidos resultantes da hidrólise de uma proteína. Foram testados 

vários tipos de fases estacionárias: resinas de troca catiônica Amberlite IR-120, Amberlite IRC-50, 

Dowex-50 e a peneira molecular em gel, Sephadex G-25. De todas as fases testadas a que se 

mostrou mais eficiente foi a coluna preparada com Sephadex, visto que, ao contrário das outras 

resinas, não deixa resíduos no liquido eluido e retém, com eficiência, o aminoácido não reagido, que 

constitui o principal contaminante do complexo de ródio formado. 

O complexo [Rh(Ala)3], sintetizado em nosso estudo, já havia sido preparado por 

Prokof eva e colaboradores [ 1 17], que partiram de cloreto de ródio hidratado (previamente 

solubilizado em solução de ácido clorídrico, e evaporado até a secura) e a-alanina racêmica, 

utiliz.ando uma relação de 3 mols de aminoácido por átomo-grama de ródio. A mistura foi aquecida, 

adicionando-se uma solução saturada de NaHCO, e levada à ebulição por várias horas. O produto 

foi obtido após vários ciclos de resfüamento e aquecimento até a ebulição, obtendo-se, inicialmente, 

cristais brancos e, posteriormente, amarelos, do produto, que foram lavados com água e etanol. A 

análise elementar destes produtos levaram a diferenças na composição, devido a presença de menos 

de 0,3% de cloretos no composto amarelo, atribuindo-se a mesma composição aos dois produtos, 

[Rh(Ala),]. Os autores deste estudo atribuíram às diferentes formas de cristalização, as cores 

observadas para o mesmo composto: cristais brancos aciculares finos e cristais amarelos, na forma de 

lâminas largas [117]. Outra conseqüência desta forma de cristalização foi a solubilidade limitada em 
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água observada, onde os complexos de ródio com a alanina e o ácido a-aminobutírico estudados 

apresentaram condutâncias molares típicas de não eletrólitos, quando medidas em soluções aquosas. 

Diferentemente do que foi descrito na literatura, os complexos de ródio sintetizados em nosso estudo 

com a glicina e a alanina mostraram-se totalmente solúveis em água. Provavelmente, o uso de um 

grande período de aquecimento e ciclos de resfriamento e refluxo, para a troca dos ligantes cloreto 

pelos aminoácidos e para a cristalização dos produtos, no trabalho de Prokof eva e colaboradores 

levou a um certo grau de polimerização dos complexos, detenninando a baixa solubilidade dos 

compostos sintetizados por estes pesquisadores. 

1.2. Complexos de ródio com aminoácidos N-protegidos 

O método de síntese dos complexos de ródio com aminoácidos N-protegidos ou 

N-bloqueados baseou-se no mesmo desenvolvido para a síntese dos complexos de ródio com 

aminoácidos, ou seja, partiu-se de uma solução em etanol absoluto de cloreto de ródio triidratado e 

a esta adicionou-se uma solução aquosa de aminoácido N-protegido. O pH desta solução foi 

previamente ajustado uma unidade acima do pK do aminoácido, de modo a garantir a predominância 

dos aminoácidos na forma aniônica, RCH(NHP)COO", onde P representa o grupo protetor do grupo 

amina. Comparando esta rota sintética com a descrita na literatura para a síntese do complexo de 

ródio com a Boc-L-Alanina [23], verificou-se que o método proposto introduziu uma simplificação, 

pois evitou-se o uso de etóxido de sódio, que é um reagente extremamente reativo, sensível a água e 

a luz, degradando-se rapidamente, requerendo grande cuidado na sua preparação e manuseio. Além 

disso, parte-se do tricloreto de ródio hidratado, comercialmente disponível, ao contrário do método 

descrito por Koralewicz e colaboradores [54], que partem do carbonato de ródio hidratado [35]. O 

método proposto neste trabalho diminui portanto uma etapa, que seria a preparação do composto de 

ródio de partida. Em nossa síntese pode-se usar como solvente etanol a 95%, visto que o ajuste do 

pH em que ocorre a predominância das espécies aniônicas é feito através da adição de uma solução 

aquosa de NaOH JN. 

Observou-se também que o pH da solução resultante da mistura das soluções de 

RbC13.3H2O e do aminoácido N- bloqueado era menor que o pH ajustado na solução aquosa do 

aminoácido N- bloqueado sozinho. É sabido da literatura [108] que um dos métodos utilizado para a 

desproteção do aminoácido é a utilização de ácido forte concentrado, com aquecimento. De fato, é 
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observado, durante o processo de purificação do complexo de ródio com aminoácido N- bloqueado, 

a presença de um contaminante amarelo. Acredita-se que a formação do complexo de ródio (Ili) 

com o respectivo aminoácido (desbloqueado), seja favorecida em meio ácido, além da alta 

temperatura de refluxo, que também induz à remoção do grupo protetor. Este fator, agregado à 

formação de ródio metálico, produzido durante o processo de redução não controlado, que ocorre 

durante o refluxo da nústura reacional em meio etanólico, contribuem para os baixos rendimentos 

observados. Esta parece ser a principal desvantagem do nosso método, em relação ao descrito pela 

literatura, que consegue até 65% de rendimento em comparação com os nossos valores, que se 

situam em tomo de 30%. 

A cromatografia liquida utilizando Alumina (23], como fase estacionária, mostrou ser 

um método eficiente na purificação dos complexos, visto que foi possível atribuir estequiometrias 

razoáveis para os complexos de ródio separados, conforme os resultados de análise elementar 

apresentados no item 2. 

1. ANÁLISE ELEMENTAR 

Os resultados de análise elementar tanto dos aminoácidos N-protegidos de partida 

quanto dos complexos de ródio sintetizados são apresentados na Tabela 8. 

Os resultados apresentados na Tabela 8 para a Boc-L-Ala (!}, Boc-Gly (l}, Boc-D

Q}, Boc-L-Leu (f), Boc-L-Val ~ e Fmoc-Gly (fil nos pernútiram concluir que o bloqueio do 

grupamento amino nestes aminoácidos foi bem sucedido. Já a Fmoc-L-Ala (2) apresenta, 

provavelmente, uma contaminação com a alanina de partida, visto que o teor de carbono encontra-se 

abaixo do valor calculado. 

Os resultados de análise elementar dos complexos de ródio com os Boc-aminoácidos 

(ll a ~ apresentaram uma boa concordância entre os teores de caroono, hidrogênio e nitrogênio 

experimentais e os calculados, permitindo-nos inferir estequiometrias compativeis com a de 

carboxilatos de ródio, Rh2(02CR)4• Os valores experimentais que apresentaram maiores desvios dos 

valores calculados foram os teores de hidrogênio, o que já se poderia esperar, uma vez que a técnica 

é bastante sensível a este elemento, levando a flutuações experimentais maiores que para as 
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porcentagens de carbono e nitrogênio. Além disso, a presença de umidade nos compostos também 

poderia levar aos teores de hidrogênio encontrados. 

É interessante observar que as estequiometrias propostas para os complexos de ródio 

(ill) com a alanina (2) e a fenilalanina (!ID sugerem que o último complexo não possui a mesma 

estequiometria do complexo com a alanina, provavelmente devido a efeitos estéricos. Seguindo este 

raciocínio, o complexo com a glicina (!) também deveria apresentar a mesma estequiometria que o 

complexo com a alanina, já que a glicina é uma molécula menor que a alanina e muito menor que a 

fenilalanina. A estequiometria do composto de ródio (ill) com a glicina (!). contendo um cloreto, 

corrobora o aumento no tempo de refluxo na síntese, de modo a permitir a total substituição dos 

cloretos do reagente de partida, RhC13.3H20, em acordo com método descrito na literatura [117). 

De um modo geral, podemos afirmar que a síntese de complexos de ródio com aminoácidos é 

fortemente dependente de parâmetros experimentais como: duração da reação, pH do meio, 

concentração dos reagentes e temperatura [ 48a, 117] . 

A síntese utilizando um aminoácido cujo grupamento arnino não se encontrasse na 

posição a foi realizada com o objetivo de verificar se, com um maior distanciamento deste grupo, a 

coordenação ao átomo de ródio poderia ocorrer pela carboxila do aminoácido. Os resultados de 

análise elementar para os complexos síntetizados utilizando o ácido 6-arninohexanóico (6-hex) ~ e 

11), indicou-nos que, ainda assim, a coordenação ocorre através dos átomos de oxigênio e 

nitrogênio dos grupamentos carboxila e arnina, respectivamente, visto que o complexo obtido 

apresentava cor amarela, tipica de complexos de ródio (III), reforçando a necessidade do bloqueio 

do nitrogênio da arnina, para diminuir a sua capacidade coordenante, quando se deseja obter 

compostos do tipo carboxilato de ródio (II). 
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Tabela 8: Resultados das análises elementares dos complexos de ródio e dos anúnoácidos N-protegidos sintetizados . 

= ~~J:::::~=:==~ B;:~~~ª :==~~--=~:~+:~:·:::=:::::::~::~~:~::~g:---=~:.·==::J:: ~~:~ :::::: ~:: .=~: ~:~~ J: ~~:~ :::::~ ~;~!::~=~:=: ~:~! ·=: 
03 ! Boc-L-Phe ! C 1Ji19NO• i 63,38 7 22 5,28 ! 62,76 7 26 5,26 ··-·-.............. --.. ···· .. ···································-··--····· .. ••········ .. ······-· .. ····-··········· .. ·········•·········· .......... - .......................................... -................... , ......... -···-··-············-·•······· .. ········-·········· .. ··· , .................... -........... _ .... . 
04 i Boc-L·Leu.H2O ! C11H23NOs Í 53,00 9 30 5,62 ! 52,64 9,01 5,54 ·-·-······•---·· .. -···-··-············· ......................................................................... - ............................... --.......... - ................................................. , ....................................... 1········ .. ··············-····················-·····---.. · .. ·-···· .. .. 
OS i Boc-L·Val ! C1oH19NO• i 55,28 8,81 6,45 1 SS,41 8 64 6,47 

............... ,. . ......... ._ ... --.. • .. •••• .. - · -··••n••••• .. •• ................ u .•••••-••••••••"'Jo••-- ouu • ..., . .. _ ........... ,., ......... ,,,oo••••••••••••••••-•uou•-.. ••• ....... n ... oHHH0- •·• .. •• .. 4't• ................... , .............. u••••••••••••• .. -•uuoooou .. .,, .. .,. ..... ,,. ........ ,., •.• ,.oH,_OU-.o••·-·'·••••••uuo ... uno-••--•••n-•-

••• ~~ .... l ............................. Fmoc-GlY ............................. l ....................... _ ............. C 17H1sNO4 ..................................... ! ..... 68,68 ............. 5,09 ............... 4, 71 ....... J. .... 68,04 ............. 5,08 ............... 4, 7.1 .... _ .. 
07 ! Fmoc-L-Ala ! c,.H17NO4 i 69,44 5 50 4,50 i 66,40 5,65 4 50 .............. ,. ........................................................................................................................................................................................... 1 .................................... , ....................................... , ........................... - ................................ , ........... . 

.... 08 .. J ............................. Rh(Gly)2c1 ........................... L .............................. RhCJiaN2O,.c1 ................................ l ...... 16t11 ............ 2,8.1 ............... 9,78 ...... l. .... 17,65 .............. 3,78 .............. 1 o.os .... . 

..... Q9 ... L,. ......... -......... _ .... Rh(Ala)3 ........ _ .. - ............ 4-................................. RhC9H1.N306 ............. --............ .J ..... 29?44 _ .......... 4,94 ............ 11,44 ..... 1 ..... 29,66 5,77 .............. 11 ,44._ .. . 

