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RESUMO
A influência da isomeria cis/trans na reatividade de complexos do tipo
[RuCl2(DMSO)3(L)], onde L = DMSO (1;2), n-butilamina (3;4) na polimerização via
metátese por abertura de anel (ROMP) foi investigada. Os complexos 1 e 3
apresentaram isomeria fac, enquanto que os complexos 2 e 4 foram trans e mer,
respectivamente. Os dados cristalográficos sugerem uma conformação fac para o
novo complexo 2. Os parâmetros eletrônicos e estéreos dos ligantes, medidos pelos
valores de pka e , respectivamente, foram usados para interpretação dos
resultados. Os monômeros cíclicos usados foram norborneno (NBE), norbornadieno
(NBD) e diciclopentadieno (DCPD), considerando como parâmetros as razões
molares monômero/complexo, temperatura, tempo de reação e estrutura geométrica.
Complexos cis foram mais ativos do que os complexos trans para a polimerização de
norborneno e de norbornadieno, sendo os resultados a 50 °C melhores do que os
resultados a 25 °C. Na polimerização de norbornadieno, ao contrário da
polimerização com norborneno, os melhores rendimentos foram obtidos com os
complexos contendo os ligantes cloro trans-posicionados. Os compostos isolados
foram caracterizados por analise elementar, FTIR, voltametria cíclica, espectroscopia
na região do UV-vis, RMN de ¹H e ¹³C e espectroscopia de difração de raio-x. Em
adição, combinação de resultados teóricos e dados experimentais para a reação de
ROMP de norborneno usando [RuCl2(PPh3)2(piperidina)] mostra a otimização
estrutural das espécies envolvidas na catálise e o perfil termodinâmico de toda
reação. Fatores entrópicos explicam a espontaneidade observada para a
dissociação de grupos de saída, que são processos endotérmicos. Logo após a
etapa determinante da velocidade, ocorre a coordenação de uma molécula de
norborneno e um efeito trans-sinérgico entre este monômero e o ligante piperidina
ativa a catálise. O uso de outros diazocompostos (TBDA e BDA) foi feito para
analisar as influências eletrônicas e estéricas do carbeno em questão. Efeitos
eletrônicos tem menos influência sobre a estrutura da espécie ativa do que os
efeitos estéricos, influenciando nos rendimentos e nos dados dos polímeros
formado.

Palavras-chave: Rutênio, amina, dmso, romp, mecanismo.

ABSTRACT
The influence of cis/trans isomery on the reactivity of complexes of the type
[RuCl2(DMSO)3(L)], where L = DMSO (1; 2), n-butylamine (3; 4) in the ring-opening
metathesis polymerization (ROMP) was investigated. The complexes 1 and 3
showed isomerism fac, while the complexes were 2 and 4 were trans and mer,
respectively. The crystallographic data suggest a fac conformation for the new
complex 2. The electronic and steric parameters from ligands, measured by pKa
values and , respectively, were used for interpretation of the results. The cyclic
monomers

used

were

norbornene

(NBE),

norbornadiene

(NBD)

and

dicyclopentadiene (DCPD), given as parameters the molar ratios monomer/complex,
temperature, reaction time and geometric structure. The cis complexes were more
active than the trans complex for polymerization of norbornene and norbornadiene,
and the results at 50 °C better than the results at 25 °C. The polymerization of
norbornadiene, unlike the polymerization of norbornene, best yields were obtained
with complexes containing trans-positioned chloro ligands. All compounds were
characterized by elemental analysis, FTIR, cyclic voltammetry, UV-vis spectroscopy,
NMR ¹H and ¹³C spectroscopy and x-ray diffraction. In addition, combination of
theoretical and experimental results data for ROMP reactions of norbornene using
[RuCl2(PPh3)2(piperidine)] shows the structural optimization of the species involved in
the catalysis and the thermodynamic profile of the whole reaction. Entropic factors
explain the spontaneity observed for dissociation from both leaving groups, which are
endothermic processes. Immediately after the rate-determining step occurs the
coordination of a norbornene molecule and a trans- synergistic effect between the
monomer and ligand piperidine actives the catalysis. The use of other
diazocompostos (TBDA and BDA) was done to analyze the electronic and steric
influences of the carbene in question. Electronic effects had less influence on the
structure of the active species than the steric effects, influencing the yield and the
data of the polymers formed.

Keywords: Ruthenium, amine, dmso, romp, mechanism.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Alguns Aspectos da Metátese de Olefinas

A palavra metátese é uma combinação das palavras gregas meta (troca) e
tithemi (lugar). Enquanto em gramática trata-se da transposição de fonemas ou
sílabas de um lugar para outro (ex: casa, saca), em química, refere-se à troca de
átomos ou grupos entre duas moléculas1-3. Já na química de olefinas, isso descreve
a troca de átomos de carbono entre o par das duplas ligações, conforme pode ser
visto na Figura 1.

Figura 1. Exemplo geral de metátese.

Há aproximadamente 60 anos foi descoberta acidentalmente a metátese de
olefinas2. Da década de 50 até meados da década de 80, as reações de metátese
eram feitas a partir de multicomponentes homogêneos e sistemas catalíticos
heterogêneos mal-definidos, sendo uma mistura de sais de metais de transição e
grupos alquilantes ou depositados em suportes sólidos, tais como WCl6/Bu4Sn,
WOCl4/EtAlCl2 e MoO3/SiO22,3. Sistemas como esses foram utilizados em aplicações
comerciais como o Shell Higher Olefin Process, utilizado para síntese de olefinas de
cadeias lineares grandes, a partir do eteno3.
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Esses sistemas foram utilizados também, na síntese de neohexeno (3,3dimetil-1-buteno), intermediário na síntese do Tonalide®, perfume sintético do Musk
e da Terbinafina®, um agente anti-fungo (Figura 2)1-3.

Figura 2. Síntese de neohexeno a partir de 2,2,4-trimetil-2-penteno usando uma
mistura catalítica de WO3/SiO2 e MgO (1:3) à 370 °C e 30 bar através de Metátese
Cruzada (CM - Cross Metathesis).

A Metátese de olefinas é uma reação química fundamental para reações
orgânicas. Ela é funcional para fechar e abrir um anel ou polimerizar moléculas
olefínicas através do rearranjo das duplas ligações. Existem diferentes tipos de
metátese1-5. As principas são “Ring Closing Metathesis” (RCM), “Ring Opening
Metathesis” (ROM), “Cross-Metathesis” (CM) “Acyclic Diene METathesis” (ADMET)
ou “Ring-Opening Metathesis Polymerization” (ROMP), como ilustra a Figura 3.

Figura 3. Os principais tipos de metátese de olefinas.

Os pesquisadores Yves Chauvin (Institut Français Du Pétrole; RueilMalmaison, France)6, Robert H. Grubbs (CALTECH; Pasadena/CA, USA)7 e Richard
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R. Schrock (MIT; Cambridge/MA, USA)8 foram agraciados com o Prêmio Nobel de
Química em 2005 por propiciarem o desenvolvimento da metátese em química.
Chauvin elucidou o mecanismo de reação, e Grubbs e Schrock contribuiram no
desenvolvimento de catalisadores. O mecanismo proposto por Chauvin em 1971, e
chamado de mecanismo carbeno/ciclometalobutano9, é ilustrado na Figura 4.

Figura 4. Mecanismo carbeno/ciclometalobutano proposto por Chauvin e Hérisson
em 19719.

As reações de metátese de olefinas são catalisadas por complexos metálicos
que têm carbenos em suas esferas de coordenações, denominados metalocarbenos. Os sistemas catalíticos mais usados são baseados em compostos
facilmente acessíveis de Mo, Ru, Re e W, nos quais as atividades catalíticas
dependem das características dos centros metálicos, dos tipos de carbenos e dos
demais ligantes coordenados aos metais3-5,10.
O mecanismo de reação de metátese é muito versátil. A reação via ROMP
(Figura 5), possibilita a obtenção de polímeros com retenção da insaturação
olefínica4. O processo se inicia pela coordenação da olefina ao complexo metálico
contendo um carbeno, a unidade metal-carbeno mimetiza uma das olefinas, assim
como acontece no mecanismo proposto por Chauvin, na Figura 49. Uma nova
ligação metal-carbeno é formada. Caso a olefina não fosse cíclica, a reação estaria
completa, formando uma nova olefina e um novo complexo metalo-carbeno que
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estaria pronto para reagir com mais uma olefina. Como a olefina é cíclica, o átomo
de carbono da unidade carbeno está ligado a uma unidade monomérica que propicia
a propagação da cadeia polimérica na presença de mais monômero, através da
mesma sequência de reações. Isto continua até que todo o monômero seja
consumido, uma vez que a unidade metalo-carbeno continua presente em uma das
extremidades do polímero (Figura 5)4.

Figura 5. Ilustração do mecanismo de polimerização de olefinas via ROMP 4.

1.2.

ROMP – Ring-Opening Metathesis Polymerization

A ROMP (Ring-Opening Metathesis Polymerization), uma das vertentes da
metátese de Olefinas, se apresenta como uma poderosa ferramenta para a síntese
de

moléculas

com

grande

massa

molecular,

estereoquímica

desejada

e

funcionalidades para diversas aplicações11. A ROMP é utilizada na preparação de
polímeros e copolímeros. Por sua característica única de conservar a insaturação no
material polimérico formado, ela difere de outros tipos de polimerização de olefinas
como: radicalar, aniônica, catiônica ou Ziegler-Natta; e essa característica da ROMP
proporciona

versatilidade,

podendo

se

preparar

polímeros

com

diversas

propriedades, baseadas na manutenção da insaturação ao longo da cadeia. Vários
metais têm sido utilizados na síntese de catalisadores para serem iniciadores deste
tipo de reação, como o titânio, tântalo, molibdênio, tungstênio e rutênio 4. Com o
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advento dos catalisadores de molibdênio de Schrock e de rutênio de Grubbs, uma
grande variedade de monômeros tem sido abordada, principalmente em sistemas
contendo anéis tensionados, como o norborneno e seus derivados, permitindo a
síntese de polímeros altamente funcionalizados12.
O mecanismo da ROMP consiste em três etapas principais: iniciação,
propagação e terminação1-11. Na etapa de iniciação (Figura 6), ocorre a coordenação
da olefina ao complexo metal-carbeno, que tem a função de mimetizar uma olefina.
Os elétrons d do metal, através de uma ligação de retrodoação, populam os orbitais
* da olefina. A olefina contendo elétrons em seus orbitais  e *, tem sua ordem de
ligação diminuída, sendo a ligação  enfraquece, ativa a olefina e rompe a dupla
ligação.

Figura 6. Ilustração do mecanismo de polimerização de olefinas via ROMP. Etapa
de iniciação.

Forma-se o intermediário ciclometalobutano, espécie instável formada pelo
rompimento da ligação metal-carbeno e a olefina. Neste momento, ocorre uma [2+2]
cicloadição, formando novamente um complexo contendo a ligação metal carbeno, e
formando a primeira unidade polimérica A constante de velocidade associada à
formação da primeira unidade polimérica partindo de um iniciador metal-carbeno é
chamada ki.1-3
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Figura 7. Coordenação da (a) olefina ao centro metálico e (b) formação do
ciclometalobutano em termos de orbitais moleculares13,14.