..... 10 ... 1·---··· ................ Rh(Phe)2Cl .... ___ ............. ) .............................. RhC,aH20N2O,.Cl ...... - ........... _ ....... ~. 46,32 ............. 4,32 .... - ..... 6,00 ........ 46,23 .. _ .... 4,71 ............... 6,66 ·-· 

.... 1. l ... L. ..................... Rh2(Boc.Gly), ... - ......... ..1 .................. - ........ Rh2C2aR..N,.O16 - ............ _ .......... i... .. 3 7 ,26 ····-·- 5,36 6,21 ............ 36,97 ............. 5,51 ............... 5,97 .. _ 

..... 12 ... L .................. Rh2(Boc-L•Ala}, .................... L ............................. Rh2C32H~6N4O16 ........................... + ... 40,09 ............. s,89 ..... -...... 5,84 ........... 39,90 _ ........ s,ss ........... _.S,49 ..... .. 
13 l Rh2(Boc-D-Phe)4 i Rh2Cs6HnN•O16 , 53,25 5,75 4,44 52,67 5,95 3,87 .............. t ................................................................................... 1········· .............................................................................................. 1 .......................................................................................................................................................... . 

..... 14 ... l ...................... Rh2(Boc--L· Val), .................. .L .............................. Rh2C.wlínN4O16 ............................. .L. ... 44,87 ............. ~, 78 ............... 5,23 ........... 44,04 ............. 6, 71 ............ -.4,88 ... _. 

..... l.5 ... L ................... Rh2(Boc-L-Leu)• ................ .J ............................... Rh2C..JiaoN,.O16_ . .. - ............. -1--···46,90 ............ 7,.16 ............ _ 4,97 ...... ..... 46,65 ............. 7,28 ............... 4,6~ ...... .. 

..... 16 ._ ~ ........ Rh2( ac )• ............. - .. - ......... L ................................... Rh2CaH12O• ......... _ ......... - .......... .-i .. -21.,74 ............. 2, 7 4 ... -....... - J .... 21, 60 _ .......... 2,68 ............ - .. --····-.. . 

..... 17 ... !.. ........... -....... Rh2( ac )4(PPh3)i ..................... ! ................................. Rh2C..Ji.2OJ>2 ................................ 

1
i ..... 54 ,68 ............ 4,3 s.. • .......... l ..... 54, 95 .............. 4,51 ................... - ......... .. 

..... 18 .. .l ............................ Rh2(prop).c ............................ .1. ............... -................. Rh2C12H2o01 ........ - ....................... ..... 28,94 ............. 4, 05 ................... : ................ 28, 73 ... -........ 4> 00 ... ___ ........ -····-····· 

..... 1? ... i .............................. Rh2(but)4 .................... - ..... ~ ............................. - .... Rh2C16H21Oa ................................. J ..... 34,68 ............. 5,09 ................... - ............... 34,47 ............. 5>!5 ................... - .......... .. 

.... 20 ... ! ........................ Rh2(Cbz-G1y), ...... _ .............. 4 ................ - ............ Rh2C40lLoN4O 16 ... _ ...................... .J .... 46,26 ....... - ... 3,88 ....... - ..... 5,39 ........... 45,0l ...... _ ... 4>~4 ............... 4,90 ..... .. 

.... 21 .... f .......................... Rh2(Ac·Gly)• ...... _ .... - ......... l .............................. Rh2C16H2.O12N•-·-······· ......... + ... 28,67 ............. 3,61 .... _ _ .. 8,36 ...... ~ ..... 28,00 ............. 4,29 .............. 8, 75 ·-
22 i Rh2(GlutH). 1 ~C20H21O16 = 32,90 3,86 - J 32,89 3,87 -.............. t····-· ............................................................ - ... -.... ·····'i .. ••·· ................... - ..................................................... _ ................... i ............................................... _ .......................... i ........................................................................ _ .... ~! ... j ............ :.2Wo~~~~%/â)!AINh

2 
............ j ............................... ~:~::!!::~:g: ............................. T ... :~::~ ............. ~:~~ .............. ~:~; ...... l ..... :~:;~ ... -........ ~,~~ ............... ~,~~ ..... .. 

............... ................... ( .......................... ~(AIN) ........................................................................................ - ....................... i ............................................................................. l ................................... > ............ _ ........ , ........... . 

.... 25 ... f ..... Rh2(~oc-L-Leu),.(AJN)(H2OL ................................. Rh2CsoH11NsO19 ............................. +···47,36 ............ 6,92 .............. 5152 ........... 47,67 ............. 6>74 ............... 5,.lo ...... . 

.... ~~· .. t····Rh(6·He;lC~~~e~z~~Hex)2Cl .... ....... RhC12H24~~:~=~~~1202NC'2 ...... l° .... ~~:i~ ............. !,~~····· ......... ~:~~· .. ··r· .. ~~::~ ............. ~·~; .............. !:;~···· .. ·· 
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3. PONTOS DE FUSÃO 

Os resultados das medidas de ponto de fusão são apresentados na Tabela 9. 

A concordância dos resultados experimentais com os fornecidos pela literatura, garantiram que os 

ligantes apresentavam uma pureza mínima para que pudessem ser utilizados como tais nas sínteses 

subseqüentes dos complexos de ródio. 

Tabela 9: Pontos de fusão dos aminoácidos N-bloqueados 

Substância PF1;..,.tw11(°C) [107,111] PF experinu,ota! ("C) 

Boc-Gly 83-84 80-82 

Boc-L-Ala 87-88 87-88 

Boc-L-Val 77-79 77-78 

FmocGly 174-175 172-173 

Fmoc-L-Ala 144-145 145-146 

4. ESPECTRO FOTOMETRIA NA REGIÃO DO INFRA VERMELHO 

Esta técnica permítiu-nos determínar quais os sítios de coordenação do aminoácido 

ao átomo de ródio, através dos deslocamentos das bandas dos grupamentos envolvidos na 

coordenação, observadas nos complexos, em relação ao ligante livre. 

4.1. Complexos de ródio com aminoácidos 

Na Tabela 10, temos as atribuições das bandas dos grupamentos amina e carl>oxila do 

ligante livre e do complexo de ródio (Ill) correspondente. 

Podemos verificar que, nos três complexos (Espectros 1, 3 e 5), ocorre o 

deslocamento das freqüências de estiramento e deformação NH e estiramento COO em relação ao 

ligante livre (Espectros 2, 4 e 6), indicando o envolvimento destes dois sítios na coordenação ao 

metal. A presença de uma banda de estiramento NH larga, assim como o seu deslocamento para 

freqüências mais altas com a formação do complexoé consistente com o conceito de doação do par 

isolado do nitrogênio [122] ao metal e também sugere a presença de pontes de hidrogênio, tanto no 

ligante como no complexo [9]. Outra observação importante é o aumento da diferença entre as 
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freqüências de estiramento COO assimétrico e simétrico, sugerindo que a ligação do ródio ao 

grupamento carboxila ocorre através de um dos oxigênios, desfazendo o caráter de íon dipolar dos 

aminoácidos livres, levando à assimetria das ligações C-O da carboxila [ 1 1]. 

Tabela 10: Atribuições das bandas de -NH e -COO dos complexos de ródio com 

aminoácidos e dos respectivos ligantes (número de onda em cm"1). 

COMPOSTO v(NH) o_(NH) v-(COO) ó..,,(NH) v..,,(COO) 

Gly 3032md 1582F 1582F 1500F 

[Rh(Gly),CI)] 3179md 16l3F 1613F 1527md 1409md 

Ala 3082md 1619F 1581F 1510md 

[Rh(Ala),] 3230-3 l l 7md 1639F 1639F 1515sh 1458md 

Phe 3069sh 1626md 1568F 1498F 

[Rh(Phe )2CI] 3273-3224md 1640F 1640F 1495/ 1452/ 

15 

5 

4000 J000 2500 2000 1500 1000 500 
Wavonumboro (cm-1) 

Espectro 1: [Rh(Gly)iCI], em pastilha de KBr. 
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Espectro 3: [Rh(L-Ala))], em pastilha de KBr. 
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Espectro 4: L-Ala, em emulsão de Nujol. 
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Espectro 5: [Rh(L-Phe)iCI], em pastilha de KBr. 
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4eee , .. 
Espectro 6: L-Phe, em emulsão de Nujol . 

4.2. Complexos de ródio com aminoácidos Boc-protegidos 

Na Tabela 11 são apresentadas as atribuições das bandas características encontradas 

nos aminoácidos N- bloqueados (Espectros 7, 9, 11, 13 e 15) e nos respectivos complexos de ródio 

(Espectros 8, 10, 12, 14 e 16). 

Os deslocamentos das bandas de estiramento e deformação NH do ligante em relação 

ao complexo indicam a presença de pontes de hidrogênio devido à grande proximidade do oxigênio 

carboxílico. A coordenação do grupamento NH ao átomo de ródio é bastante improvável visto que o 

nitrogênio está muito desfavorecido para a coordenação, tanto eletronicamente como estericamente, 

pela presença do grupo butoxicarbonil (Boc) , que é tanto um grupamento retirador de elétrons 

quanto volumoso. Além disso, nos espectros dos complexos de ródio, a banda de Amida Il encontra

se presente, o que não deveria ocorrer caso o grupamento NH tivesse perdido mais um próton para 

fazer a ligação. 
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Espectro 8: [Rh2(BocGly)4], em pastilha de KBr. 
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Espectro 9: Boc-L-Ala, em pastilha de KBr. 
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Espectro 10: [Rh2(Boc-L-Ala)4), em pastilha de KBr. 
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Espectro 11: Boc-D-Phe, em pastilha de KBr. 
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Espectro 12: [Rh2(Boc-D-Phe)4], em pastilha de KBr. 
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Espectro 13: Boc-L-Leu, em pastilha de KBr. 
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Espectro 14 : [Rh2(Boc-L-Leu)4), em pastilha de KBr. 
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Espectro 15: Boc-L-Val, em pastilha de KBr. 
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Espectro 16: [Rh2(BocVal)4], em pastilha de KBr. 
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4.3. Aminoácidos Fmoc-prolegidos 

A atribuição dos Espectros 17 e 18 dos aminoácidos Fmoc-bloqueados foi realizada 

por comparação aos respectivos espectros tabelados (Tabela 12) [! 18). 

Os espectros confirmam os resultados de análise elementar, especialmente para o 

composto Fmoc-L-Ala, que apesar da proteção do grupamento amino ter sido efetivo, a presença de 

vários outros picos indicam contaminação com o reagente protetor e o aminoácido de partida. 

Fmoc-aminoácidos 

CH2 
1 ,,OH 
0-C'-NH-CH-C 

li I l~ 
R=H,CHi O R 

Tabela 12: Atribuições das principais bandas dos aminoácidos Fmoc-bloqueados 

Atribuição Fmoc-L-Ala Fmoc-L-Ala 
[118) sintetizado 
(cm·') (cm·') 

v(N-H) 3341md 3345md 
v(C2=0) 1720,h 1718sh 
v(C 1=0) 1686F 1684F 

Banda Amida I 
o(N-H) 1530F 1531F 

Banda Amida II 

v(C-N) 1308/ 1309md 
1250F 1252F 

1034md 1034md 

975/ 979/ 
767md 767md 
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Fmoc-Gly 
[118) 
(cm·') 
3319F 
l738F 
1705F 

1550F 

1401/ 

1241F 
1176/ 
1088/ 

1014/ 

739md 

Fmoc-Gly 
sintetizado 

(cm·') 
3334F 
1740F 
1704F 

1550F 

1400F 

1240F 

1054/ 

1009/ 

736md 
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Espectro 17: Fmoc-L-Ala, em emulsão de Nujol. 
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Espectro 18: Fmoc-Gly, em emulsão de Nujol. 
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4.4. Atb,tos com aminoácidos contendo grupamentos -SH e-SR' 

Os adutos obtidos com o propionato de ródio (II) e o éster metílico da cisteína ( 0-

MeCys) e do butirato de ródio (II) com a L-metionina (L-Met) foram analisados por espectrometria 

na região do infravermelho e a atribuição das bandas foi feita com base no estudo semelhante 

realizado com o acetato de ródio (II) [ 47]. 