Na etapa de propagação (Figura 8), outro monômero pode se coordenar ao
metalo-carbeno contendo a primeira unidade polimérica, através da mesma
seqüência de reações da etapa de iniciação, permitindo o crescimento da cadeia
polimérica. Na presença de uma quantidade n de monômero, o processo continua
até que todo monômero seja consumido, pois como o catalisador continua ativo com
a ligação metal-carbeno presente, se após o término de todo monômero da reação,
seja adicionado mais monômero, ele será polimerizado, caracterizando uma
polimerização viva (“living polimerization”)4. Se adicionar um monômero diferente do
inicial, são formados copolímeros, ou seja, uma cadeia polimérica com meros
diferentes que podem estar organizados em bloco ou aleatoriamente. A constante de
velocidade associada à propagação da cadeia polimérica é chamada kp.

Figura 8. Ilustração do mecanismo de polimerização de olefinas via ROMP. Etapa
de propagação.
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Na etapa de propagação, em determinadas circunstâncias, pode-se ocorrer
reações secundárias: as reações intermoleculares (Figura 9a) e/ou intramoleculares
(“back biting”)(Figura 9b), bem como a formação de oligômeros4.

Figura 9. Reações secundárias intermoleculares (a) e intramoleculares (b).

Na etapa de terminação (Figura 10), é adicionado um agente de transferência
de cadeia ou agente de terminação, por exemplo, etil vinil éter, que tem a função de
mimetizar uma olefina, e retirar o metal da cadeia polimérica para cessar a
polimerização 3-5,11.

Figura 10. Ilustração do mecanismo de polimerização de olefinas via ROMP. Etapa
de terminação.
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Para sistemas homogêneos, onde a espécie ativa é formada in situ, existe o
período de indução (Figura 11) que antecede a etapa de iniciação da ROMP. Nesse
período a espécie ativa metal-carbeno é formada pela descoordenação de ligantes,
isomerização, coordenação do grupo carbeno, ativação por luz e/ou calor, entre
outras15. Devido a essa etapa adicional, as espécies ativas não são formadas todas
ao mesmo tempo, propiciando assim que cadeias comecem a ser polimerizadas
antes que todas as espécies ativas sejam formadas, o que acarreta em um alto
índice de polidispersidade (IPD).

Figura 11. Ilustração do mecanismo de polimerização de olefinas via ROMP.
Período de indução.

Dentre os monômeros estudados na ROMP, pode-se citar o norbornadieno
(NBD), diciclopentadieno (DCPD) e 1,5-ciclooctadieno (COD), merecendo destaque
o norborneno (NBE). Devido a sua fácil preparação e alta tensão anelar,
polimerizando com aproximadamente completa conversão do monômero em
polinorborneno com alta massa molecular, sem ocorrer nenhuma ciclização
intramolecular

secundária

ou

formação

de

algum

subproduto

importante.

Polinorbornenos têm sido sintetizados devido às suas excelentes propriedades para
aplicações elétricas e também ao seu baixo custo quando comparados aos outros
materiais utilizados na microeletrônica. Aumentou-se o interesse na ROMP de
norbornenos contendo grupos funcionais, obtendo polímeros com propriedades
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atrativas e larga aplicação, devido às suas propriedades e resistência química 16. Na
Figura 12 é apresentado um exemplo de polinorborneno funcionalizado 17.

Figura 12. Copolímero de polinorborneno funcionalizado com -caprolactana e
norborneno com grupo ciano. Adaptada da referência 17.

1.3.

Desenvolvimento de catalisadores para polimerizações via ROMP

Existem duas categorias de compostos empregados para metátese de
olefinas. Uma delas compreende os catalisadores de primeira geração 5. Esses
compostos são aqueles em que a espécie ativa é formada in situ através da reação
com um composto diazo, como por exemplo, o etildiazoacetato. É sabido que esses
compostos se tornam catalisadores ativos através da formação da ligação carbênica
em solução, porém compostos dessa natureza não resultam em boas etapas de
iniciação e propagação, dificultando o estudo desses processos4.
A segunda categoria é a que compreende os catalisadores de segunda
geração, que são compostos onde a espécie ativa é formada ex situ, ou seja, o
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catalisador já possui a ligação metal-carbeno. Sendo assim, permite-se um estudo
mais aprofundado do mecanismo das reações, pode-se até monitorar as espécies
formadas por Ressonância Magnética Nuclear (RMN)1,3-5.
Na busca por sistemas catalíticos para serem usados na metátese de
olefinas, vários complexos têm sido sintetizados, tais como os complexos de
Schrock (W e Mo) e Fischer (W), Tebbe (Ti), Basset (W), bem como os catalisadores
de Grubbs (Ru). Alguns deles estão exemplificados na Figura 13.

Figura 13. Catalisadores para metátese de olefinas baseados em Ti, Mo, W e Ru 3,4.

Em 1988, o grupo de Grubbs descreveu o desenvolvimento dos primeiros
sistemas de catalisadores de rutênio, utilizando o RuCl3.xH2O, bem conhecido como
iniciador da reação de metátese devido a sua tolerância a oxigênio, água e grupos
funcionais, permitindo polimerizações em água e alcoóis e gerando polímeros de
alta massa molecular. Apesar disso, os rendimentos são baixos e é limitado para
polimerizações de cicloolefinas altamente tensionadas como norborneno3-5,18. Alem
de resistência a grupos funcionais, os catalisadores a base de rutênio apresentam
maior seletividade frente às olefinas, destacando-se dentre os outros catalisadores
com diferentes metais de transição (Tabela 1).
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Tabela 1 - Tolerância e reatividade em reações de metátese de catalisadores de
metais de transição frente a alguns grupos funcionais em ordem decrescente de
reatividade.
Ru
Mo
W
Ti/Ta
olefinas
Ácidos
Ácidos
Ácidos
Ácidos

Alcoóis

Alcoóis

Alcoóis

Alcoóis

Aldeídos

Aldeídos

Aldeídos

Aldeídos

olefinas

Cetonas

Cetonas

Cetonas

Cetonas

olefinas

Éster/amidas

Éster/amidas

Éster/amidas

Éster/amidas

olefinas

Diversos estudos, tanto cinéticos quanto mecanísticos foram importantes para
se chegarem aos catalisadores bem definidos desenvolvidos por Grubbse
colaboradores, conhecidos como catalisadores de primeira, segunda e terceira
geração de Grubbs. O complexo [RuCl2(PPh3)3] reagindo com difenilciclopropeno,
para gerar a ligação metal-carbeno, apresentava atividade para polimerização de
olefinas, porém, somente olefinas ricas em elétrons e bem tensionadas tal como o
norborneno19. Substituindo PPh3 por PCy3 (Primeira Geração de Grubbs, G1), que é
uma fosfina com maior ângulo de cone e maior basicidade, foi observado
polimerização de olefinas pouco tensionadas e até acíclicas19,20.
No ano de 1998, Grubbs reporta a troca de uma fosfina PCy3 pelo
grupamento dialquil imidazol-2-ilideno (um carbeno N-heterocíclico) gerando um
catalisador com atividade catalítica superior ao G1, chamado de segunda geração
de Grubbs, G221. Em 2002 foram reportados os catalisadores de terceira geração de
Grubbs, G3, onde ocorre a troca da fosfina PCy3 por piridinas, propiciando
características intrínsecas ao novo catalisador.

A partir desta data, novos

catalisadores baseados em RuII surgiram, como H2, M2 e M31, através dos
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pesquisadores Grubbs , Hoyeda, entre outros22,23. Os catalisadores G1, G2, G3, H2,
M2 e M31 estão apresentados na Figura 14.

Figura 14. Catalisadores para metátese de olefinas de Grubbs, Grubbs-Hoyeda e
modificações22,23.

A velocidade de coordenação da olefina ao metalo-carbeno é essencialmente
importante e a reação não pode ser dificultada por reações paralelas entre o metal e
os grupos funcionais do substrato ou espécies presentes no meio1-5. Portanto, para
se obter maior eficiência em reações, o processo via metátese deve ser catalisado
por complexos que não tenham afinidade química com grupos funcionais tais como
álcoois, carboxilatos, tióis, amidas, cetonas, aldeídos, etc (Tabela 1). Com ausência
de reações paralelas, podem-se obter polímeros com propriedades químicas
desejáveis e em grande escala. Assim, a atividade catalítica, as características dos
produtos e as condições de reação são determinadas pelo tipo do metal de transição
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e a combinação com os mais variados tipos de ligantes (óxidos, haletos, fosfinas,
alquilas e outros)4,5.
Catalisadores formados por metais do grupo da platina, em particular o
rutênio24,25, têm apresentado reatividade e seletividade superiores aos catalisadores
derivados de titânio, tungstênio e molibdênio. São ativos em solventes polares ou
próticos, tais como alcoóis, água, fenóis e em ácidos fortes, como por exemplo,
ácido tricloroacético26. São tolerantes a muitos grupos funcionais orgânicos,
ampliando o número de substratos que podem ser usados. São ativos à pressão
ambiente e operam em temperaturas abaixo de 100 oC, além das reações poderem
ser conduzidas em solventes comuns sem prévia purificação27.

1.4.

Alguns aspectos sobre ligantes ancilares

Como já observado, a reação de polimerização via metátese, bem como as
propriedades dos polímeros sintetizados, dependem do tipo de metal empregado.
Como se trata de complexos, a atividade catalítica deste metal vai depender da
natureza dos ligantes coordenados ao centro metálico que não são envolvidos
diretamente na reação, denominados ligantes ancilares3-8,18-23.
Os ligantes ancilares com diferentes características estéricas e eletrônicas
podem modificar o processo catalítico, produzindo polímeros com diferentes
propriedades, como a massa molecular, o IPD e sua microestrutura1,18,22,23.
Por exemplo, os ligantes de fósforos trivalentes (fosfinas, PR3, ou fosfitos,
P(OR)3) favorecem a atividade do metal (Figura 15), controlando a densidade
eletrônica no centro metálico e os efeitos estéricos na esfera de coordenação 28-31.
Isto reflete na formação das ligações com os substratos (olefina), bem como na
descoordenação dos produtos (nova olefina ou polímero) 32,33. Assim, os efeitos
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(natureza cinética) e influência (natureza termodinâmica) dos ligantes ancilares em
catálise homogênea, em geral, são de importância significativa no rendimento e
seletividade de reação1,29-32.

Figura 15. Exemplos de fosfinas e fosfito.

Fósforo trivalente possui orbitais capazes de aceitarem elétrons dos orbitais
d dos metais de transição, formando em adição à ligação- ligantemetal, uma
ligação- de retro-doação metalligante (Figura 16). A versatilidade dos compostos
de fósforo está associada ao fato destes ligantes serem bons labilizantes no centro
metálico e estabilizarem baixos estados de oxidação dos metais29-32. Ainda, podem
ser volumosos, o que faz com que formem complexos que liberem facilmente sítios
na esfera de coordenação do centro metálico para a ativação por coordenação dos
substratos29-31.

Figura 16. Ligação- e ligação- entre metal e ligantes fosforados (retrodoação).

Rutênio(II) apresenta configuração eletrônica d6, sendo um bom íon metálico
para se ligar a ligantes ancilares de fosfinas ou fosfitos29. Complexos de RuII-PIII têm
atuado como catalisadores homogêneos em reações de polimerização via
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metátese5,19-22,32. Neste tipo de complexo, o rutênio apresenta-se com spin baixo,
comportando-se como moderado -receptor e bom -doador de elétrons33-35.
Em estudos sobre a reatividade do complexo de Grubbs [RuX 2P2(=CHR)] em
RCM variando-se a fosfina (P) e o haleto (X), observou-se que a atividade catalítica
era maior quanto maior o ângulo de cone e maior o caráter doador- da fosfina, e
quanto menor e menos elétron-doador fosse o haleto20. Ainda, neste mesmo estudo,
observou-se que ocorre descoordenação da fosfina para que ocorra a coordenação
da olefina, lembrando um processo do tipo dissociativo 20. Em outros estudos, foram
substituídas uma ou duas fosfinas por carbenos N-heterocíclicos19-24 devendo-se
observar que nos carbenos N-heterocíclicos os sítios ligantes não são os átomos de
nitrogênio.
Observou-se que a combinação dos carbenos N-heterocíclicos e ligantes
fosfinas sobre o centro de rutênio melhoram o desempenho do catalisador e também
as características dos polímeros sintetizados21-23.
Complexos metálicos com ligantes com características doadoras tais como
aminas, despertam também interesse por causa da sua habilidade em labilizar
ligantes cis ou trans posicionados em relação aos outros ligantes20. Este tipo de
complexo tem facilitado diversas transformações estequiométricas e catalíticas de
moléculas orgânicas, tais como tautomerizações de acetileno para vinilideno, ou
conversões de metal-(2-CH2=CH2) para metal-(H)(1-CH=CH2)16. Esses compostos
são efetivos precursores para oligomerizações e polimerizações de olefinas,
carbonilações de metanol e acetato de metila, e hidrogenações34.
Nas últimas quatro décadas, diversos trabalhos tem sido publicados em torno
da química de sulfóxidos. Inicialmente pela química de coordenação de sulfóxidos,
deu-se devido ao descobrimento do dimetilsulfóxido como reagente e solvente.
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Embora sejam conhecidos diversos complexos com vários metais, o interesse é
voltado principalmente para complexos de rutênio. O complexo de maior destaque
da série rutênio-DMSO, o cis-diclorotetrakisdmso, foi descoberto na década de 70 36.
Devido a configuração geométrica dos ligantes DMSO no cis-[RuCl2(S-DMSO)3(ODMSO)], onde tem-se três S–DMSO e um O-DMSO coordenados ao metal, este
complexo apresenta características que o tornam excelente material de partida para
síntese de novos complexos de rutênio (II), dada a presença de um sítio lábil (ODMSO)37. Isto favorece reação de substituição para preparação de diversos
derivados. Tem-se observado que uma grande parcela destes derivados apresenta
fórmula geral [RuCl2(DMSO)2(L)n], onde n = 1 ou 2, e L é um ligante diferente de
sulfóxido, em sua maioria nitrogenados36-38. Além do ligante O-DMSO, um dos SDMSO equatorial é facilmente labilizado provendo a substituição destes na presença
de excesso de ligantes. A substituição dos quatro ligantes DMSO não é comum,
exceto condições drásticas36. Também, a labilização dos cloretos não é favorecida39.
Em todos os derivados, os DMSO que permanecem na esfera de coordenação estão
ligados pelo átomo de enxofre39.
Assim como ligantes fosforados, ligantes nitrogenados e outros podem ser
empregados como ligantes ancilares, desde que não envenenem o catalisador.

1.5.

A pesquisa sobre Metátese de Olefinas no IQSC

A pesquisa tem se voltado para a síntese e aplicação de catalisadores em
metátese do tipo ROMP, em meio aquoso ou orgânico. Existe o interesse no
desenvolvimento de complexos de RuII e de RuIII com diversos ligantes ancilares
contendo átomos de enxofreII, fósforoIII ou nitrogênioIII como elementos de
coordenação. Existe a preocupação no desenvolvimento de sistemas que propiciem

17

a reatividade química mediante condições tropicais do Brasil (luz, calor e umidade; e
até mesmo a presença de O2). O balanço eletrônico no complexo é explorado como
uma ferramenta fundamental, buscando para tanto o uso de ligantes relativamente
simples de serem adquiridos. Os efeitos estéricos também são explorados40.
Estudos

alavancaram

o

desenvolvimento

de

complexos

contendo

simultaneamente ligantes de P e N trivalentes do tipo [RuCl2(PIII)x(NIII)y]41,42. Foi
observado o efeito das aminas cíclicas e acíclicas como ligantes ancilares na
atividade catalítica. Algumas aminas que já foram utilizadas são: piperidina, piridina,
4-picolina,

4-aminopiridina,

isonicotinamida,

N-(2-hidroxietil)-isonicotinamida,

imidazol, 2-metilimidazol, pirazina, difenilamina, dietanolamina, trietanolamina,
anilina ou trietilamina42-45. Os rendimentos dos polímeros formados variaram entre
30% e 100% à temperatura ambiente ou a 50 oC, com 1 a 5 minutos de reação, em
CHCl3, variando o tipo de ligante nitrogenado. Para as aminas cíclicas, pode-se citar
como exemplo, o complexo pentacoordenado [RuCl2(PPh3)2(piperidina)]41. Este
complexo polimeriza prontamente norborneno de forma quantitativa à temperatura
ambiente, na presença de 5 L de EDA, sendo melhor que o complexo precursor
[RuCl2(PPh3)3. Isso ocorre usando a razão molar [NBE]/[Ru] de até 5000/1,
resultando em polímero monodisperso (Mw/Mn = 1,05) e com cadeias longas (Mn =
2,6 x 106). Para as aminas acíclicas, pode-se citar, o complexo hexacoordenado
[RuCl2(PPh3)2(anilina)2]44 que nas mesmas condições de reação, rende polímeros
poucos dispersos (Mw/Mn = 1,62) e com cadeias longas (Mn = 9,4 x 104). O centro
metálico neste polímero mostra-se ativo na presença de mais monômeros,
caracterizando o processo de “living polymerization”. Outro exemplo, é o complexo
[RuCl2(PPh3)2(secbutilamina)2]44, neste caso, a reação é semi-quantitativa (92%), com
baixa distribuição de peso molecular (Mw/Mn = 1,37), demonstrando que mesmo um
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complexo hexacoordenado com ligantes relativamente simples, pode ser ativo em
metátese de olefinas. Estas aminas ilustram tipos bem distintos de ligantes em
termos de valores de pKa e ângulo de cone () para atuarem como ligantes
ancilares. Por exemplo,

sec

butilamina apresenta ≈113o e pKa = 10,644, e anilina

apresenta ≈111o e pKa = 4,6044.(Figura 17)

Figura 17. Complexos sintetizados pelo grupo44.

Considerando-se esses resultados40-44, conclui-se que as aminas são ativas e
promissoras para as reações de ROMP de norborneno e de outras olefinas cíclicas
(norbornadieno, norbornenos substituídos e 7-oxanorbornenos substituídos). O
emprego de aminas como ligantes ancilares deve-se ao fato de serem mais comuns
para serem obtidas em grande variedade no mercado nacional e serem de fácil
manuseio.

1.6.

O auxílio da química teórica na determinação de mecanismos de reação

O estudo teórico sobre os mecanismos de reação de compostos de
coordenação pode ser considerado uma ferramenta poderosa para propor novos
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catalisadores. A química teórica evoluiu significativamente nas últimas décadas e
agora é capaz de predizer satisfatoriamente muitas propriedades importantes das
espécies que participam no mecanismo de catálise, baseando-se em diferentes
métodos computacionais46-47. Neste aspecto, os cálculos podem levar a resultados
importantes nos casos em que os dados experimentais são difíceis de serem
obtidos. Dentre essas contribuições, podemos citar as investigações realizadas por
Koga e Morokuma, Musaev e Morokuma, Ziegler e Salahub et al. 48, que
investigaram a aplicação de métodos ab initio e Teoria do Funcional de Densidade
(DFT – do inglês “Density Functional Theory”) para estudos de estrutura eletrônica
em complexos de metais de transição. Com essa simplicidade e uma acurácia
notável, os métodos desenvolvidos segundo a DFT ganharam uma enorme
popularidade nos últimos anos, sendo considerados referência em cálculos
envolvendo metais de transição49.

1.7.

Proposta de trabalho

Complexos do tipo [RuCl2(PPh3)2(aminas acíclicas)x] e [RuCl2(PPh3)2(aminas
cíclicas)x] tem sido sintetizados a partir da reação entre [RuCl2(PPh3)3] e aminas,
para serem utilizados na reação de ROMP, onde tem sido concluído a efetiva
participação das aminas como ligantes ancilares (Tabela 2)44. Um fator de destaque
é o ângulo de cone (), bem como deve ser considerado o caráter doador- avaliado
pelo valor de pKa. A Tabela 2 apresenta resultados referentes às reações de ROMP
de norborneno (NBE), onde muitos complexos com aminas apresentaram boas
reatividades44.
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Tabela 2 - Resultados de ROMP de norborneno (NBE) com [RuCl2(PPh3)2Lx]; [Ru] =
1 mol, [NBE]/[Ru] = 5.000, 5 L EDA em CHCl344.
Ligante ancilar (L)

pKa



x

o

Temp.( C)

4

T(min)

Rend (%)

Mn(10 )

Mw/Mn

PPh3

2,73 145

o

1

50

5

63

190

1,40

imidazol

6,95 82,9o

2

50

5

19

3.0

6,30

NH(EtOH)2

8,96 125o

2

50

5

30

89

1,57

N(EtOH)3

7,76 150o

2

50

5

36

23

2,43

4-H2N-py

9,17 91,9o

2

50

5

63

19

1,80

py a

5,23 91.9o

2

50

5

67

4.2

1,32

NEt3

10,8

150o

NI

TA

5

67

64

2,00

4-H3C-py a

5,98 91,9o

2

50

5

70

4.3

1,46

NH2Ph

4,60 111o

2

50

5

78

9.4

1,62

4-H3C-py a

5,98 91,9o

2

50

120

83

80

1,72

NH2sBu

10,6

113o

2

TA

5

85

73

1,46

NHPh2

0,78 136o

NI

50

5

90

62

1,90

NH2sBu

10,6

113o

2

50

5

92

62

1,37

4-H2NC(O)-py

3,61 91,9o

2

50

5

94

17

1,45

4-H2NC(O)-py

3,61 91,9o

2

50

120

94

83

1,20

NEt3

10,8

150o

NI

50

5

98

69

1,70

piperidina

11,2

121o

1

TA

<1

99

120

1,90

NI = complexo não foi isolado; a [NBE]/[Ru] = 3000; TA = Temperatura ambiente.