No espectro do aduto do propionato de ródio (II) com a 0-MeCys (Espectro 19) não 

foi observada a banda fraca na região de 2500 cm·', correspondente ao grupo -SH, presente no 

ligante livre (Espectro 20), indicando a desprotonação do grupamento sulfidrila e a conseqüente 

formação da ligação S-Rh. A banda larga na região de 3217 cm·' é atribuída ao deslocamento de 

v(NH2) devido a coordenação deste grupamento. Acredita-se portanto, que no complexo com o 

propionato de ródio (II), semelhantemente ao composto obtido a partir do acetato de ródio (II), o 

aminoácido atue como ligante bidentado, através dos grupos sulfidril e BIIIÍno. Foi obtido também o 

espectro eletrônico na região do visível deste aduto e não foi observada banda na região de 575 nm, 

como no aduto com o acetato de ródio (II), podendo estar aí uma diferença no comportamento, 

sugerindo talvez que este complexo não seja um exemplo de Rh(II) monomérico, porém devem ser 

consideradas outras análises como medidas de susceptibilidade magnética e espectros de esr [ 47] . 
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Espectro 19: Aduto do propionato de ródio (II) com o éster metílico da cisteina ( O-MeCys ), em 

emulsão de Nujol. 
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Espectro 20: éster metílico da cisteína, em emulsão de Nujol. 

A cor laranja do aduto do butirato de ródio (li) com a L-Met (Espectro 21 ), é uma 

indicação de enxofre coordenado nas posições axiais do carboxilato. Este envolvimento pode ser 

deduzido indiretamente, visto que a banda larga em 3422 cm·' pode ser atribuída a v(NH,) não 

coordenado, enquanto que a banda em 1587 cm·' pode ser atribuída a 6(NH2) não coordenado. Já a 

banda em -1700 cu,' atribuída a v- (COOH), presente nos adutos do acetato de r6dio com a S

metilcisteina, S-etilcisteína e a metionina (47], indicando o não envolvimento do grupo carboxila na 

coordenação, surpreendentemente não foi observada no espectro do aduto com o butirato de ródio 

(II) com a metionina (Espectro 22). 
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Espectro 21: L-metionina. em emulsão de Nujol. 
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4. 5. A dutos com o ácido isonicotfnico (AIN) 

O espectro do ácido isonicotínico apresenta duas bandas bastante características: 

1715 cm·', referente ao estiramento da carboxila livre e uma outra banda em 1341 cm·', 

correspondente a ligação C-N. Em todos os adutos, observou-se o deslocamento da banda em 1341 

cm·', com grande diminuição da intensidade, indicando portanto o envolvimento do nitrogênio na 

coordenação ao carboxilato. Já a banda em 1715 cm·', sofreu pequenas flutuações em torno deste 

comprimento de onda (ver Tabela 13), já que este grupamento está diretamente ligado ao anel e que 

sofre uma modificação eletrônica com a coordenação do nitrogênio a ródio. O espectro eletrônico na 

região do visível foi obtido para o aduto do AIN com a Rh2(Boc-L-Ala)., observando-se o 

deslocamento da banda em 588 nm (no carboxilato puro) para 542 nm (&= 190), confirmando a 

formação do aduto. 

Tabela 13: Atribuições das principais bandas dos espectros dos adutos dos complexos de ródio (II} 

com o ácido isonicotínico (AIN} 

COMPOSTO 

AIN 

Rh2(Boc-Gly),)(AIN), 

Rh2(Boc-L-Ala),(AIN), 

Rh2(Boc-D-Phe),(AIN), 

Rh2(Boc-L-Leu),(AIN), 

v(COOH)(cm·') 

1715F 

1730F 

171 lmd 

1716md 

1721F 

78 

1341F 

1328/ 

1326/ 

Espectro 

23 

24 

25 

26 

27 
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Espectro 24: Rh,(Boc-Gly),)(AIN)i, em Nujol. 
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Espectro 25: Rh2(Boc-L-Ala),(AIN),, em Nujol. 
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Espectro 26: Rh2(Boc-D-Phe),(AIN),, em Nujol. 
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Espectro 27: Rh2(Boc-L-Leu)4(AIN)2, em Nujol. 

4. 6. Complexo de ródio com aminoácido Cbz-protegido 

A análise elementar do complexo [Rh2(Cbz-Gly),] indica a presença de impurezas que 

não foram totalmente eliminadas pelo processo de purificação realizado por cromatografia em 

coluna de Alumina. Já o seu espectro na região do infravermelho (Espectro 28), indica, 

provavelmente, a coordenação do aminoácido através da carboxila, pelo deslocamento da banda 

deste grupamento de 1728 cm·' no ligante livre, cujo espectro é mostrado no Espectro 29, para a 

freqüência de 1696 cm·•, à mesma correspondente ao estiramento CO (Amida 1), ocorrendo uma 

sobreposição, enquanto que a banda referente ao grupo -NH, permanece inalterada (3333 cm·') : 
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35118 ·-
Esptttro 28: [Rh2(Cbz-Gly),J, em Nujol. 
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Espectro 29: Cbz-Gly, em Nujol. 
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Espectro 30: [Rh,(Cbz-Gly),J após hidrogenação sob Pd/C, em Nujol. 
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O espectro na região do infravermelho obtido do produto lúdrogenado com Pd/C 

(Espectro 30), indicou-nos que este método, amplamente descrito na literatura [109) para a 

remoção do grupo protetor Cbz em aminoácidos, não foi totalmente eficiente, quando este encontra

se complexado ao átomo de rádio. Entretanto, a análise da região do grupamento amina (3400-3300 

cm·') mostra um pequeno alargamento da banda, sugerindo que uma pequena fração do complexo de 

rádio foi efetivamente desbloqueado. De fato, o método deve ser adaptado para o nosso caso, talvez 

realizando a lúdrogenação com Pd/C sob aquecimento mais suave, ou deixando o complexo de 

rádio com o lúdrogênio por um período superior a 24 horas. 

5. ESPECTRO FOTOMETRIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 

As atribuições das principais bandas encontradas nos espectros eletrônicos dos 

complexos de rádio (II) e seus respectivos adutos com metilimidazol (Melm) são apresentadas na 

Tabela 14: 

Tabela 14: Bandas dos espectros eletrônicos dos complexos de rádio sintetizados. 

Nome do Composto ,., 61 '-2 62 Solvente 

(nm) (M'.cm·') (nm) (M1.cm·1) 

[Rh2(Boc-Gly),) 588 205 444 129 MeOH 

[Rh,(Boc-D-Phe),) 586 224 444 150 MeOH 

[Rh2(Boc-D-Phe),) + Melm 559 448 MeOH 

[Rh,(Boc-L-Ala),) 588 203 446 121 MeOH 

[Rh,(Boc-L-Ala),) + Melm 560 464 MeOH 

[Rh,(Boc-L-Leu),) 588 181 442 126 MeOH 

[Rh,(Boc-L-Leu),] + Melm 562 466 MeOH 

[Rh,(Boc-L-V ai),) 588 220 446 135 MeOH 

[Rh,(Boc-L-Val),] + Melm 564 464 MeOH 

[Rh,(Ac-Gly),] 584 438 H2O 

[Rh,(ac),](H,O), 584 280 444 182 H2O 

[Rh2(prop),) 590 147 EtOH 

[Rh2(but),) 584 250 EtOH 

6 = absortividade molar. 
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As bandas observadas nos espectros eletrônicos dos complexos de ródio com 

aminoácidos N- bloqueados confirmam a presença de estrutura de carboxilato dimérico nestes 

compostos (Espectro 31) 

As bandas observadas em 588 nm e 444 nm são as mesmas observadas nos espectros 

do acetato, propionato e butirato de ródio (li), que possuem a estrutura de gaiola. Estas bandas são 

atribuídas às transições permitidas 1t*(Rh-Rh)-M,*(Rh-Rh} e 1t•(Rh-Rh} -+a*(Rh-O} (Figura 19) 

[55]. 
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Outra confinnação de que nossos compostos apresentam estrutura de carboxilato é a 

fonnação de aduto com a adição de 2-metilimidazol {Espectro 31 ). A coordenação axial ocorre 

através do átomo de nitrogênio, promovendo a mudança de coloração da solução de verde para rosa 

e o deslocamento da banda em tomo de 588 nm para -560 nm, enquanto a banda de 444 nm 

mantém-se na mesma posição. O isolamento do aduto não foi possível, devido à sua grande 

instabilidade, confirmando que a estabilidade dos adutos fonnados está relacionada ao efeito indutivo 

e lipofilicidade da cadeia lateral do carboxilato, ou seja, quanto maior o caráter hidrofóbico de R, 

maior o efeito de dessolvatação das duas posições axiais, conferindo maior labilidade ao ligante axial. 

0,30 

0,25 

0,20 

-~ 
'.e º· 15 

j 
0,10 

o.os 

350 «xl 450 500 550 600 650 700 

Comprimento de onda (nm} 

Espectro 31: Efeito da adição do 2-metilirnidazol sobre uma solução do 

complexo [Rh,(Boc-D-Phe),], em metanol. 

O Espectro 32 foi obtido da fase aquosa contendo o complexo [Rh,BocAla.], 

desbloqueado sob a ação de HCI fumegante. O processo de desbloqueio dos aminoácidos nos 

complexos de ródio realizad() com HCl fumegante ou HCIO., em diclorometano, mostrou ser um 

bom procedimento, sendo a desproteção do grupo amino facilmente evidenciada pelo aumento da 

solubilidade aquosa, que era núnima. 

85 



Capítulo 3: Resultados e Discussões 

... 
1.000 r--------i------------~-----+ 
, .... 
O.IDO 

º·"ºº 
o.too 

0.100 

º·'ºº 
O.JOO 

0.200 

0.100 

O.DOO +-----::-~-----------------:::::==1 
300.00 400.00 IDO.DO IDO.DO 'ªº·ºº :aoo.oo I00.00 

Espec:tro 32: Espectro eletrônico do complexo [Rh2Ala,], em água destilada, desbloqueado sob a 

ação de HCI fumegante. 

Isto deveu-se à formação de um carboxilato de ródio com grupos -NH3 •, conferindo

lhe grande hidrofilicidade. O problema encontrado neste método foi o e,ccesso de ácido não reagido 

na fase aquosa, pouco volátil, que causou a decomposição do complexo de ródio (li) a cloreto de 

ródio {ill) e até mesmo a ródio metálico. Mesmo com a neutralização do ácido com urna base 

(NaOH ou NalfCO,), ocorreu a formação de grandes quantidades de sal insolúvel, cuja remoção é 

extremamente difícil pela solubilidade semelhante a exibida pelo complexo desbloqueado. Outra 

dificuldade encontrada foi a evaporação do solvente, no caso a água. O aquecimento da solução 

promoveu a decomposição do complexo; já o uso de vácuo permite a remoção do solvente, 

tomando-se porém um processo bastante demorado; contudo, permaneceu a contaminação pelo sal, 

já comentada acima. Portanto, concluiu-se que este método de desbloqueio é eficiente para a 

desproteção do Boc-aminoácido no complexo de ródio, podendo este ser caracteru.ado por espectro 

eletrônico, conforme o espectro mostrado no ítem 5 ( que apresenta as bandas em 600 e 460 run, 

características de carooxilatos de ródio (TI)). A solução aquosa também pode ser 11tilizada 

diretamente em testes biológicos, visto o requisito quanto à hidrofilicidade ter sido satisfeito. 
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6. SUSCEPTIBILIDADE MAGNtTICA 

Os complexos de metais de transição podem ser classificados quanto às suas 

propriedades magnéticas em diamagnéticos ou paramagnéticos. Nos complexos do tipo carboxilato 

de ródio (II) o metal encontra-se no estado de oxidação bivalente de configuração eletrônica d', 

fonnando complexos de spin baixo (t,.' eg1
), porém, apresentam natureza diarnagnética. A 

susceptibilidade magnética dos carboxilatos de ródio (II) tomou-se um dos critérios que evidenciam 

a presença de uma ligação metal-metal, onde ocorre o emparelhamento de spins, levando ao caráter 

diamagnético observado. Da literatura, foram medidas as susceptibilidades magnéticas de uma série 

de carboxilatos de ródio, sendo observados valores de aproximadamente 0,5 M.B. para o momento 

magnético efetivo por átomo de ródio [ 52, 119]. 

As medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas em uma balança de 

Faraday, onde mediu-se a susceptibilidade magnética (x) do complexo em função da susceptibilidade 

magnética conhecida do padrão HgCo(SCN), igual a 16,44 x 10 .. cgs (X,). Os cálculos da 

susceptibilidade magnética por grama (x,) e por mol de ródio corrigido (XM:) do complexo estudado 

seguiram as seguintes equaçôes : 

x8 .MM 

2 

corr 
- XM 

onde m, e m,. são as massas da amostra e do padrão, respectivamente e &n. e &n,. são as variaçôes 

das massas da amostra e do padrão, respectivamente, sob ação do campo magnético aplicado; a é a 

variação de massa do porta amostra quando sob efeito do campo magnético, MM é a massa 

molecular do complexo e 'XJ,1.- são as correções diamagnéticas dos ligantes, avaliadas pelas 

constantes de Pascal [120], de acordo com a estequiometria proposta pela análise elementar. 

O momento magnético efetivo, em Magnetons Bohr (M.B.) foi calculado a partir da 

expressão: 

• 112 
l'etr= 2,839 (XM. T) 

onde T é a temperatura em que foi realizada a medida, em Kelvin. Os resultados calculados, bem 

como dados obtidos da literatura estão reunidos na Tabela 15: 
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Tabela IS: Susceptibilidade magnética calculada para os complexos de rádio sintetizados. 

COMPLEXO -Xg X 106 MM 
XM

0

X 104 

(g/mol) 
1-'eff 

(unid.cgs/g) (unid.cgs/mol Rh) (M.B.) 
Rh(Gly)2Cl 0,106 286,5 1,02 0,50 

Rh2(Ac-Gly)4 0,110 670,2 0,991 0,49 

Rh,(Boc-Gly)4 0,122 902,5 1,69 0,64 

Rh,(Boc-L-Ala)4 0,111 958,6 1,95 0,68 

Rh,(Boc-L-Val)4 0,221 I070,8 1,77 0,65 

Rh2(Boc-L-Leu)4 0,192 1127,0 2,11 0,71 

Rh,(BocPhe )4 0,323 1263,0 1,39 0,58 

Rh,(ac)4 0,111 442,0 1,20 0,54 

Rh2(prop)4 1,16 0,52* 

Rh,(but), 1,98 0,69* 

Rh,(O,CC,H.)4 3,07 0,85* 

• obtidos da ref [121]. 

Os valores do momento magnético efetivo dos complexos de rádio com 

aminoácidos N- bloqueados, cuja estrutura proposta é a de gaiola, indicam o diarnagnetismo, 

confirmando a presença da ligação rádio-rádio. Flutuações em tomo do valor de 0,5 M.B. por 

átomo de rádio podem ser atribuídas a efeitos dos ligantes equatoriais sobre a força da ligação ródio

rádio, reforçando a observação feita por Koh e Christoph [55] de que a cadeia R do carooxilato afeta 

a ligação metal-metal. Neste caso, o grupo R teria um efeito estérico sobre a ligação O-C-O e, 

conseqüentemente, sobre a distância Rh-Rh (Figura 6). Para o complexo de rádio com a glicina, o 

1-lcf....., de 0,50 M.B. indica que o rádio encontra-se no estado de oxidação +3, configuração d' (spin 

baixo), coerente com a formulação proposta [Rh(Gly),Cl], na qual os dois ânions glicinato 

encontrariam-se ligados ao rádio pelo nitrogênio do grupo arnina e somente por um dos oxigênios da 

carboxila, formando um anel quelato de cinco membros. O momento magnético efetivo obtido 

experimentalmente neste trabalho difere do valor de 1,4 M.B., descrito na literatura, que contudo 

deve ser analisado com cautela, visto que Belova e Dergacheva [l 19] não conseguiram resintetiz.ar o 

complexo glicinato de rádio, a partir do qual foi medido o momento magnético. Esta dificuldade na 

reprodutibilidade da preparação dos complexos com a glicína e principalmente quanto à 
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estequiometria variada apresentada, também foi observada em nosso estudo, refletindo-se nos dados 

de análise elementar para este complexo (!). 

8. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Os espectros dos aminoácidos N- bloqueados (Espectros 33 a 35) confirmam que o 

bloqueio dos aminoácidos foi bem sucedido, como podemos verificar através da atribuição dos 

deslocamentos químicos apresentados nas Tabelas 16 a J 8. 

O Espectro 36 do complexo de ródio com ácido glutárico confirma a presença de dois 

tipos de prótons, esperada,devido à equivalência dos ligantes numa estrutura de carboxilato dimérica 

(Tabela19). Já a análise do Espectro 37 do complexo de ródio (Ili) com a glicina (Tabela 20), 

observa-se que o espectro é bastante simples, visto que há somente um conjunto de prótons 

referentes ao metileno ( os prótons do grupamento amina são trocados rapidamente com o deutério 

da água deuterada usada como solvente) e observa-se um deslocamento para campo alto do 6CH2 

(3.39 ppm) no complexo em relação ao ligante livre (6CH2=3.58 ppm, na glicina livre). 

Tabela 16: Valores de 6 dos prótons 

da BocAla 

Grupamento 6(ppm) multiplicidade 

CH3(a) 1.42 s (9H) 

CH3(b) 1.41 s (3H) 

CH(c) 4.1 m (IH) 

NH(d) 6.2 sb (IH) 
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Tabela 17: Valores de 6 dos prótons 

daBocPhe 

Grupamento 6(ppm) ! multip~cidad J(Hz) 

H(a) aromáticos \ 7.30 
CH2(b) i 2.95-3.27 
CH(c) i 4.4 
NH(d) 6.0 
CH3(e) 1.37 

s (5H) 
m (2H) 

m(IH) 
d (IH) 
s (9H) 

Tabela 18: Valores de 6 dos prótons 

da BocVal 

Grupamento \ 6(nnm) \ multiplicidade\ 

CH3(a) 0.93-0.97 t (6H) 

CH(b) 2. 10-2.22 m(IH) 
CH(c) 4.07-4.14 m(IH) 
NH(d) 

j 
5.97-6.0 d (IH) 

CH3(e) 1.4 I s(9H) 
' 

Tabela 19: Valores de 6 dos prótons 

do [ Rh2(GlutH)4 ) 

' 

28 

3,5-5,0 
8 

J(Hz) 

7 

6,8-3,6 
8,9 
8,0 
-

Grupamento \ li( m multiplicidade J (Hz) 

i 2.41-2.48 t(4H) 7,2 
' Í 1.92 m(2H) 

Tabela 20: Valores de 6 dos prótons 

do [ Rh(Gly)iCl) 

Grupamento 6( m multiplicidade 

3.39 s(4H) 
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r-r'".. ~, 
L--·' ... 

Espectro 33: Espectro de RMN-1H da Boc-L-Alanina, em acetona deuterada. 
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Espectro 34: Espectro de RMN-'H da Boc-D-Fenilalanina, em acetona deuterada. 
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Espectro 35: Espectro de RMN-1H da Boc-L-Valina, em acetona deutera.da. 

:1 

i 

·1 • 

.... 

Espectro 36: Espectro de RMN-1H do complexo [Rh2(GlutH).], em água deuterada .. 
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Espectro 37: Espectro de RMN-1H do complexo [Rh(Gly)2Cl], em água deuterada. 
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9. ANÁLISE TÉRMICA 

Foram obtidas as curvas DSC dos complexos [Rh2(Boc-Gly)4](AIN},, [Rh2(Boc-L

Ala),] e [Rh,(Boc-L-Ala),](AIN), , que são apresentadas nas figuras 20 a 22, respectivamente: 
0.5,----------------------------~ 

1B9.38•c 
1Bê'.3.J/g 

o.o-

-;; I 
' .! -0.5-

• D 
~ 

• 
" : -1.0-

• 

-1. 5-

-õ! · o-10----,,,-----:-:r:-----:-:, ;r:0---:2:;;or:o---2;;sr,;o:-----:;,o;r,o,--~,.o 
50 100 ase ..,._. .oe OuPont 2100 

Te111per11ture 1•c1 

Figura 20: Curva DSC do complexo [Rh2(Boc-Gly).](AIN), (panela fechada), obtida em atmosfera 

de argônio. •,-----------------------------, 

3 

-;; 
' ,!. 2 

• D 
~ 

• 
" • • z 

o 

- I -10---5~0---:,,0::-0 ---:,°'.r50:;---;2~0;;0---;2;.5:;;0--3'3of<o,-0-S-C3'!J;~OO_-OB-O-uP-;.:~9,C/._ ê' t 00 
Te"'Pl!!r11ture 1•c1 

Figura 21: Curva DSC do complexo [Rh,(Boc-L-Ala),] (panela fechada), obtida em atmosfera de ar 

sintético. 
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0.2 

o.o 

••• 30*C 

"' ,u•c 150 BJ/g 

;;. -0.2 i-49.3J/g 

' !. 

• 
~ -O.A 
~ 

" • • r 
-0.6 

-o.e 

?10( 

Figura 22: Curva DSC do complexo [Rh2(Boc-L-Ala),](AIN)2 (panela abena), em atmosfera de 

argônio. 

Estas curvas mostram comportamentos térmicos bastante distintos para compostos 

cujas estruturas apresentam grande semelhança. Por exemplo, os complexos [Rh,(Boc-Gly),J(AIN), 

e [Rh,(Boc-L-Ala},](AIN), , ambos adutos do ácido isonicotínico, apresentaram em suas curvas 

DSC, um e dois picos endotérmicos, respectivamente, em atmosfera de argônio, associados ao 

rompimento de ligações, que provocam absorção de calor em um processo endotérmico. Na curva 

do primeiro aduto, a presença de um único pico endotérmico (208ºC; 43,6 cal/g) indicou que a 

decomposição do adulo ocorreu simultaneamente ao rompimento da estrutura de gaiola do 

caiboxilato. Já no aduto [Rh,(Boc-L-Ala},J(AIN)2, devido provavelmente à diferença de estabilidade 

térmica deste em relação ao aduto [Rh2(Boc-Gly ),]( AINh, os eventos de saída do ligante axial e 

posterior destruição da estrutura de gaiola ocorreram em duas temperaturas distintas ( 190 ºC-149,3 

J/g; 314 ºC- 150,8 J/g). 

Na Figura 21, ao observarmos a curva DSC do complexo [Rh,(Boc-L-Ala},], 

verificamos a presença de um pico exotérmico (263 ºC). Este pode provavelmente ser atribuído a 

um processo autooxidativo, onde o rádio metálico se autooxida a Rh,O,, liberando calor. 
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7. ATIVIDADE BIOLÓGICA 

'T. 1. Testes in vitro 

Capitulo 3: Resultados e Discussôes 

As células K562 mostraram-se sensíveis ao Tween-80 mesmo em concentrações de 

0,24%, isto é, houve morte de todas as células em contato com este detergente. Para o estudo do 

efeito citotóxico obre estas células, os complexos foram solubilizados em etanol 5 e 10% visto que, 

nos controles destes solventes, não foram observadas células mortas, indicando que o etanol em 

baixas concentrações foi um solvente adequado. 