Atentando para as variações causadas pelos efeitos estéricos e eletrônicos
dos ligantes, pode-se observar os dados publicados pelo grupo onde esses efeitos
são primordiais para a atividade dos complexos sintetizados42.
Complexos do tipo [RuCl2(PPh3)2(amina)x], com NH2Ph (x = 2), NH2Bz (x = 2)
e NHBuPh (x = 1) na presença de EDA, tem sido aplicados em reações de ROMP de
norborneno (NBE), norbornadieno (NBD) e diciclopentadieno (DCPD). Rendimentos
quantitativos

de

poliNBE

foram

obtidos

a

50

°C

por

30

min

usando
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[RuCl2(PPh3)2(NH2Ph)2], e por 5 min usando [RuCl2(PPh3)2(NH2Bz)2]. Isso ocorreu a
25 °C por 5 min quando foi usado [RuCl2(PPh3)2(NHBuPh)],. Os valores do índice de
polidispersidade (IPD) variaram de 3,5 a 1,6 (Mw = 104-105 g mol-1). O complexo
[RuCl2(PPh3)2(NHBuPh)] foi ativo para ROMP de NBD e DCPD, bem como para
copolimerização de NBE com NBD ou com DCPD. O maior caráter σ-doador de
NH2Bz em [RuCl2(PPh3)2(NH2Bz)2], em relação a NH2Ph em [RuCl2(PPh3)2(NH2Ph)],
favoreceu a reatividade do complexo [RuCl2(PPh3)2(NH2Bz)] que é hexacoordenado
como

[RuCl2(PPh3)2(NH2Ph)].

O

ângulo

de

cone

de

NHBuPh

definiu

a

pentacoordenação em [RuCl2(PPh3)2(NHBuPh)] e a sua melhor reatividade para
ROMP, apesar do baixo caráter σ-doador como o de NH2Ph44.
Considerando a atividade das aminas acíclicas, esse trabalho tem como
proposta fazer a variação do ligante L em cis-[RuCl2(DMSO)3(L)], no qual serão
analisados conforme suas propriedades eletrônicas e estéricas. Assim, pretende-se
estudar complexos de RuII simultaneamente coordenado com DMSO e amina
acíclica do tipo NH2Bu44, com o intuito de avaliar a atividade catalítica destes
complexos como iniciadores de reações de ROMP. Este estudo auxiliará no sentido
de melhorar o conhecimento da influência das aminas como ligantes ancilares em
reações de metátese.
Ainda no âmbito desta proposta de trabalho, assim como determinar atividade
catalítica dos diversos tipos de catalisadores, é importante determinar como se dá o
seu funcionamento, determinar seu mecanismo é de suma importância.
Com isso, este trabalho leva também como proposta a combinação de dados
teóricos e experimentais do complexo iniciador [RuCl2(PPh3)2(piperidina)], bem
como, a reação de ROMP de norborneno envolvendo este catalisador.
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A proposta é combinar dados oriundos dos cálculos de estrutura eletrônica,
otimização de geometria, estados de transição calculados através de métodos
computacionais baseados em DFT – Density Functional Theory com dados oriundos
de experimentos baseados na técnica de Ressonância magnética nuclear de

31

Pe

1

H para elucidar o mecanismo de ROMP para esse tipo de catalisador.
É importante ressaltar que a pesquisa aqui proposta baseia-se na

combinação de resultados teóricos e experimentais. Tal abordagem é mais propensa
a ter sucesso na busca do caminho mais plausível para essa reação.
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2.

OBJETIVOS
Os objetivos deste projeto são divididos em Objetivos I e Objetivos II:

2.1.

Objetivos referentes a Parte I

a) Sintetizar e caracterizar complexos de Ru(II) coordenados simultaneamente
a DMSO e amina acíclica NH2Bu;
b) Aplicar os complexos sintetizados em reações de polimerização via ROMP
de norborneno, norbornadieno e diciclopentadieno.
c) Estabelecer uma correlação entre os rendimentos dos polímeros isolados
com as características dos complexos.
d) Avaliar a influência da isomeria cis/trans nos complexos formados.

2.2.

Objetivos referentes a Parte II

a) Interpretar os dados obtidos dos ensaios computacionais para o complexo
[RuCl2(PPh3)2(piperidina)] para a elaboração de ensaios experimentais.
b) Realizar estudos cinéticos utilizando espectrofotometria na região do Ultra
violeta – Visível.
c) Aplicar o complexo [RuCl2(PPh3)2(piperidina)] na ROMP de NBE utilizando
como fonte de carbeno os diazocompostos TBDA e BDA.
d) Realizar estudos de espectroscopia de ressonância magnética de
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P na

polimerização de NBE utilizando EDA, TBDA e BDA.
e) Interpretar simultaneamente os dados computacionais e experimentais para
determinação

do

mecanismo

[RuCl2(PPh3)2(piperidina)].

de

polimerização

do

complexo
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3.

PARTE EXPERIMENTAL

3.1.

Procedimento Geral

Todas as sínteses dos complexos aconteceram sob atmosfera de argônio. Os
possíveis traços de oxigênio do argônio comercial foram eliminados conduzindo-os
através de frascos lavadores contendo íons Cr2+, resultado da solução ácida de Cr3+
na presença de amalgama de zinco.
Os solventes (metanol, acetona, clorofórmio e n-hexano) foram de grau HPLC
da J. T. Baker ou Tedia e usados como adquiridos. O éter etílico, da Mallinckrodt, foi
destilado ao abrigo da luz, em seguida misturado a sulfato ferroso amoniacal,
filtrado, e tratado com sódio metálico ao abrigo da luz por 24 h. Os reagentes
utilizados

foram

norbornadieno

RuCl3.xH2O,

norborneno

(biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno;

(triciclo[5.2.1.02,6]deca-3,8-dieno; DCPD),

(biciclo[2.2.1]hepta-2-eno;
NBD),

dimetilsulfóxido

NBE),

diciclopentadieno
(DMSO),

n

butilamina

(nbutN) e etildiazoacetato (EDA), da Aldrich. Para os estudos de RMN de foi utilizado
CDCl3 (Tedia) 99%. Temperatura ambiente (TA) foi de 25±1 ◦C.

3.2.

Síntese dos Complexos

3.2.1.

Síntese do complexo fac-[RuCl2(S-DMSO)3(O-DMSO)] (2)

A síntese foi feita seguindo a metodologia descrita por Alessio e Calligaris37
com modificações. RuCl3.xH2O (1.52 mmol; 0.47 g) foi adicionado em uma solução
degaseada de dimetilsulfóxido puro (15 mL). Após a dissolução do sal de Ru, a
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solução foi deixada em banho de silicone (210 °C) em sistema de refluxo. Após ~5
min a solução se tornou amarelo-escura e o balão foi removido do banho de silicone.
O solvente foi totalmente removido até a precipitação de um pó amarelo formado por
fac-[RuCl2(S-DMSO)3(O-DMSO)]. O complexo foi lavado com acetona gelada,
filtrado e seco a vácuo. Rendimento 85%.

3.2.2.

Síntese do complexo trans-[RuCl2(DMSO)4] (4)

O complexo 4 foi obtido in situ fotoquimicamente a partir de 2 usando
irradiação (comprimento de onda; 350 nm) como descrito na literatura37.

3.2.3.

Síntese do complexo fac-[RuCl2(DMSO)3(nbutilamina)] (1)

Em uma solução de nbutilamina (0.84 mmol) e, acetona/CHCl3 (10:5 mL) foi
adicionado o complexo 2 (0.42 mmol). A mistura resultante foi agitada
magneticamente por 3 h a temperatura ambiente. O volume de solução foi reduzido
para ~5 mL por evaporação de solvente mediante fluxo de argônio. Hexano gelado
foi adicionado e a solução foi mantida no freezer para render cristais amarelos. Os
cristais foram filtrados e lavados com hexano e seco a vácuo. Rendimento 90%.

3.2.4.

Síntese do complexo mer-[RuCl2(DMSO)3(nbutilamina)] (3)

O complexo 3 foi obtido in situ fotoquimicamente a partir de 1 usando
irradiação (comprimento de onda; 350 nm) como descrito na literatura 37.
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3.2.5.

Síntese do complexo [RuCl2(PPh3)2(piperidina)] (5)

O complexo 5 foi obtido através da síntese do complexo precursor
[RuCl2(PPh3)3] com a amina piperidina (pip) como descrito na literatura42.

3.3.

Procedimento Geral para ROMP de norborneno, norbornadieno e
diciclopentadieno

Em um típico experimento de ROMP, 2.1 mol de catalisador (1 – 4) foi
dissolvido em 2 mL de CHCl3, determinada quantidade de monômero (NBE, NBD ou
DCPD) e 5 L de EDA foram adicionadas ao balão (no caso dos complexo trans, a
solução foi irradiada por luz em 350 nm por 20 min). A solução foi deixada por
diferentes períodos a 25 ou 50±1 °C em banho de silicone. A TA, ~5 mL de metanol
foi adicionado à solução e o polímero foi filtrado, lavado com metanol e seco a vácuo
a 27 ºC até uma massa constante ser alcançada. Os rendimentos reportados são
medias dos valores de corridas feitas pelo menos três vezes, com um máximo de
erro de 10%.
Os monômeros utilizados são apresentados abaixo. (Figura 18)

Figura 18. Monômeros utilizados.
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3.4.

Estudos de 31P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)]

3.4.1.

Espectro de

31

P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] na

presença de EDA, TBDA e BDA e NBE

Em um tubo de RMN foram adicionados 15 mg de [RuCl 2(PPh3)2(pip)] em
CDCl3 e o espectro de 31P RMN foi registrado dentro de 10 minutos. Após o espectro
ter sido obtido, foi adicionado EDA/TBDA/BDA no mesmo tudo de RMN e outro
espectro foi registrado. Em seguida, NBE foi adicionado à mistura e o espectro foi
novamente medido.

3.4.2.

Espectro de

31

P RMN de EDA, TBDA e BDA na presença de

PPh3

Em um tubo de RMN foram adicionados PPh 3 e EDA em quantidades
equimolares, em CDCl3, e o espectro de

31

P NMR foi registrado dentro de 10

minutos.
3.4.3.

Espectro de

31

P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] na

presença de EDA, TBDA e BDA à baixa temperatura

Em um tubo de RMN com CDCl3 foram adicionados 15 mg de
[RuCl2(PPh3)2(pip)] a 40ºC negativos. Após esse procedimento, meia razão molar de
EDA foi adicionada ao tubo e o espectro de
registrado.

31

P RMN foi instantaneamente
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3.5.

Instrumentação

Análises elementares de CHN foram realizadas usando um EA1110 CHNS-O
Carlo Erba Instrument. Espectros de infravermelho foram feitos em pastilhas de CsI
(1:100) em um Bomem FTIR MB 102. Espectros de RMN
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C,1H e ³¹P{¹H} foram

obtidos em CDCl3 a 25,0 ou -40 °C ± 0.1°C usando um Agilent MR 500 Ultrashield
espectrômetro. O deslocamento químico foi reportado em ppm relativo à frequência
do TMS ou à frequência de 85% H3PO4.

3.6.

Detalhes computacionais

Os cálculos de estrutura eletrônica do complexo [RuCl2(PPh3)2(piperidina)]
foram realizados com o pacote Gaussian 03. Quase todos os resultados teóricos
desse trabalho foram obtidos com o funcional B3LYP e o conjunto de base LanL2DZ
(Los Alamos National Laboratory 2-double-zeta basis sets). Os deslocamentos
químicos de
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P, em ppm, foram determinados em relação ao ácido fosfórico.

Finalmente, a busca pelos estados de transição foi feita através do método STQN
(do inglês - “Synchronous Transit-Guided Quasi-Newton”) nas variantes QST2 e
QST350,51.

3.7.

Voltametria cíclica

As análises de voltametria cíclica dos complexos foram feitas em um
potenciostato PAR Model 264A, utilizando eletrodos de Pt como eletrodo de trabalho
e contra-eletrodo, e eletrodo de calomelano saturado como eletrodo de referência. O
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eletrólito foi TBA (Hexafluorofosfato de tetrabutilamônio) em CH2Cl2 na concentração
de 0,1 M e os complexos como analito na concentração de 0,001 M.
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: PARTE I

4.1.

Análise Elementar e sínteses

A Tabela 3 apresenta os resultados de análise elementar (CHN) para o
complexo isolado a partir da reação de RuCl3.xH2O e DMSO, e do complexo
resultante de 2 com a amina nbutilamina. Observa-se que os valores experimentais
são consistentes com complexos hexacoordenados. Em 1 se deu a substituição de
uma molécula de dimetilsulfóxido (DMSO) por uma amina alifática no complexo
precursor. Em 5 o complexo se apresenta pentacoordenado com a substituição de
uma molécula de PPh3 pelo ligante piperidina.

Tabela 3 – Dados da análise elementar para os complexos de RuII sintetizados.
Análise elementar: Esperado (Obtido)
Complexos

%C

%H

%N

%S

19.8(20.1)

5.0(4.9)

-

26.5(26.2)

-

-

-

-

1

fac-[RuCl2(DMSO)4]

2

trans-[RuCl2(DMSO)4]

3

fac-[RuCl2(DMSO)3(nbutN)]

25.1(25.2)

6.1(6.2)

3.0(3.0)

20.0(19.7)

4

mer-[RuCl2(DMSO)3(nbutN)]

-

-

-

-

5

[RuCl (PPh ) (piperidina)]

63.1 (63.0)

5.2 (5.1)

1.8 (1.7)

-

2

3 2

Pode-se interpretar que todos os complexos são hexacoordenados devido ao
baixo ângulo de cone dos ligantes envolvidos (Cl-, DMSO, nbutN;  = 90°), exceto o
complexo contendo a amina piperidina, o qual se apresenta pentacoordenado.
As espécies 3 e 4 não foram isoladas. Foram geradas em solução por
irradiação23.
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4.2.

Análise espectroscópica na região do infravermelho

Os espectros do complexo precursor 2 e complexo 1 são apresentados na
Figura 19.

fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina]
 NH
-1

3300 cm

fac-[RuCl2(S-DMSO)3(O-DMSO)]

-1

-1

915 cm
SOO-bonded

1090-1120 cm
SOS-bonded

4000 3500 3000

1500

1000

500

-1

Número de onda (cm )
Figura 19. Espectro de FT-IR para o complexo fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina)] em

pastilha de CsI. Precursor fac-[RuCl2(S-DMSO)3(DMSO)] em preto.

O espectro do complexo apresenta bandas características de compostos
contendo sulfóxidos ligados e centros metálicos23,52 na região de 915 - 1120 cm-1,
que correspondem ao modo vibracional de estiramento S=O(O-DMSO) e S=O(SDMSO) e vibrações de estiramento (C-H) na região de 2900 - 3020 cm-1 com
intensidade variável. Essas bandas são atribuídas ao ligante DMSO. Observa-se a
banda em 915 cm-1 no complexo precursor correspondente ao ligante DMSO ligado
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ao centro metálico pelo átomo de oxigênio, e não pelo enxofre como nos outros
ligantes DMSO. No complexo após a coordenação da amina, essa banda é
inexistente, o que indica que o ligante O-DMSO é mais facilmente substituído pela
amina23, reflexo da baixa oxofilicidade do RuII que mesmo só permite a coordenação
do ligante DMSO pelo átomo de oxigênio devido ao alto caráter -retirador do
mesmo, diminui aumenta a deficiência eletrônica no centro metálico. Em adição, as
bandas na região de 2900 – 3020 cm-1 correspondem ao estiramento C-H das
metilas e metilenos do ligante butilamina, bem como a banda do estiramento N-H do
ligante amina48 na região de 3100-3300 cm-1.

4.3.

Caracterização por Ressonância Magnética Nuclear de ¹H e ¹³C

O

espectro

de

RMN

1

H

em

CDCl3

do

complexo

fac-

[RuCl2(DMSO)3(butilamina)] (Figura 20) mostram sinais característicos aos ligantes
utilizados no complexo53,54.
É possível ver em 0,92 ppm um tripleto referente aos hidrogênios do carbono
terminal da butilamina, sendo os hidrogênios mais blindados, aparecem em menor
ppm. Pode-se ver em 1.36 ppm e 1.54 ppm os hidrogênios dos metilenos internos da
butilamina, um sexteto referente aos hidrogênios do carbono mais distante do sítio
coordenante e um quinteto referente aos hidrogênios do carbono intermediário, em
2.72 ppm é possível ver um quinteto referente aos hidrogênios do carbono ligado
diretamente ao átomo de nitrogênio, e em 1.60 ppm é visto o sinal dos hidrogênios
dos átomos de nitrogênio. Em 3.42 ppm é visto um tripleto referente aos sinais das
metilas dos ligantes DMSO.
Analisando as integrais para os grupos de sinais vistos no espectro é
encontrado que para o tripleto em 0.92 ppm tem-se 3H equivalentes, para o sexteto
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em 1.36 ppm tem-se 2H equivalentes, para o quinteto/singleto em 1.56 e 1.60 ppm
tem-se integral equivalente a 4H, e para o tripleto em 3.42 ppm tem-se integral
equivalente para 18H dos 3 ligantes DMSO.

Figura 20. Espectro de RMN 1H em CDCl3 para fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina)] (1).
O

espectro

de

RMN

13

C

em

CDCl3

do

complexo

fac-

[RuCl2(DMSO)3(butilamina)] (Figura 21) mostram sinais característicos aos ligantes
utilizados no complexo.
É possível ver em 13.75 ppm o sinal referente ao carbono terminal da
butilamina, sendo o carbono mais blindado, aparece em menor ppm. Pode-se ver
em 19.82 ppm e 34.91 ppm os carbonos internos da butilamina, respectivamente,
sendo um o carbono mais distante do sítio coordenante e mais blindado e o outro o
carbono mais desblindado dentre eles, em 43.91 ppm é possível ver o sinal referente
ao carbono ligado diretamente ao átomo de nitrogênio e, portanto, mais desblindado
que todos os outros.
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Figura 21. Espectro de RMN 13C em CDCl3 para fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina)] (1).

Em uma análise inicial, esperava-se apenas um sinal para os carbonos das
metilas dos ligantes DMSO, porém são vistos três sinais diferentes, em 46.15, 46.26
e 47.88 ppm. Após a visualização de mais de um sinal para os átomos de carbono
dos ligantes DMSO, e observando a estrutura do complexo, é possível separar em
dois grupos de sinais, os sinais dos carbonos dos ligantes DMSO trans-posicionados
a ligantes cloreto (46.15 e 46.26 ppm), e o sinal do carbono do ligante DMSO transposicionado ao ligante butilamina (47.88 ppm). Porém ainda é visto um
deslocamento de 0.11 ppm entre o sinal dos carbonos dos ligantes DMSO transposicionados a ligantes cloreto, e isso pode ser atribuído as ligações de hidrogênio
entre os hidrogênios do ligante butilamina com um dos ligantes DMSO transposicionado a um cloreto. Em adição, o mesmo cloreto faz ligação de hidrogênio
com outro hidrogênio da n-butilamina.
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4.4.

Caracterização por Espectroscopia Eletrônica na Região do Uv-Vis

Experimentos foram feitos para verificar as transições eletrônicas nos
complexos em solução. Como comparação, na Figura 22 é mostrado o espectro do
complexo 2, fac-[RuCl2(DMSO)4], o qual mostra um comportamento estável a 25 °C
em CHCl3 para os 60 min investigados, como descrito na literatura37. O espectro
eletrônico para o complexo 1, fac-[RuCl2(DMSO)3(n-butilamina)], a 25°C em CHCl3
por 60 min é mostrado na Figura 22, e é observado que o complexo é, também,
estável a temperatura ambiente. Transições eletrônicas são observadas em 308/355
nm para o complexo 2 e, 294/355 nm para o complexo 1. Essas transições são
observadas numa região de alta energia, uma vez que os ligantes DMSO, que são
ligantes de campo forte, desdobram fortemente o campo cristalino nesses sistemas.
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Figura 22. Espectros eletrônicos de fac-[RuCl2(DMSO)4], complexo 2 e
[RuCl2(DMSO)3(butilamina)], complexo 3 em CHCl3 a 25 °C.

fac-
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Os complexos foram irradiados usando um simples reator acoplado com uma
lâmpada UV (350 nm) o qual permitiu mostrar as mudanças nos espectros
eletrônicos, demonstrando a sensibilidade desses compostos frente à irradiação
(Figura 23a-b). Inicialmente, para o complexo 1 é possível observar a inversão da
intensidade das bandas em 355 e 294 nm, e após isso, o desaparecimento da banda
em 355 nm e o surgimento de bandas em 430 e 610 nm. É conhecido da literatura
[ref] que a inversão das intensidades das bandas na região de alta energia é devido
a isomerização cis/trans dos ligantes cloreto nos complexos contendo ligantes
DMSO para gerar o complexo 4, trans-[RuCl2(DMSO)4], a partir do complexo 2, mer[RuCl2(DMSO)4]. Analogamente, o mesmo é aplicado ao complexo 1, fac[RuCl2(DMSO)3(n-butilamina)], isomerizando-o para o esperado complexo 3, mer[RuCl2(DMSO)3(n-butilamina)]. Após longa exposição à radiação pode ter ocorrido
processos de oxirredução e/ou mudanças na geometria do complexo gerando
transições eletrônicas na região de baixa energia.
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Figura 23 (a) Espectro eletrônico de fac-[RuCl2(DMSO)3(n-butilamina)] (1) em CHCl3
sobre irradiação em 350 nm, analisado de 1 em 1 minuto. RuII = 2.15x10-3 mol.L-1 a
25 °C. (b) Espectro eletrônico de fac-[RuCl2(DMSO)4] (2) em CHCl3 sobre irradiação
a 350 nm, analisado de 1 em 1 minuto. RuII = 5.2x10-4 mol.L-1 a 25 °C.

Na Figura 24, mostrado o gráfico de absorbância vs tempo de irradiação para
as bandas em 430 e 436 nm, dos complexos 1 → 3 e complexos 2 → 4,
respectivamente. É possível ver que as curvas mostram praticamente o mesmo perfil
para ambos os complexos, com a mesma velocidade de isomerização no início da
reação e uma leve diferença após esse tempo, provavelmente decido a influência de
outras absorções em regiões próximas. Essa é uma informação importante, pois
mostra que a velocidade de isomerização ocorre quase que praticamente ao mesmo
tempo.
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Figura 24. Gráfico para absorbância x tempo de irradiação para os complexos 2 → 4
em 436 nm e complexos 1 → 3 em 430 nm.

Um experimento foi feito para avaliar as propriedades fotoquímicas do novo
complexo 1, onde foi irradiado por 1 min com radiação em 350 nm e imediatamente
após a irradiação foi feito uma análise no espectrofotômetro e fluorímetro (Figura
25).
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Figura 25. Espectro eletrônico do complexo fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina)] (1) em
CHCl3. Excitação no comprimento de onda de 350 nm. RuII = 2.15x10-3 mol.L-1 a 25
°C.
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4.5.