Os resultados dos testes de citotoxicidade para os complexos de ródio com a glicina e 

acetilglicina apresentaram aproximadamente 100% de células vivas indicando que estes compostos 

não tem efeito citotóxico sobre as células tumorais estudadas, mesmo aumentando a concentração 

das soluções de 10-3 M para 10-2 M . Apesar destes complexos obedecerem o critério de 

solubilidade aquosa, provavelmente o fator determinante para a falta de ação biológica dos mesmos, 

sobre as células tumorais estudadas, é que estes complexos são pouco lipossolúveis, impedindo a 

entrada da droga na célula tumoral através da passagem através da membrana celular de constituição 

lipídica. 

Nos testes preliminares in vitro, com células K562, o complexo [Rh,(Boc-L-Ala),] 

apresentou uma baixa toxicidade, ou seja, o efeito citotóxico sobre células de leucemia K562 foi 

pequeno. 

A formação do adulo com o ácido isonicotinico melhorou a solubilidade em água dos 

complexos (Rh2(Boc-Gly),] e (Rh2(Boc-L-Ala),]. Esta estratégia foi desenvolvida por A.R. Souza e 

colaboradores [ll3], onde a coordenação do ácido isonicotínico ocorre pelo nitrogênio do anel 

pirimidínico, deixando livre o grupo hidrofilico carl>oxila, localizada em posição para no anel. Os 

resultados dos testes realízados com os adutos do AIN dos complexos acima, solubilizados em água 

destilada e etanol J 0"/4 mostraram baixo efeito deletério sobre as células de leucemia, tendo sido , 

contadas de 88 a 100"/o de células vivas, após um período de contato com as soluções de 24 horas. 

Esta baixa atividade dos carboxilatos de ródio (II) observada em nosso trabalho experimental, está 

de acordo com dados disponíveis na literatura. De fato, a maior atividade apresentada por este tipo 

de complexo foi observada sobre tumores de Ehrlich, conforme os dados de IC,o (Tabela 21 ). 
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Tabela 21: Resultados de lCso obtidos a partir dos testes ín vitro dos complexos Rh1(BocGly).i], 

[Rh2(Boc-L-Ala)4], [Rh1 (BocGly)4](AIN)(H20) e [Rh2 (Boc-L-Ala),](AINh em células de leucemia 

mielóide humana K562, U937 e células de tumor de Ehrlich. 

Tipo de 
célula 

K562 

U937 

Ehrlich 

Complex:o Solvente Volume(µL) % mortes• 

: Rh2(Boc-Gly), EtOH 10% 50 94 
: 200 ~ 1 

lCso x: 105 

(moVL) 

,· ... ···-···-··· ...................................................................... _........ ··-----··· .. ··---·· .. ····• .. ·-,·----· 
, Rh2(Boc-L-Ala)4 EtOH 10% 50 74,5 1 <4,2 
: 200 100 : ,. ............................................ _______ ............. ---·-·-·--··········-- ······-··--·-, ---
1 Rh2(Boc-Gly), H20 50 50 1 15 
: 100 75 : ... , __ ... , .............................. _____ -,.-··---
' Rh2(Boc-L-Ala)4 H20 50 O , 14 
i 100 100 : 
: 150 75 : 
~ .. -·····R1;(Bõê~oiy)~<AfNh.. EtoH 10% 50 34 --: --2-,6 
1 100 8 : 

1 

150 8 1 
1 200 17 : ~ ................................................................................................. _. ___ ............................. _ ............................. - .... r·-·-··· .. ---
1 Rh2(Boc-Gly),(AINh H10 50 19 : >17 
: 100 15 1 

1 

: 150 8 1 

: 200 27 : 
7,2 

• A coluna de% de mortes foi obtida da média entre os dados de 2 placas (4 poços). 
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Analisando-se os dados da Tabela 21, podemos fazer algumas observações: 

- Os valores de IC,. indicam que os complexos (Rh,(Boc-Gly),] e (Rh,(Boc-L-Ala),] 

solubilizados em água testados, apresentaram atividades citotóxicas semelhantes sobre células K562. 

Mesmo com a formação do aduto com AIN hidrossolúvel, não há uma variação significativa no 

índice de citotoxicidade. 

podemos inferir a seguinte ordem de citotoxicidade para o complexo 

Rh,(Boc-L-Ala),(AIN),, dissolvido em água: células de leucemia K562< células de leucemia U937 < 

células de tumor de Ehrlich 

- para células de tumor de Ehrlich, observa-se uma grande diferença de atividade entre os 

complexos de ródio com a Boc-Glicina e a Boc-L-Alanina, comportamento este que se extende para 

os adutos com ácido isonicotinico, ou seja, o complexo de ródio com a Boc-L-Alanina mostrou-se 

mais citotóxico do que o complexo com a Boc-Glicina. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 21, o complexo 

[Rh,BocAia.](AIN)2 foi o que mostrou maior atividade citostática, representada pela pequena dose 

necessária para exibir um efeito deletério sobre 50% das células avaliadas (0,5 mol/L). Por este 

motivo, o aduto [Rh2BocAla.](AIN)2 foi escolhido para os testes de sobrevida in vivo, descritos no 

item 7.2. 

7.2. Testes in vivo 

Os testes in vivo foram iniciados através da determinação da dose letal 50% (DL,o), 

com o objetivo de determinarmos a dose a ser usada no teste de sobrevida. Apesar das diversas 

doses utilizadas (até um volume de 0,6 mL), verificou-se que o complexo [Rh,(Boc-L-Ala),)(AIN), 

não foi letal aos camundongos, mesmo passado um periodo de 2 semanas. Escolheu-se então aplicar 

nos camundongos uma dose de 0,8 mL de uma solução < 8 x 10 .. M de [Rh,(Boc-L-Ala),J(AIN),. 

Na Tabela 22 são apresentados os resultados de sobrevida obtidos no teste in vivo com 

camundongos ponadores de tumor de Ehrlich: 
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Tabela 22: Resultados obtidos do teste in vivo do complexo [Rh2 (Boc-L-Ala),](AIN), em 

tumor de Ehrlich. 

Dia CONTROLE( vivos/mortos) [Rh, (Boc-L-Ala),](AIN), (vivos/mortos) 

14 º 13/0 14/0 

15 º 12/1 13/1 

16 º 10/3 11/3 

17 º 9/4 10/4 

18 º 5/8 10/4 

19 ° 4/9 10/4 

20 º 2/11 10/4 

21 ° 0/13 9/5 

No final do teste (morte de todos os camundongos do grupo controle), foi observado que todos os 

camundongos sobreviventes menos 1 haviam desenvolvido tumor sólido. A partir do 28º dia após a 

inoculação do tumor, observou-se também a progressiva morte dos camundongos tratados (Tabela 

23): 

Tabela 23: Progressão de morte dos camundongos tratados com o complexo 

[Rh, (Boc-L-Ala),](AIN)2 

Dia 
28º 
29° 
30° 
31° 
32º 

4/10 
4/10 
3/11 
2/12 

vivos/mortos 

Fez-se O tratamento estatístico Log-Rank (também conhecido como Mantel

Haenszel) [ 123] conforme a Tabela 24, onde : 

t = o evento tempo, em dias; 

n = o número de indivíduos ainda em observação em "t" dias ; 

n 1 = número de indivíduos no grupo 1 ainda em observação em "t" dias ; 

n2 = número de indivíduos no grupo 2 ainda em observação em ''t" dias ; 
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r = número de mortes registrado em "t" dias · 
' 

o 1 = número de mortes no grupo 1 registrado em "t" dias ; 

o2 = número de mortes no grupo 2 registrado em "t" dias ; 

el = número esperado de mortes no grupo I em "t" dias= (r x nl)/n 

e2 = número esperado de mortes no grupo 2 em "t" dias= (r x n2)/n 

Tabela 24: Tratamento estatístico Mantel-Haenszel dos dados obtidos no teste in vivo 

T n nl n2 r oi o2 el e2 

1 27 13 14 2 1 1 0,96 1,04 

2 25 12 13 4 2 2 1,92 2,08 

3 21 10 li 2 1 1 0,95 1,05 

4 19 9 10 4 4 o 1,89 2,11 

5 15 5 10 1 1 o 0,33 0,67 

6 14 4 10 2 2 o 0,57 1,43 

7 12 2 10 3 2 1 0,50 2,50 

8 9 o 9 

E 13 5 7,12 10,88 

Os valores acima submetidos ao teste de Mantel-Haenszel forneceram t. igual a 8,03. 

Este valor deve ser analisado pela tabela de x' e observa-se então 0,001 < Pr(xi' 2: 8,03) < 0,005, ou 

seja, a probabilidade do valor obtido ser devido ao acaso é menor que 0,5%. Como o valor de 

significância geralmente adotado é de 5%, verifica-se que o nosso valor (0,5%) é altamente 

significativo. 

A observação de que se formou tumor sólido nos camundongos sobreviventes é outro 

resultado interessante. As células do tumor foram injetadas no peritônio e formam, como observado 

nos controles, um tumor ascítico (líquido). O tumor sólido pode significar uma reação de defesa do 

organismo no sentido de encapsular e isolar o tumor, denotando um aumento das defesas do animal 

em relação ao tumor. 
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Aumentando-se a dose inicial do complexo [Rh2(Boo-L-Ala),] de 0,8 mL para quatro 

vezes esta dose, não se observou aumento de sobrevida, sugerindo a possibilidade de morte dos 

camundongos tratados pelo efeito tóxico da alta dose do composto de ródio. 

8. TESTES CATALÍTICOS 

Os primeiros complexos de ródio testados quanto ao potencial catalítico foram 

[Rh(Phe),CI] e [Rh,(Boc-L-Ala),J, primeiramente em reações de hídrogen.ação de olelina 

( cicloexeno) seguida da hídrogenação de um substrato pró-quiral, com o objetivo de vcrificar se 

ocorre transmissão de quiralidade dos aminoácidos (que são moléculas qwrais) para substratos pró

quirais, como o ácido ct-acetamídocinâmico: 

ácido acetamidocinâmico 

• 
~H27H-COOH 

HN 
'-C-Cl½ 

8 
N-acetilfenilalanina 

Solubilizou-se o complexo de ródio, nas quantidades descritas abaixo, em 30 mL de 

etanol absoluto. O reator foi carregado com 20 atm de hidrogênio ultra-puro e, com auxílio de um 

manômetro acoplado diretamente ao reator, pode-se acompanhar o consumo de H2 em função do 

tempo. Ao vcrificarmos o término da reação com H,, através da estabilização da pressão, abriu-se o 

reator e o produto reacional foi analisado por cromatografia gasosa. 

Tabela 25: Quantidades reacionais dos complexos de ródio utilizadas nos testes 

preliminares em reações de hidrogenação do ácido acetamidocinârnico. 

Complexo m ( mg) MM (g/mol) n (mmoles) Substrato/Catalisador 
[ Rh(Phe)iCI] 134 466,7 0,29 100 

[ Rh2(BocAla)4] 95 958,6 O, 10 280 

Os testes catalíticos realizados utilizando o cicloexeno como substrato permitiram

nos concluir que os complexos de ródio testados atuam como catalisadores de hídrogenação, 

observando-se convcrsão de 99,9% do substrato em ambos os casos. Porém, o complexo 
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[Rh(Phe )iCI] foi ativo somente em uma condição mais severa (80ºC), enquanto que o 

!Rh2(BocAJa)4], hidrogenou o substrato em temperatura ambiente (26ºC). Acredita-se que 

permaneceu em solução complexo de rádio ativo, visto que a cor da solução final manteve-se em 

relação à solução inicial. Foi também detectada a presença de ródio metálico (isolado por filtração 

em papel filtro) indicando a redução do metal promovida pela coordenação de hidrogênio. Todavia, 

este é um aspecto industrialmente indesejável, devido à etapa de remoção do resíduo, além de 

economicamente pouco interessante devido as perdas de catalisador no processo. O complexo 

!Rh2(BocAJa)4] por ser ativo em uma condição mais branda, foi escolhido para a hidrogenação do 

substrato pró-quiral. 