Caracterização por Voltametria Cíclica dos complexos

O voltamograma para o complexo 1, fac-[RuCl2(DMSO)3(Butilamina)] é
mostrado na Figura 26. O complexo apresenta um par redox com pico anódico em +
0,42 V e pico catódico em + 0,35 V. Não é visto nenhum outro processo redox no
complexo.
Comparando o par redox para o complexo 2 utilizado, fac-[RuCl2(DMSO)4],
que tem valor de + 1.55 V36,37. Dessa forma, é possível deduzir o efeito da
coordenação da amina no complexo, que diminui muito o valor de potencial,
tornando o complexo mais sujeito a oxidação.
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Figura 26. Voltamograma cíclico para os complexos fac-[RuCl2(DMSO)3(nbutilamina)] (1) e fac-[RuCl2(DMSO)4] (2) em CH2Cl2 a temperatura ambiente.
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4.6.

Dados Cristalográficos

A estrutura molecular do complexo 1 é mostrada na Figura 27. Os dados do
cristal são mostrados na Tabela 4 e os parâmetros geométricos selecionados são
listados na Tabela 5. Um estudo de difração de raio-x de um monocristal de 1 mostra
um complexo com estrutura como segue, fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina)], e os
dados cristalográficos estão em conformação com os dados de FT-IR, ¹H e ¹³CRMN.
A Figura 28 mostra que a rede cristalina consiste em um bloco binuclear com
ligações de hidrogênio entre as estruturas mononucleares. As ligações de hidrogênio
entre Ru-Cl e H-NH-but de ambas moléculas, formam um ciclobutano contendo 2
íons cloreto e 2 H, em outras palavras, a o mesmo hidrogênio tem duas ligações de
hidrogênio com 2 diferentes átomos de cloro. Os comprimentos de ligação e ângulos
para os átomos que compõem o ciclobutano são [N1∙∙∙Cl1 = 3.034(2) Å, N1–
H1A∙∙∙Cl1 = 103.0°], [N1∙∙∙Cl1’ = 3.621(3) Å, N1–H1A∙∙∙Cl1’ = 165.0°], e a operação
de simetria (‘):-x+1,-y+1,-z+2. Em adição, existem outras duas ligações de
hidrogênio, entre DMSO---H-NH, com distancia de ligação e ângulo de ligação de
[N1∙∙∙O1 = 2.872(3) Å, N1–H1B∙∙∙O1 = 112.7°].
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Figura 27. Representação elipsóide da estrutura molecular de fac[RuCl2(DMSO)3(butilamina)]. Parte do grupo butil (C5 e C6) estão desordenados em
duas diferentes posições com ocupação de 70.4% para A e 29.6% para B.

Figura 28. Ligações de hidrogênio observadas na estrutura do cristal de fac[RuCl2(DMSO)3(nbutilamina)].
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Observando os átomos diretamente ligados ao centro metálico de rutênio, é
visto que as três moléculas de DMSO tem diferentes comprimentos de ligação como
visto na Figura 28. Essas diferenças podem ser explicadas devido as ligações de
hidrogênio, bem como, o ligante trans-posicionado em relação a molécula de DMSO.
A molécula de DMSO trans-posicionada ao Cl1 (ou Cl1’), o qual tem ligação de
hidrogênio, tem o menor comprimento de ligação [Ru(1)-S(2) = 2.2571(7) Å]. A
molécula de DMSO trans-posicionada ao Cl2 (ou Cl2’) tem o segundo menor
comprimento de ligação [Ru(1)-S(1) = 2.2821(7) Å] e a molécula de DMSO transposicionada ao ligante amina tem o maior comprimento de ligação [Ru(1)-S(3) =
2.2918(7) Å].
Tabela 4. Comprimentos de ligação (Å) e angulos (◦)
[RuCl2(DMSO)3(butilamina)].
Comprimentos de ligação
Ru(1)-N(1)
2.166(2)
Ru(1)-S(2)
2.2571(7)
Ru(1)-S(1)
2.2821(7)
Ru(1)-S(3)
2.2918(7)
Ru(1)-Cl(2)
2.4350(7)
Ru(1)-Cl(1)
2.4354(7)
Ângulos de ligação
N(1)-Ru(1)-S(2)
94.08(7)
N(1)-Ru(1)-S(1)
85.85(6)
S(2)-Ru(1)-S(1)
90.09(3)
N(1)-Ru(1)-S(3)
170.99(7)
S(2)-Ru(1)-S(3)
94.86(3)
S(1)-Ru(1)-S(3)
95.26(2)
N(1)-Ru(1)-Cl(2)
91.78(6)
S(2)-Ru(1)-Cl(2)
91.39(3)
S(1)-Ru(1)-Cl(2)
177.29(2)
S(3)-Ru(1)-Cl(2)
86.88(2)
N(1)-Ru(1)-Cl(1)
82.28(7)
S(2)-Ru(1)-Cl(1)
176.01(2)
S(1)-Ru(1)-Cl(1)
91.26(2)
S(3)-Ru(1)-Cl(1)
88.75(3)
Cl(2)-Ru(1)-Cl(1)
87.11(3)

para

fac-
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Essas diferenças podem ser explicadas devido ao efeito trans dos ligantes. O
maior comprimento de ligação é devido ao caráter s-doador da amina, o qual
desloca a molécula de DMSO para uma distância maior em relação ao átomo de Ru,
que serve como uma ponte, nesse caso. A diferença no comprimento de ligação de
[Ru(1)-S(2) = 2.2571(7) Å] e [Ru(1)-S(1) = 2.2821(7) Å], uma vez que ambas
moléculas de DMSO estão trans-posicionadas aos íons cloreto, é devida à ligação
de hidrogênio no íon cloro, o qual desloca pra maiores distâncias o ligante Cl1 e
desloca pra menores distâncias a molécula de DMSO trans-posicionada. Esses
diferentes comprimentos de ligação (Tabela 4) podem mudar a atividade catalítica,
bem como, a isomerização.
Tabela 5. Dados cristalográficos da estrutura para fac-[RuCl2(DMSO)3(butilamina)].
Empirical formula
C10H29Cl2NO3RuS3
Formula weight
479.49
Temperature
296(2) K
Wavelength
0.71073 Å
Crystal system
Triclinic
Space group
P-1
Unit cell dimensions
a =8.6473(2) Å
α= 73.6000(10)°
b = 8.9574(2) Å
β= 80.6990(10)°
c = 12.9763(3) Å
γ = 87.1000(10)°
Volume
3
951.53(4) Å
Z
2
Density (calculated)
1.674 Mg/m3
Absorption coefficient
1.438 mm–1
F(000)
492
Crystal size
0.47 x 0.39 x 0.19 mm3
Theta range for data collection
1.66 to 25.05°
Index ranges
-10<=h<=10, -10<=k<=10, -15<=l<=14
Reflections collected
8233
Independent reflections
3133 [R(int) = 0.0370]
Completeness to theta = 25.14°
92.8 %
Absorption correction
Semi-empirical from equivalents
Max. and min. transmission
0.7452 and 0.5059
Refinement method
Full-matrix least-squares on F2
Data / restraints / parameters
3133 / 0 / 189
1.090
Goodness-of-fit on F2
Final R indices [I>2sigma(I)]
R1 = 0.0259, wR2 = 0.0705
R indices (all data)
R1 = 0.0265, wR2 = 0.0713
Extinction coefficient
0.0206(9)
Largest diff. peak and hole
0.896 and -0.471 e.Å–3
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4.7.

Atividade dos complexos 1, 2, 3 e 4 na ROMP de NBE, NBD e DCPD

Foram realizadas polimerizações de norborneno (NBE) nas razões molares
[NBE]/[Ru] = 3000 e 5000 e nas temperaturas de 25 °C e 50 °C, fixando o tempo de
reação em 5 minutos.
As polimerizações com 3 e 4 foram feitas após exposição de uma solução
degaseada e selada de 1 e 2 respectivamente por 20 minutos em um reator
fotoquímico contendo uma lâmpada com comprimento de onda de 350 nm com
intensidade de 6.84 x 10-8 Ein/s.
A Tabela 6 apresenta as condições e os resultados das polimerizações
usando os complexos 1, 2, 3 e 4.
Tabela 6. Polimerização de norborneno por 5 minutos com os complexos 1, 2, 3 e 4.
[NBE]/[Ru]
25°C
50°C
3000
45%
83%
1
5000
43%
79%
3000
83%
96%
2
5000
81%
92%
3000
49%
66%
3
5000
54%
71%
3000
40%
64%
4
5000
53%
72%
[Ru] = 2.1 mol, 5 L de EDA e 2 mL de CHCl3.

Com esses rendimentos de polimerização é possível afirmar que em todos os
casos o aumento da temperatura favorece um aumento no rendimento de
polimerização. Isso pode ser devido ao fato de que os complexos são
hexacoordenados e é sabido que a ROMP necessita de duas posições no complexo
para que a reação ocorra1-5; portanto, a temperatura ajuda na descoordenação dos
ligantes. Isso é mais acentuado quando butilamina e o ligante, onde se dá o
sinergismo N→Ru→S, e/ou, Cl→Ru→S.
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Como visto também pela Tabela 6, houve pequena variação nos rendimentos
variando a razão molar [NBE]/[Ru]. Em parte, isso pode ser devido à difusão do
monômero no meio reacional, o que dificulta seu encontro com o centro metálico
para que a polimerização prossiga4. No entanto, é um indicativo da reatividade do
complexo. Comparando os rendimentos do complexo 2 com 4, é possível notar que
o rendimento é reduzido aproximadamente para metade a 25 °C e é menos
acentuado na temperatura de 50 °C.
Observando os rendimentos para os complexos 1 e 3, não é visto diferença
para a temperatura de 25 °C e uma pequena variação para a temperatura de 50 °C.
Esse efeito pode ser devido à conformação dos ligantes na espécie ativa, como visto
na Figura 29, onde para 1 tem-se a olefina trans-posicionada a uma íon cloreto doador, enquanto que em 2, tem-se a olefina trans-posicionada a um S-DMSO que é
-retirador. Sabendo que no mecanismo de ROMP, a olefina precisa que o metal
propicie uma saturação eletrônica nos seus orbitais * para que ocorra o rearranjo
das ligações formando o polímero, pode-se explicar a diferença nos rendimentos,
sendo mais baixo o rendimento para o complexo onde a olefina está transposicionada a um ligante -retirador do que para um -doador5.
Para o caso dos complexos 1 e 3, onde a variação de rendimento foi
nenhuma ou pouco pronunciada em relação a temperatura, pode–se ver a olefina
trans-posicionada ora a um íon cloreto -doador, e ora a uma amina -doadora.
Tratando-se de efeitos doadores diferentes, estabelece-se uma difícil comparação.
Porém, ambos são efeitos doadores, e a diferença nos rendimentos é pouco
pronunciada.
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Figura 29. Espécies ativas para a ROMP com 1, 2, 3 e 4.