No mesmo reator em que foi realizada • hidrogenação do cicloexeno, foi adicionada 

uma solução contendo 2,0 g de ácido a-acetamidocinârnico (MM= 205,21 g/mol; IF 9,7 mmoles) 

em 20 mi de etanol absoluto. A esta solução adicionou-se a solução contendo 30 mg de complexo de 

ródio com a Boc-Alanina (MM= 958,62 g/mol; n= 0,03 mmoles), em 10 mi de etanol absoluto. 

Fechado o reator, este foi carregado com 20 atm de hidrogênio e a reação foi iniciada ligando-se a 

agitação magnética . Quando não mais se observou variação da pressão de hidrogênio no interior do 

reator, este foi despressurizado e aberto. Novamente, observou-se a cor verde da solução devido ao 

complexo de ródio e também a presença de uma pequena quantidade de ródio metálico. 

A análise por RMN-1 H do produto reacional indicou a presença de grande 

quantidade de substrato não hidrogenado, indicando que houve uma pequena conversão do substrato 

em seu produto hidrogenado. Medidas do poder rotatório da solução reacional, realizadas através 

de um polarímetro, confirmam a baixa concentração de produto na solução reacional, visto que não 

foi observado um desvio significativo do ângulo de rotação. Mesmo com a produção de 100% de 

excesso enantiomérico, o desvio observado, utilizando uma cela de caminho óptico de 2,3 dm e uma 

solução com concentração de 2g de material por 100 mL de solução, seria de apenas 2º. 

A partir destes resultados preliminares, deu-se continuidade ao estudo catalítico, onde 

os complexos N-Boc-protegidos de ródio (II) foram testados em reações de hidrogenação de 

olefinas: J-hexeno, 2/3-hexeno2/3-hexeno, cicloexeno e o substrato pró-quiral a-fenilacrilato de 

metila (a-F AM), já que O ácido acetarnidocinâmico, não mostrou-se como um substrato adequado 
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para a hidrogenação catalisada pelos nossos compostos, visto a dificuldade em estabelecer as 

condições reacionais efetivas de hidrogenação. Uma explicação para a baixa reatividade dos 

complexos de ródio (Il) frente ao acido acetamidocinâmico encontra-se no fato da ligação dupla 

neste substrato ser interna, ao contrário do éster, que possui a ligação dupla em posição terminal. 

No sistema catalítico empregado, variou-se além do substrato a ser hidrogenado, o 

solvente, temperatura e relação molar [Substrato/Ródio], da reação. As reações foram realizadas 

partindo-se de 3,13 x 10-' mols de complexo de ródio (Il), solubilizados em 20, 30 ou 50 mL de 

solvente ( etanol, isopropanol ou tolueno). Adicionou-se uma quantidade de substrato necessária para 

termos uma relação molar [Substrato/Rh] igual a 500, exceto para o a-fenilacrilato de metila, onde 

foi utilizada uma relação molar [Substrato/Rh] de 100. O reator foi carregado com aproximadamente 

16 a 22 atmosferas de H, e mantido em uma determinada, com auxílio de banho tennostatizado. As 

reações foram conduzidas de duas maneiras: as de retirada única (RU), onde esperou-se o tempo de 

reação estabelecido e a solução reacional foi analisada, após resfiiarnento e despressurização do 

reator; as reações com retirada de aliquotas (Raliq) permitiram que, em uma mesma reação, fossem 

analisadas diversas frações, retiradas em tempos distintos, mediante o uso de urna cânula, acoplada 

ao reator. Este tipo de experimento requer alguns cuidados de manipulação, porém garante uma 

melhor reprodutibilidade dos dados obtidos. 

Na Tabela 26 são apresentados os resultados obtidos nos testes catalíticos, que são 

expressos em termos de conversão de substrato e seletividade do sistema em hexano, quando na 

hidrogenação do 1-hexeno: 

C = [olefina], = A(olefina), x 100% (5) 

[olefina]0 l:A(olefina + P) 

onde: 

C: conversão do substrato; 

[olefina],, [olefina].: concentrações do substrato olefina final (no tempo t) e inicial, respectivamente; 

A( olefina )t : area do substrato olefina final; 

A( olefina + P): areas do substrato olefina e produtos (P). 
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SA = 
[PAJ = A(PA) 

X 100% (6) 

I: [PJ I: A(P) 

onde: 

SA: seletividade no produto A; 

[P .J, A(P A): concentração e área do produto A, respectivamente; 

(PJ, A(P): concentração e área de todos os produtos, respectivamente. 

Tabela 26: Resultados dos testes catalíticos, utilizando os seguintes complexos: [Rh,(BocGly),J(l), 

[Rh,(Boc-L-Ala),J(II), [Rh2(Boc-D-Phe ),J(llI), [Rh2(Boc-L-V al),](JV), [Rh,(Boc-L-Leu),)(V) e 

[Rh2(O2CCH3) 4) (VI). 

N [Rh] Substrato Solvente/ T- P(H,) l Conversão Seletividade RU RA!iq 

Volume ("C) (atm) (min) (%) (%) 

mL) 

Oi I cicloexeno i-PrOW20 40 16,2 60 10 X 

02 1 cicloexeno EtOW20 40 16 40 IS X 

03 I cicloexeno EtOW20 40 16 50 19 X 

04 I cicloexeno Et0W20 40 16 60 31 X 

os I 1-hexeno i-Pr0W20 40 16,8 35 38 78 X 

06 I 1-hexeno i-PrOW20 40 16 60 51 X 

07 I 1-hexeno i-Pr0W20 40 16,2 90 57 75 X 

08 I 1-hexeno EtOH/20 50 16,5 30 30 40 X 

09 II 1-hexeno i-PrOW20 40 16 30 29 X 

10 II 1-hexeno i-PrOH/20 40 16 50 59 X 

li II 1-hexeno i-PrOW20 40 16 60 79 X 

12 li 1-hexeoo i-Pr0W20 40 16,7 90 62 85 X 

13 li 1-hexeno i-PrOW20 40 16 120 54 X 

14 li 1-hexeno EtOW20 40 16,1 60 29 68 X 

15 II 1-hexeno PhMe/20 40 16 95 s X 

16 li 1-hexeno EtOW20 50 16,5 32 79 46 X 

17 li 1-hexeno EtOW20 50 16,8 60 97 65 X 

18 li EtOWJ0 40 16,0 20 6 70 X 
1-hexeno 

28 16 70 X 

38 25 69 X 

43 30 68 X 

83 90 69 X 
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(continuaçflo) 

Tabela 26: Resultados dos testes catalíticos, utilizando os seguintes complexos:[Rh2(BocGly)4](1), 

[Rhi{Boc-L-AJa)4](II), [Rh2(Boc-D-Phe)4](1II), [Rh2(Boc-L-Val)4](IV), [Rh2(Boc-L-Leu)4](V) e 

[Rh2(02CCH3)4] (VI). 

N [Rh] Substrato Solvente/ T,..., P(H2) 
Volume (°C) {atm) 

(mL) 

19 li 1-hexeno i-PrOH/50 40 16,l 

20 D 2/3- i-PrOH/20 40 16 

hexeno2/3-

hexeno 

21 li a.-FAM EtOH/30 70 21 

22 n cicloexeno EtOH/30 40 15 

23 11 cicloexeno EtOH/30 40 16 

24 III 1-hexeno i-PrOH/20 40 16,6 

25 III 1-hexeno i-PrOH/20 40 16,8 

26 m 1-hexeno i-PrOH/20 40 16,5 

27 111 1-hexeno i-PrOH/20 40 16,7 

28 III 1-hexeno PhMe/20 40 16 

29 Ili 1-hexeno EtOH/20 40 16,2 

30 III 1-hexeno EtOH/20 40 16,0 

31 Ili 1-hexeno EtOH/20 50 16,6 

32 III a.-FAM EtOH/30 50 22 

!OS 

t Conversão 
(min) {o/o) 

30 4 

60 1 

120 17 

150 23 

210 29 

24h 100 

60 19 

48h 94 

60 25 

71 56 

90 72 

160 96 

30 6±2 

60 19±3 

70 26 ± 1 

90 37 ±4 

120 50±7 

155 72 

30 34 

40 46 

60 52 

90 53 

90 37 

40 51 

50 90 

30 100 

150 94 

Seletividade RU RAliq 
(o/o) 

91 X 

92 X 

72 X 

68 X 

71 X 

100 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

87 X 

89 X 

84 X 

81 X 

X 

73 X 

72 X 

73 X 

X 
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(conlinuaçllo) 
Tabela 26: Resultados dos testes catalíticos, utilizando os seguintes complexos: [Rh2(BocGly),](I), 

[Rh2(Boc-L-Ala),](II), [Rh2(Boc-D-Phe),]{III), (Rh,(Boc-L-Val),]{IV), [Rh,(Boc-L-Leu),](V) e 

[Rh2{0,CCH,),] (Vl). 

N [Rh] Substrato Solvente/ T- P(H,) t Conversão Seletividade RU RAliq 
Volume ("C) (atm) (mio) (%) (%) 

mL 

33 m tt-FAM EtOH/30 40 21,5 200 95 X 

34 III tt-FAM EtOH/20 40 16 90 3 X 

35• m cicloexeno EtOH/50 40 17 30 5 X 

60 24 X 

94 44 X 

126 58 X 

156 72 X 

206 84 X 

36 IV cicloexeno EtOH/20 40 16 40 59 X 

37 IV cicloexeno EtOH/20 40 16 60 82 X 

38 IV cicloexeno i-PrOH/20 40 16 60 28 X 

39 IV 1-hexeno i-PrOH/20 40 16 30 97 82 X 

40 IV 1-hexeno i-PrOH/20 40 16 60 98 98 X 

41 IV 1-hexeno i-PrOH/20 40 16 90 100 100 X 

42 IV 2/3-hexeno i-PrOll/20 40 16 90 14 X 

43 IV a;-FAM EtOH/20 40 16 90 15 X 

44 V cicloexeno EtOH/20 40 16 25 23 X 

45 V cicloexeno EtOH/20 40 16 35 34 X 

46 V cicloexeno EtOH/20 40 16 60 74 X 

47 V 1-hexeno i-PrOll/20 40 16 30 22 X 

48 V 1-hexeno i-PrOll/20 40 16 60 35 58 X 

49 V 1-hexeno i-l'IOH/20 40 16 90 69 65 X 

50 V 1-bexeno EtOH/20 50 16.5 25 100 79 X 

51• V cicloexeno EtOH/50 40 17 10 X 

35 9 X 

50 19 X 

60 43 X 

80 64 X 

llO 84 X 
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(c,mtinuaçlo) 

Tabela 26: Resultados dos testes catalíticos, utilizando os seguintes complexos:[Rh,(BocGly),](l), 

[Rh,(Boc-L-Ala),](11), [Rh,(Boc-D-Phe),](Ill), [Rh,(Boc-L-Val),](IV), [Rh,(Boc-L-Leu).](V) e 

[Rh,(O2CCH,),] (Vl). 

N [Rh] Substrato Solvente/ T_, P(H,) t Conversão Seletividade RU RA!íq Volume ("C) (atm) (min) ("/4) (%) 
!mL) 

S2 VI a-FAM EtOH/30 40 20 120 li X 
S3 VI a-FAM EtüH/30 70 20 120 76 X 
54 VI cicloexeno EtOH/30 40 16 30 17 X 

60 21 X 
70 27 X 
90 32 X 
120 43 X 

S5 VI 1-hexeno EtOH/20 so 16,6 30 52 48 X 
56 VI 1-hexeno E!OH/20 so 16,S 60 96 S4 X 
57 VI l-hexeno Et0H/20 53 16,7 20 80 73 X 
58 VI 1-hexeno EtOll/30 40 16,0 20 jl 79 X 

26 26 84 X 

38 40 82 X 

43 SI 84 X 
., 100 99 X 

Analisando os dados da Tabela 26, podemos verificar de um modo geral que os 

complexos de ródio (II) sintetizados apresentam maior atividade em reações de hidrogenação do 1- . 

hexeno do que do cicloexeno e tais reações são favorecidas utilizando o etanol como solvente. A 

única exceção a esta tendência foi observada para o complexo [Rh,(Boc-L-Ala),J, que apresentou 

maior atividade catalítica quando o 1-hexeno foi hidrogenado em isopropanol. Em todas as reações, 

observou-se urna seletividade para o 1-hexeno, em relação ao 2/3-hexeno, ou seja, para olefinas 

terminais. Além disso, ocorreram reações de isomerização do 1-hexeno a hexenos internos, como já 

havia sido descrito por Rempel e colaboradores, que observaram, nas reações de hidrogenação do 1-

hexeno, catalisadas pelo acetato de ródio (II) a isomerização da dupla ligação em torno de 15 a 20"/4, 

que não foram hidrogenadas à baixa pressão (pressão de H, inferior a 1 atm) [66]. 
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Na Tabela 27 encontram-se as condições reacionais utilizadas, os valores de 

conversão, bem como os excessos enantioméricos obtidos nas reações de hidrogenação do a

fenilacrilato de metila: 

Tabela 27: Resultados dos testes catalíticos realizados utilizando a-fenilacrilato de 
metila como substrato 

rea ão nº Complexo ! Po(atm) T ºC t(h) ! Conversão ! ee(¾) 
01 Rh,(Boc-L-Ala), 21,0 70 48 i 94,2 ± 0,1 1,0 ± 0,2 
02 Rh,(Boc-D-Phe), 21,3 70 22 i 94,2 ± 0,1 1,6 ± 0,2 
03 Rh2(Boc-D-Phe ), 21,0 70 2,S ! 94,2 ± 0,1 1,32 ± 0,02 
04 Rh,(Boc-D-Phe). 22,0 so 2,5 i 94,3 ± 0,1 1,4 ± 0,4 
05 Rh,(Boc-D-Phe), 20,0 40 18,5 t 95,0 ± o, 1 -3 ± 1 
06 Rh,(Boc-D-Phe), 21,5 40 3,3 i 9S,2 ± 0,1 -2,2 ± 0,6 

' 07 Rh,( acetato), 20,2 41 2 i 10,6±0,1 0,7 ± 0,2 
08 Rh,( acetato). 20,2 70 2 [ 76,0 ± 0,3 -0,18±0,1 
09 Rh,( acetato ),(PPh3), 20,8 70 3 ' 24± 1 O 36 ±O 08 ! 

Os excessos enantioméricos foram calculados em relação à porcentagem da área do 

pico !, mostrado no cromatograma (B) da Figura 23. Com isso, os valores negativos de excesso 

enantiomérico indicam que a área do pico 2, naquelas reações foram maiores que a área do pico 1, 

ou seja, houve a formação de diferentes proporções de enantiômeros R ou S. 

A fim de comparar os resultados obtidos com o complexo (II) com outro complexo 

conhecido da literatura, foram feitas reações utilizando [Rh,(O,CCH,),) e o seu respectivo aduto 

com trifenilfosfina. Os resultados foram bastante expressivos, visto que a conversão do substrato foi 

de apenas 76%, com o complexo Rh2(acetato), e 24%, para o complexo Rh,(acetato),(PPh,),, 

mesmo à temperatura de 70ºC, indicando que para este tipo de substrato, o complexo por nós 

sintetizado atua melhor como catalisador de hidrogenação que o acetato de ródio. A conversão com 

o complexo Rh2(ac ),(PPh,), bastante inferior ao obtido com acetato de ródio (II) pode ser explicado 

da seguinte forma: a solução reacional final apresentava-se verde com sólido laranja no fundo, ou 

seja, a concentração ativa de catalisador foi na realidade a parte de aduto que se solubilizou em 

etanol na forma de acetato de ródio (II), conferindo a solução a cor verde. 
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Figura 23: Cromatogramas típicos das reações de hidrogenação catalítica obtidos em (A) coluna 

polar LM-1 e (B) coluna quiral. 

Foram caracterizados por espectrometria de massas o substrato pró-quiral, composto 

de uma mistura de a-(a-FAM) e ~-fenilacrilato de metila(~-FAM) e os respectivos produtos 

hidrogenados ( a-F AMH, ~-F AMH). 
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• MM(a-(C.H,)C(COOCH,)CH2)= MM(J3-(C.H,)CHCH(COOCH3))= 162,19 g/mol - valor 

observado para m/z= 162, 15 ; além disso, foram detectados os seguintes fragmentos: 

(a-FAM, )3-FAM)-(CH,): MM= 147,15 ( m/z= 147,05) 

(a-FAM, J3-FAM)-(OCH3): MM= 131,15 ( m/z= 131,05) 

(a-FAM, J3-FAM)- (COOCH3): MM= 103,14 ( m/z= 103,05) 

• MM(a-(C.H,)CH(COOCH,)CH,)= MM(J3-(C.,H,)CH2CH2(COOCH3)) = 164,20 g/mol 

- valor observado para m/z= 164,15; outros fragmentos observados foram: 

(a-FAMH, J3-FAMH)-(OCH3): MM= 133,17 ( m/z= 133,20) 

(a-FAMH, J3-FAMH)- (COOCH3): MM= 105,16 ( m/z= 105,20) 

Retomando à discussão dos resultados da Tabela 26, podemos observar que nas 

reações de hidrogenação do cicloexeno, o complexo I, (Rh2(BocGly).], apresenta, considerando as 

mesmas condições experimentais, uma maior atividade em etanol do que em isopropanol . Em 

relação ao substrato, o complexo I é mais ativo na hidrogenação do 1-hexeno do que do cicloexeno 

(Figura 24). 
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Figura 24: Curvas de conversão em função do tempo das reações de hidrogenação de 1-hexeno e 

cicloexeno, catalisadas por [Rh2{BocGly ),]. 
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Figura 25: Curvas de conversão em função do tempo das reações de hidrogenação de 1-hexeno e 

hexeno-2 + hexeno-3, catalisadas por [Rh,(Boc-L-Ala),], em diferentes solventes . 

A Figura 25 nos mostra que o complexo [Rh,(Boc-L-Ala ),] apresenta urna maior 

atividade para a hidrogenação do 1-hexeno em relação ao hexeno-2 e ao hexeno-3 (hex-213), ou seja, 

o sistema é seletivo para olefinas tenninais. Novamente foi observada a grande influência do solvente 

sobre o componamento do sistema catalltico. Ao trocarmos o solvente de isopropanol (i-Pn)H) para 

etanol (EtOH) e para tolueno (PhMe), observou-se uma mudança drástica na atividade do sistema. 

Atribui-se esta diferença às polaridades distintas entre os solventes testados, que podemos relacionar 

com a melhor estabilização da espécie ativa formada em solução, quando H2 foi adicionado. Para um 

tempo de reação de 60 minutos, ao variarmos a temperatura da reação de 40ºC para so•c, observou

se um aumento na conversão significativo do substrato de 29% (N= 14) para 97% (N= 17) e a 

seletividade do sistema catalítico em hexano permaneceu praticamente a mesma, ou seja, 65,0"/4. 

Na Figura 26 são apresentadas as curvas de conversão do 1-hexeno a hexano, quando 

a reação foi catalisada pelo complexo [Rh,(Boc-D-Phe).]: 
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Figura 26: Curvas de conversão em função do tempo das reações de hidrogenação do 1-hexeno, 

em diferentes solventes, catalisadas pelo complexo (Rh2(Boc-D-Phe),]. 

O composto (Rh,(Boc-D-Phe),], diferentemente ao observado para o complexo 

[Rh,(Boc-L-Ala),], apresentou a sua maior atividade na hidrogenação do 1-hexeno em etanol, depois 

em isopropanol e a menor conversão foi observada em tolueno. Nas reações de hidrogenação do 

substrato pró-quiral, conseguiu-se uma alta conversão aumentando a temperatura da reação de 40ºC 

(3%, 90 min) para 50ºC (94%, 150 min). Porém, em ambos os casos, o excesso enantiomérico (ee¾) 

obtido foi muito pequeno: para N= 32, o ee¾ foi de 1,4 ± 0,4 enquanto que para N= 34, o ee¾ foi 

de -2,2 ± 0,6. 
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Figura 27: Curvas de conversão em função do tempo das reações de hidrogenação do 1-hexeno, 

hexeno-2 + hexeno-3 e do cicloexeno, em diferentes solventes, catalisadas pelo complexo [Rh,(Boc

L-Va1)4]. 
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Como podemos verificar pela Figura 27, a atividade do complexo [Rh2(B~L-Val)4] 

foi mais alta para o 1-hexeno do que para o cicloexeno, sendo ambas as reações realizadas em 

isopropanol. Mantém-se a seletividade para olefinas terminais, visto que em 90 minutos ocorreu a 

conversão total do 1-hexeno a hexano, enquanto que a mistura de hexeno-2 e hexeno-3 é convertida 

somente em 14%. 

Rempel e colaboradores já haviam realizado experimentos de hidrogenação de 

olefinas catalisadas pelo acetato de ródio {Il), porém a baixas pressões de hidrogênio (< 1 atm) e 

concentrações de complexo de rádio de 5,0 mM e de substrato de 1,0 M, utilizando uma relação 

molar substrato/ródio igual a 200 [66]. Os nossos experimentos foram conduzidos a pressões 

moderadas de 16 a 20 atmosferas, em reator de aço inoxidável, que permitiu o acompanhamento do 

consumo de hidrogêrúo peJa queda de pressão, acompanhada pela leitura em um manômetro, com 

escala adequada. A partir do trabalho de Rempel, foram estabelecidas as condições reacionais 

utilizadas por nós, que foram: concentração de ródio de 1,6 mM e de substrato, 0,78 M (relação 

molar substrato/ ródio igual a 500. Para possibilitar a comparação dos nossos dados com o 

complexo da literatura, o acetato de ródio (II), foram realizadns experimentos nas nossas condições 

experimentais. 
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Figura 28: Curvas de conversão em função do tempo das reações de hidrogenação do 1-hexeno, 

cicloexeno e a-fenilacrilato de metila (a-F AM) em etanol, catalisadas pelo complexo 

[Rh2(02CCH3)4]. 
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Da Figura 28 podemos observar que o complexo acetato de ródio (II) apresentou a 

seguinte ordem de reatividade: 1-hexeno> cicloexeno> a-F AM, sendo todas as reações realizadas 

em etanol. 

Na Figura 29 foram reunidas as curvas de conversão do 1-hexeno, em isopropanol, 

catalisadas pelos complexos de ródio (II) com Boc-aminoácidos. Podemos verificar pela inclinação 

das curvas que, o complexo que apresentou maior atividade para este sistema catalítico foi o 

complexo Rh,(Boc-L-Val),. Também permitiu realizar a comparação entre os complexos de ródio 

utilizados, de onde se obtém a seguinte ordem de atividade (vou indicar somente o aminoácido que 

constitui o complexo de ródio (II)): 

Boc-L-Val > Boc-L-Ala > Boc-Gly., Boc-D-Phe > Boc-Leu 
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Figura 29: Curvas de conversão em função do tempo das reações de hidrogenação de 1-hexeno 

catalisadas pelos complexos de ródio (II) com Boc-glicina, Boc-L-alanina, Boc-D-fenilalanina, Boc

L-valina e Boc-L-leucina, em isopropanol. 