Nos casos onde o carbeno (CHR) coordena-se trans-posicionado a um ligante
a base de S, ocorre à isomerização de S-DMSO para O-DMSO, devido à competição
 do carbeno e do ligante S-DMSO pela densidade eletrônica dos orbitais d do
metal, como já visto por Alessio e colaboradores37.
Em adição aos efeitos causados pelos ligantes trans-posicionados a olefina,
pode-se observar também que os efeitos eletrônicos causados pelos ligantes podem
fortalecer ou enfraquecer a ligação e afetam a reatividade dos complexos. Como
observado, os rendimentos são menores para os complexos onde existam eixos
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com ligante -doador→Ru→ligante -receptor, uma vez que esse sinergismo
estabiliza a ligação, fortalecendo-a e dificultado a liberação de posições para que a
ROMP ocorra, como nos casos onde os eixos são N→Ru→S, e/ou, Cl→Ru→S, e
isso

corrobora

também

com

o

efeito

da

temperatura,

que

favorece

a

descoordenação de ligantes, auxiliando na ruptura dessas ligações contendo tal
sinergismo, tal como no complexo 1 e menos acentuado para o complexo 3.
Para as polimerizações com o monômero norbornadieno foram utilizados a
razão molar [NBD]/[Ru] = 5000, nas temperaturas de 25 e 50 °C, variando-se os
iniciadores catalíticos 1, 2, 3 e 4.
Os resultados das polimerizações são mostrados abaixo na Tabela 7.
Tabela 7. Polimerização de norbornadieno por 30 min com os complexos 1, 2, 3 e 4.
[NBD]/[Ru]
25°C
1
5000
0,6%
2
5000
8,3%
3
5000
5%
4
5000
12%
[Ru] = 2.1 mol, 5 L de EDA e 2 mL de CHCl3.

50°C
2%
12%
27%
25%

É possível observar uma variação entre os resultados a 25 °C, mostrando que
os iniciadores catalíticos 2 e 4 são mais efetivos que 1 e 3, mostrando rendimentos
de 8,3 e 12%, em comparação a 0,6 e 5%, respectivamente. Embora exista uma
porcentagem de rendimento, esses se mostram baixos, exigindo modificações nas
condições de polimerização para alcançar melhores resultados. Com isso foram
feitos experimentos a 50 °C, mantendo todas as outras condições.
Os resultados para 50 °C apontam uma melhora nos rendimentos quando
comparados aos resultados a 25 °C, porém ainda não satisfatórios. Foram
encontrados rendimentos de 12 e 25% para os complexos 2 e 4, e rendimentos de 2
e 27% para os complexos 1 e 3.
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Na comparação entre eles, na mesma temperatura, tanto a 25 °C quanto a 50
°C, os catalisadores 2 e 4 foram melhores do que os catalisadores 1 e 3, devido a
efeitos que foram explicados anteriormente. Quando comparados somente em
relação à temperatura, os resultados são mais expressivos a 50 °C para todos os
casos, praticamente o dobro, por motivos também já citados. Um dado inusitado foi
à inversão dos melhores rendimentos quando se compara os complexos contendo
os ligantes cloro cis e trans-posicionados. Na polimerização de NBE os complexos
contendo os ligantes cis-posicionados apresentaram maiores rendimentos do que
para os complexos com os ligantes trans-posicionados, mas no caso das
polimerizações com NBD, os rendimentos para os complexos contendo ligantes
cloro cis-posicionados apresentaram menores rendimentos do que para os
complexos contendo os ligantes cloro trans-posicionados. Isso pode ser explicado
observando a estrutura dos complexos e do monômero utilizado. O monômero
norbornadieno (NBD) é um monômero mais insaturado do que o monômero
norborneno (NBD), sendo assim, precisa de catalisadores com poder maior de
ativação quanto a sinergismo eletrônico, bem como, conformações geométricas que
propiciem a ativação do monômero. Nesse sentido os catalisadores contendo L =
butilamina apresenta esse maior sinergismo, uma vez que a presente amina é doadora com pka > 10, bem como, no caso do complexo 4 onde existe uma
configuração que não favorece a dupla coordenação.
Com relação aos resultados apresentados para as polimerizações com
norbornadieno serem menos efetivas do que as polimerizações com norborneno
existem explicações que remetem a ativação propriamente dita, bem como, a
possibilidade de dupla coordenação do monômero NBD ao complexo, formando um
complexo estável, o que claramente, desativaria o catalisador. Essa constatação foi
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encontrada para complexos similares e são vistos para monômeros como
norbornadieno, diciclopentadieno e 1,5-ciclooctadieno (Figura 30)55,57.

Figura 30. Ilustração de dupla coordenação que pode ocorrer em complexos de
rutênio.

Um experimento usando como material inicial, o complexo 1 e o complexo 2,
foi realizado para verificar o efeito do tempo de irradiação nos resultados de
polimerização. A reação de polimerização seguiu os procedimentos padrões de
reação descritos ao longo deste trabalho imediatamente após as soluções dos
complexos permanecerem na presença de irradiação pelo tempo determinado pelo
gráfico.
Os resultados são mostrados abaixo na Figura 31 onde é possível observar
uma queda no rendimento em ambos os casos em relação ao aumento do tempo de
irradiação, explicado pela oxidação causada pela irradiação e/ou a formação de
isômeros não reativos na ROMP. Uma vez que o complexo 1 tem um melhor
rendimento nessas condições de reação, o rendimento mostrado em 20 minutos é o
rendimento correspondendo aos experimentos feitos com o complexo 4 os
resultados aos 20 min com o complexo 3 são correspondentes aos obtidos com o
complexo 3. De fato, o tempo ótimo de irradiação para o complexo 1 é 5 min
enquanto que para o complexo 2 os melhores rendimentos são obtidos sem o auxílio
da irradiação.
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Figura 31. Rendimentos de polimerização para a ROMP de norborneno usando fac[RuCl2(DMSO)4] e fac-[RuCl2(DMSO)3(n-butilamina)] após irradiação em 355 nm.

Para as polimerizações com DCPD, 1, 2, 3 e 4 não foram ativos.

4.8.

Análise para os complexos 1, 2, 3 e 4.

Na literatura são conhecidos diversos complexos baseados em sulfóxidos,
com características e aplicações variadas58-60. O interesse pela química de
coordenação dos sulfóxidos surgiu na década de 60, devido a descoberta do
dimetilsulfóxido como solvente e reagente1. Devido sua natureza ambidentada,
coordenação tanto pelo O-DMSO quanto pelo S-DMSO, houve grande número de
publicações incluindo sulfóxidos como ligantes3. Em pouco tempo o interesse nos
complexos contendo sulfóxidos visaram aplicações em catálise homogênea ou
intermediários em reações de química de coordenação 60. Especificamente, este
trabalho aborda complexos de rutênio coordenados simultaneamente a sulfóxidos,
bem como sulfóxidos/aminas para uso em ROMP.
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Nesse momento cabem algumas comparações, que ajudam na alocação do
trabalho aqui realizado na química de sulfóxidos, no que diz respeito á estrutura
levando em conta dados cristalográficos, bem como dados cinéticos e de atividade
catalítica em catálise homogênea.
Comparando os dados cristalográficos para outros compostos da literatura e o
complexo 1 e 2, bem como 3 e 4, algumas similaridades com respeito aos
comprimentos de ligação e ângulos de ligação foram observados. A Tabela 8 mostra
alguns comprimentos de ligação e ângulos de ligação selecionados para complexos
do tipo fac-[RuCl2(DMSO)3(L)] onde L = O-DMSO37(2), NH354 e butilamina, os quais
mostram a mesma configuração apresentada para o complexo 1.
As ligações no complexo 1 são muito similares as encontradas para ambos os
complexos com NH3 e O-DMSO (2). Para o complexo com L = NH3 praticamente
nenhuma diferença nos ângulos de ligação foram encontrados, exceto para o ângulo
L-Ru-Cl(2) o qual é aproximadamente 8° maior em 1 quando comparados com
complexo com L = NH3. Além disso, o ângulo L-Ru-Cl(2) é aproximadamente 10°
maior do que L-Ru-Cl(1) em 1. Isso é claramente explicado quando se observa a
Figura 28, onde se vê as ligações de hidrogênio para a estrutura binuclear do
complexo 1, onde o hidrogênio H1a ligado diretamente ao átomo de nitrogênio faz
uma ligação de hidrogênio com o átomo de cloro Cl1, devido a isso, o ângulo de
ligação entre L – Ru – Cl(1) para o complexo 1 é tão menor do que do que L – Ru
Cl(2), que por sua vez, é maior do que o mesmo ângulo para os outros complexos,
na ordem nbutilamina > O-DMSO > NH3, justamente devido ao impedimento estérico
causado pelo ligante L.
Ainda devido as ligações de hidrogênio intra e intermolecular presentes no
complexo 1, existem diferenças nos ângulos de ligação entre Ru – S(1) – O(1), Ru –
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S(2) – O(2) e Ru – S(3) – O(3), onde para o primerio apresenta ângulo de ligação 5°
menor do que os outros dois, justamente devido a ligação de hidrogênio que ocorre
entre o átomo de hidrogênio diretamente ligado ao nitrogênio, aqui chamado de
H1b e o oxigenio O(1).
No que diz respeito aos efeitos eletrônicos dos ligantes analisados, percebe
uma relação direta com nos comprimentos de ligação quando se comparam
nbutilamina, NH3 e O-DMSO, uma vez que se trata de uma amina com um forte
caráter de doação-, uma amina com caráter de doação- moderado e um
moderado doador- e com possibilidade de doação-, todos trans posicionados a
um ligante com forte caráter retirador-. Isso reflete diretamente nas distancias de
ligação Ru – L, bem como Ru – S(3), que é o átomo trans posicionado aos ligante L.
Observa-se valores de 2.16, 2.15 e 2.13 Å para nbutilamina, NH3 e O-DMSO,
respectivamente, devido a repulsão dos pares de elétrons ligantes. Uma diferença
maior é encontrada para o ligante O-DMSO uma vez que, ligado pelo átomo de
oxigênio, ele apresenta possibilidade de doação-p, o que cria um sinergismo
π

π

O(L) → Ru → S(3) o que diminui o comprimento de ligação, tanto para o Ru-L
como para Ru-S(3), como é visto através dos valores 2.29, 2.28 e 2.24 Å para
nbutilamina, NH3 e O-DMSO, respectivamente. Outras distancias e ângulos de
ligação são de difícil entendimento e discussão, uma vez que complexos com DMSO
tendem a se cristalizar de formas diferentes mantendo a mesma configuração devido
a torções nos ligantes DMSO.
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Tabela 8 - Comprimentos (Å) e ângulos (°) de ligação para complexos do tipo fac[RuCl2(S-DMSO)3(L)], onde L = O-DMSO37, NH354 e butilamina.
Ângulos e comprimentos de ligação
Ru – Cl(1)
Ru – Cl(2)
Ru – L
Ru – S(1)
Ru – S(2)
Ru – S(3)
S(1) – O(1)
S(2) – O(2)
S(3) – O(3)
L – Ru – S(3)
L-Ru-Cl(1)
L-Ru-Cl(2)
Cl(1) – Ru – Cl(2)
S(1) – Ru – S(2)
Ru – S(1) – O(1)
Ru – S(2) – O(2)
Ru – S(3) – O(3)

fac-[RuCl2(S-DMSO)3(L)]
n

butilamina

NH3

O-DMSO

2.4352(6)
2.4359(6)
2.1653(19)
2.2821(6)
2.2569(6)
2.2919(6)
1.4836(17)
1.4818(18)
1.4763(18)
170.98(6)
82.29(6)
91.81(5)
87.13(2)
90.07(2)
112.84(7)
117.39(7)
117.77(7)