Após a análise da solução reacional por cromatografia em fase gasosa, foi preparada 

· , · b" · d uantificar as concentrações do substrato e produtos, uma amostra smtet1ca com o o ieuvo e q 
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através da adição de um padrão externo, o 2,3-dimetil-1-buteno. A partir da análise desta amostra, 

foram calculados os valores de número de rotação (NR) e freqüência de rotação (FR) para alguns 

complexos (Tabela 28): 

NR= 

onde: 

NR: número de rotação; 

n(P) 

n{Rh) 

n(P): número de mols de produto hidrogenado; 

n{Rh): número de mols de catalisador (complexo de rádio). 

FR= NR 

onde: 

FR: freqüência de rotação; 

t: tempo de reação. 

t 

(7) 

{8) 

Tabela 28: Número de rotação e freqüência de rotação de complexos de rádio (II), obtidos 

em reações de hidrogenação do 1-hexeno em etanol. 

Complexo T("C) t(min) C(¾) NR FR(min") 

Rb2(Boc-Gly), 40 60 9,6 119±6 2,0 ± 0,2 

Rh2(Boc-L-Ala), 50 30 40 166±6 5,2 ± 0,3 

Rb2(Boc-D-Phe), 50 30 100 296 ± 18 9,9 ± 0,5 

Rh,(Boc-L-Leu), 50 25 100 371 ±24 15 ± 1 

Rb2( acetato), 50 30 52 102±9 3,4 ± 0,3 

Os resultados obtidos das reações de hidrogenação do 1-hexeno catalisadas pelos 

complexos [Rh2(acetato),], [Rh,(Boc-L-Ala),] e [Rh2(Boc-D-Phe),] também foram expressos na 

forma de curvas TT x TTG: 

TTG = [hex-1]0 - [hex-l]ti [hex-l]o x 100% 
(9) 

TTp=SpxTTG = [P]ti[hex-l]0 x 100% 
(10) 
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onde: 

TTG: a taxa de transfonnação global ou conversão em relação ao 1-hexeno; 

[hex-1 ]., [hex-1 ]t: concentração inicial e final de 1-hexeno, respectivamente; 

TT p:taxa de transfonnação do 1-hexeno no produto P; 

Sp: seletividade da reação no produto P; 

(PJ,: concentração do produto P , no tempo t. 

As curvas TT x TTG nos fornecem algumas infonnações quanto ao mecanismo 

seguido pelo sistema catalítico em estudo. A presença do produto lúdrogenado (hexano) e de 

olefinas internas na solução reacional (hexeno-2 e hexeno-3) indica-nos que ocorrem duas reações: a 

de lúdrogenação e a de isomerização de olefinas, que podem ocorrer paralelamente ou 

consecutivamente, como mostrado na Figura 30: 

~ 
hexeno-1 hexano 

hexeno-2 

hexeno-3 

Figun 30: Rotas para lúdrogenação do 1-hexeno, catalisada por complexos de ródio (II). 

Aplicando as equações s e 6 aos dados da Tabela 26 foram construidas as curvas 

TT x TTG referentes às reações de hidrogenação do 1-hexeno, catalisadas pelos complexos 

[Rh2(Boc-L-Ala)4], [Rh,(acetato),] e [Rh,(Boc-D-Phe),], a 40ºC e a 50 ºC (Figuras 31 a 36): 
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Figura 31: Curva TI x TTG referente a reação de hidrogenação do 1-hexeno, em 30 mL de etanol, 

catalisada pelo complexo [Rh,(Boc-L-Ala),], a 40ºC (RU). 

A partir das curvas TT x TTG da Figura 31, fica claro que a hidrogenação e a 

isomerização do 1-hexeno com o complexo [Rh2(Boc-L-Ala),] são reações paralelas, com uma 

reatividade relativa k1/k2 de 2,2. 

100 100 

80 80 

80 60 

~ 

é 
I= 40 40 

20 20 

hexeno-2'3 

o 
o 20 40 80 80 

TIG(¾) 

Figura 32: Curva TI x TTG referente a reação de hidrogenação do 1-hexeno, em 50 mL de 

isopropanol, catalisada pelo complexo [Rh,(Boc-L-Ala),], a 40ºC (Raliq). 
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No caso de reações onde são realizadas retiradas de ali quotas (Raliq), obtém-se os 

mesmos resultados que os obtidos com alíquota única (RU), como mostra O gráfico TT x TTG 

apresentado na Figura 32. 

100 

"" .. .. 
he 

•• .. 
:;: 
i= .., •• 

20 ,. 
hexeno-2.13 

o • • 20 .. .. .. 100 

ffG(I-) 

Figura 33: Curva TT x TTG referente a reação de hidrogenação do 1-hexeno, em 30 mL de etanol, 

catalisada pelo complexo [Rhi(aeetato),], a 40"C (RU). 

Já no caso do complexo acetato de ródio (Il), a situação é ligeiramente diferente. A 

razão de reatividade é de 4,0, e além disto o sistema mostra uma tendência de completar a 

hidrogenação, transformando o hexeno-2 e o hexeno-3, em etapas de alta conversão em hexano, 

mostrando a existência da etapa k, (Figura 32). 
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Figura 34: Curva TI x TIG referente a reação de hidrogenação do 1-hexeno, em 20 mL de etano~ 

catalisada pelo complexo [Rh2(Boc-L-Ala)4], a SOºC (RU). 

Mais interessante é a situação evidenciada pelas curvas TI x TIG para a 

hidrogenação do 1-hexeno com [Rh2(Boc-L-Ala)4] a SOºC, mostrada na figura 34. Agora não ocorre 

mais a existência de um simples sistema de reações paralelas mas sim a formação de 2/3-hexeno 

como intermediário e sua posterior hidrogenação a hexano, com a raüo k1lk2 igual a 1,3. 

Uma situação semelhante ocorre para a hidrogenação do 1-hexeno com acetato de 

ródio a SOºC (Figura 35), só que neste caso a quantidade máxima de hexenos internos baixou de 

53% (no caso do [Rh2(Boc-L-Ala)4] ) para 40"/4, mostrando a diferença nas velocidades das reações 

do esquema mostrado na Figura 30. 
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Figura 35: Curva TT x TTG referente a reação de hidrogenação do 1-hexeno, em 20 mL de etanol, 

catalisada pelo complexo [Rh2(acetato),], a S0ºC (RU). 

100 100 

ao 80 

hexero 

60 60 

~ 40 40 
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Figura 36: Curva TT x TTG referente a reação de hidrogenação do 1-hexeno, em 20 mL de etanol, 

catalisada pelo complexo [Rh2(Boc-D-Phe),], a 40ºC (RU). 

120 



Capítulo 3: Resultados e Discussões 

No caso do complexo [Rh2(Boc-D-Phe)4], observou-se, pelas curvas TI x TTG, 

mostradas na figura 36, a 40ºC, uma vez mais, a interveniência de um mecanismo de reações 

paralelas, com razão de reatividade de 2,6, valor intermediário entre o observado no caso do 

Rh2(Boc-L-Ala), [4,0] e no caso do Rh2(ac)4 [2,2]. 

Foram obtidos os espectros eletrônicos das soluções reacionais finais e foram 

observadas as duas bandas características de carboxilatos de ródio (II), na região do visível, com as 

respectivas absortividades molares características (Tabela 29): 

Tabela 29: Bandas observadas nos espectros eletrônicos das soluções reacionais obtidas após 

reação de hidrogenação. 

Sistema catalítico* Ã.1(•1), nm (cm·1. M"1
) Ã.2(•2), ruo (cm·1. M"1

) Solvente 

[Rh2(02CCH3) 4] + 1-hexeno 590 (258) 446 (165) EtOH 

[Rh2(Boc-Gly),] + cicloexeno 596 (200) 445 (120) i-PrOH 

[Rh2(Boc-L-Ala),] + 1-hexeno 586 (211) 444 (111) EtOH 

[Rh2(Boc-D-Phe),] + 1-hexeno 587 (234) 444 (144) EtOH 

[Rh,(Boc-L-Val),] + 1-hexeno 589 (244) 445 (113) EtOH 

• concentrações das soluções 1, 4 x I O' M. 

Os espectros eletrônicos obtidos indicam que os complexos mantém a mesma 

estrutura do complexo inicialmente introduzido na reação, ou seja, está de acordo com o mecanismo 

de reação proposto por Rempel e colaboradores [66]. 
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Do nosso estudo, podemos chegar a algumas conclusões: 

• Foram sintetizados com sucesso, complexos de ródio (II) utilizando-se aminoácidos N

bloqueados, com estrutura típica de gaiola. A utilização, por sua vez, de arninoácidos na sua 

forma de íon dipolar, levou-nos a compostos monoméricos nos quais os arninoácidos formam 

anéis quelato de cinco membros, onde a ligação ocorre pelo nitrogênio do grupo arnina e pelo 

oxigênio do grupo carboxila. 

• Os carboxilatos de ródio sintetizados, após a remoção do grupo protetor do aminoácido, 

constituinte da cadeia latera~ de fato melhorou sensivelmente a solubilidade em água destes 

compostos, tomando-os muito interessantes do ponto de vista biológico. 

• Os ensaios biológicos preliminares realizados in vitro mostraram-nos que aqueles complexos de 

ródio (II) obtidos, bem como os seus respectivos adutos com o ácido isonicotínico, que 

apresentaram uma grande hidrofilicidade, apresentaram uma baixa citotoxicidade, frente ás células 

tumorais testadas, sendo que a melhor atividade foi observada sobre as células de tumor de 

Ehrlich ( [Rh,(Boc-L-Ala),](AIN)2). 

• Os resultados dos ensaios biológicos in vitro inndicaram que, os nossos complexos 

comparativamente a outros carboxilatos citados na literatura apresentaram: 

• IC,o comparáveis com o trifluoroacetarnidato de ródio (II) (124] e menores que os adutos 

do trifluoracetato de ródio (II) com a sulfadiazina e sulfisoxazol (92]; 

• em relação aos adutos do acetato, propionato e butirato de ródio (II) com o ácido 

isonicotínico (AIN) (113], os nossos adutos apresentaram IC,o significativamente 

menores, na ordem de 100 vezes, indicando um maior potencial citostático dos complexos 

de ródio (II) com arninoácidos N-bloqueados contra células de tumor de Ehrlich; 

• Do teste biológico in vivo, realizado com camundongos portadores de tumor de Ehrlich, 

observou-se um aumento bastante significativo da sobrevida destes (61%). Entre os animais 

sobreviventes também verificou-se a formação de tumor sólido, também observado nos testes 

antitumorais in vivo com O citrato de ródio (II) (88]. Este resultado sugere uma reação de defesa 

do organismo do camundongo no sentido de encapsular o tumor ascitico (líquido), sendo um dos 

pontos interessantes de investigação futura que poderia fornecer maiores informações quanto a 

mecanismo de ação dos carboxilatos de ródio (II). 
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• Dos testes catalíticos, observou-se que os complexos de ródio apresentaram-se como 

catalisadores ativos, em reações de hidrogenação de alcenos. Contudo, não foi observada indução 

assimétrica significativa, quando se utilizaram substratos pró-quirais. 

• Os complexos de ródio contendo aminoácidos Boc-protegidos, testados em reações de 

hidrogenação de alcenos, em geral apresentaram atividade catalítica superior ao acetato de ródio, 

complexo da literatura utilizado como referência. Contudo, o nosso sistema apresentou uma 

pequena diminuição na seletividade, ou seja, observou-se uma taxa de isomerização em torno de 

30%, comparados aos 20% observados nas reações catalisadas pelo acetato de ródio (II). Este 

fato foi observado em condições de baixa conversão de substrato. Ao final da reação, com 

exceção do complexo [Rh,(Boc-O-Phe),), todos os complexos converteram 100% do substrato 

no seu respectivo produto hidrogenado. 

• Os resultados obtidos nos testes catalíticos são coerentes com o mecanismo de reação proposto 

por Rempel, visto que, ao final da reação, o espectro eletrônico da solução foi o mesmo do 

complexo de partida. 
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