2.4172(6)
2.4411(6)
2.151(2)
2.2774(6)
2.2458(5)
2.2877(5)
1.491(2)
1.486(2)
1.493(2)
171.69(5)
83.54(5)
83.98(5)
87.94(2)
90.38(2)
112.98(7)
117.45(7)
119.15(7)

2.421(1)
2.424(1)
2.134(3)
2.274(1)
2.284(1)
2.245(1)
1.479(3)
1.461(5)
1.469(3)
175.56(8)
86.98 (7)
87.58 (9)
88.41(4)
90.55(4)
119.2(2)
115.2(1)
119.0(2)

Essas diferenças entre esses ângulos são explicadas observando a estrutura
do cristal de 1 apresentado na Figura 31 o qual consiste em uma organização
supramolecular entre dois hidrogênios ligados a moléculas vizinhas contendo
ligações de hidrogênio intra e intermolecular. Uma vez que nenhuma ligação de
hidrogênio foi observada entre o grupo amina e o átomo Cl(2), ele é livre para
manter um angulo próximo de 90°. Por outro lado, o átomo de nitrogênio N(1) forma
uma ligação de hidrogênio intramolecular via H1a e o ligante Cl(1) diminuindo o
angulo de ligação L – Ru(1) – Cl(1). Uma ligação de hidrogênio intermolecular
envolvendo o mesmo átomo de hidrogênio (H1a) é vista com o átomo de Cl(1) da
molécula vizinha. Em adição, o átomo de nitrogênio N(1) forma outra ligação de
hidrogênio intramolecular via H1b com o átomo de oxigênio O(1) de um dos ligantes
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DMSO. Essas ligações de hidrogênio ajudam a estabilizar a rede cristalina de 1 e
podem também influenciar no processo de isomerização ou a formação do
intermediários exercendo papel importante na atividade catalítica.
Dados cinéticos são encontrados na literatura37, no que diz respeito à
isomerização de ligantes na esfera de coordenação de complexos de rutênio
coordenados a DMSO e ligantes como aminas e carbonil, por exemplo61. Alessio et
al37 realizou estudo com o complexo fac-[RuCl2(S-DMSO)3(O-DMSO)], onde fica
demonstrada a efetiva isomerização dos cloretos de cis para trans com o advento
de luz e temperatura, como mostra a reação abaixo:

No presente trabalho também é efetuada essa isomerização para o complexo
fac-[RuCl2(S-DMSO)3(nbutilamina)], respectivamente complexo 1 com cloretos cis e
complexo 3 com cloretos trans. Na Figura 23a é encontrado o espectro eletrônico
em função do tempo de irradiação para o complexo 1 isomerizando para o complexo
3 e na Figura 23b o espectro eletrônico para o complexo 2 isomerizando para o
complexo 4, reproduzindo assim o que é encontrado na literatura37.
Carvalho Jr et al62 reportou a isomerização dos cloretos nos complexo do tipo
[RuCl2(S-DMSO)2(X–py)2] onde L = piridina, isonicotinamida e nicotinamida através
da oxidação eletroquímica. Os valores de E1/2 onda para os complexos contendo os
cloretos cis posicionados foram de + 1,03, +1,14 e +1,20 V, mostrando a intensidade
do caráter receptor- dos ligantes utilizados influenciando na potencial de oxidação
do complexo formado, uma vez que a intensidade desse caráter é dada na ordem
piridina < isonicotinamida < nicotinamida. Esses dados corroboram com os dados
encontrados no presente trabalho, uma vez que mostram que os complexos
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contendo os cloretos cis posicionados tem potencial anódico de +0,42 V para 1 e
+1,55 V para 2, uma vez que o ligante DMSO é melhor receptor- do que os ligantes
piridínicos, aumentando o caráter de RuIII no complexo, bem como o ligante
butilamina, diminui esse caráter, uma vez que é um forte doador-.
Quando se compara a atividade catalítica na ROMP de NBE com complexos
de rutênio contendo o ligante DMSO e aminas, percebe-se que ligantes doadores-s
estabilizam os eixos de ligação através do sinergismo N→Ru→S, em adição aos
eixos Cl→Ru→S. Complexos discutidos, como ccc-[RuCl2(S-DMSO)2(py)2], ccc[RuCl2(S-DMSO)2(isn)2] e ccc-[RuCl2(S-DMSO)2(nic)2], bem como, fac-[RuCl2(SDMSO)3(py)]63,

ccc-[RuCl2(S-DMSO)2(im)2]63

e

fac-[RuCl2(S-DMSO)3(im)]63

apresentaram rendimentos baixíssimos enquanto os cloretos permaneciam cis
posicionados, o qual isomerizam na presença de irradiação, apresentando
rendimentos maiores, uma vez que apresentam eixos estabilizados com sinergismo,
Cl→Ru→N(retirador-). Essa constatação corrobora com os dados encontrados no
presente trabalho onde os complexos que continham eixos estabilizados mostraram
menores rendimentos de polimerização.
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5.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: PARTE II

5.1.

Caracterização do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)]

O complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] foi sintetizado e caracterizado por técnicas
analíticas que comprovam a efetiva reação entre [RuCl2(PPh3)3] e piperidina41.

5.2.

Evidências do mecanismo de polimerização de NBE com o complexo
[RuCl2(PPh3)2(pip)] na presença de EDA

5.2.1.

Evidências teóricas e proposta de mecanismo de reação

Através da parceria com o aluno de doutorado Ms. Ronaldo Júnior Fernandes
do Instituto de Química de São Carlos – Universidade de São Paulo, através do Prof.
Dr. Roberto Luiz Andrade Haiduke, foram obtidos dados computacionais do estudo
estrutural e mecanístico do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] usando o software
Gaussian 03, como descrito na parte experimental deste trabalho64.
São conhecidas duas formas para os complexos de rutênio (II) do tipo
[RuCl2(PPh3)2(pip)], que são dois isômeros estruturais de geometrias: bipirâmide
trigonal (BpT) e a pirâmide de base quadrada (PBQ) (Figura 32)41. Através dos
dados computacionais é possível ver a existência de ambas as estruturas, bem
como, uma expressiva mudança eletrônica entre as duas estruturas.
Experimentos de ressonância magnética nuclear de fósforo (31P RMN)
demonstram que para o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)], as duas espécies, BpT e
PBQ , coexistam em solução (Figura 32). Isso é corroborado pelo aparecimento de
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um pico em 62,7 ppm e outro em 45,0 ppm referentes às estruturas PBQ e BpT 41,
enquanto que os valores teóricos obtidos através de cálculo computacional foram de
59,1 e 48,6 ppm, respectivamente (Tabela 8), comprovando de fato, os baixos
valores de Entalpia e Energia Livre de Gibbs de, - 2,50 kcal/mol e -2,00 kcal/mol,
respectivamente, para a mudança de conformação de BpT para PBQ. Com um
desvio de menos de 10% nos valores obtidos, esses dados mostram que
efetivamente os átomos de fósforo estão mais blindados na estrutura BpT do que em
PBQ.
62,7
45,0
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Figura 32. Espectro de 31P RMN em CDCl3 para o complexo RuCl2(PPh3)2(pip)]41.

Mesmo não sendo possível obter a estrutura do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)]
por difração de raios X de monocristal, sua estrutura é quase na sua totalidade
descrita na literatura por técnicas espectroscópicas além da vibracional, como a
ressonância paramagnética eletrônica (RPE) e espectroscopia de ressonância
magnética de fósforo e hidrogênio (31P RMN e 1H RMN)41,43.
Mecanismos de catálise homogênea são de difícil determinação, devido à
dificuldade de controle e determinação de intermediários da reação 43. Devido a isso,
a discussão aqui proposta é uma combinação de dados experimentais e teóricos
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para o desenvolvimento da discussão mecanística da polimerização via ROMP
utilizando o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)].
Utilizando a energia livre de Gibbs como parâmetro termodinâmico da
espontaneidade das reações, observou-se que o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] (1)
interage preferencialmente com uma molécula de etildiazoacetato (EDA) através de
uma etapa inicial associativa (Figura 33) para formar a ligação metalcarbeno (ΔG = 13,1 kcal/mol), levando a uma espécie hexacoordenada de geometria octaédrica
levemente distorcida (2), como na Figura 33. Esse processo é possivelmente
controlado por difusão, visto que o complexo 1 possui um sítio de coordenação vazio
e que o carbeno é pequeno o suficiente para transpor a barreira estérica causada
pelos ligantes PPh3.
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Figura 33. Mecanismo proposto para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)] utilizando EDA como fonte de carbeno64.
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A supracitada reação acontece rapidamente em temperatura ambiente,
assim, Carvalho Jr. e colaboradores43 conseguiram detectar uma espécie
similar ao complexo 2 na temperatura de 45 ºC negativos. Nessas condições,
não ocorre ROMP, permanecendo em solução e sendo identificada por 1H
RMN, o que não seria possível em temperatura ambiente.
Entretanto, devido à repulsão causada pelo ligante trifenilfosfina ( =
145º), o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] pode dissociar um ligante PPh3,
formando uma espécie de 14 elétrons (3) assim possibilitando uma catálise via
uma

etapa

inicial

dissociativa.

O

caminho

é

o

mais

favorável

termodinamicamente (ΔG = -0,91 kcal/mol), e é possível considerar a entrada e
saída do ligante PPh3 na esfera de coordenação do metal, como um equilíbrio
dinâmico. Porém, o valor da entalpia de reação de 14,1 kcal/mol indica um
custo energético alto para a ruptura da ligação P—Ru, sugerindo que o
caminho dissociativo deva ser cineticamente desfavorável. Esse constatação é
demonstrada experimentalmente, analisando o espectro de

31

P RMN do

complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] em CDCl341, onde não se vê sinal em -5 ppm,
correspondente a PPh3 livre, bem como a inexistência de sinal correspondente
à espécie 3. Após a formação da ligação metalcarbeno, gerando o complexo
octaédrico [Ru(═CHR)Cl2(PPh3)2(pip)] (2), a reação caminha para o complexo 4
devido a saída de uma molécula de PPh3 (ΔG = -15,5 kcal/mol) e seguido de
um rearranjo espontâneo da estrutura, restaurando a geometria pirâmide de
base quadrada e posicionando a ligação metal-carbeno na posição apical da
pirâmide (ver estrutura 4 da Figura 33). Esse rearranjo é governado pelo efeito
eletrônico envolvendo os ligantes trans-posicionados equatorialmente. O
𝜎

𝜋

sinergismo piperidina → Ru(II) → fosfina seria o principal responsável por tal
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alteração estrutural34,52. A natureza σ-doadora da piperidina atua como uma
base de Lewis muito forte e a PPh3 atua como um forte ácido-π de Lewis,
sendo o metal a ponte. Esse processo denominado trans-sinergismo, fortalece
a interação entre essas duas espécies e, consequentemente, torna essa
conformação mais estável e preferencial. Como consequência desse efeito
eletrônico, o comprimento da ligação Ru—P no complexo 4 é 0,12 Å mais curta
do que é observado no complexo 264. Esse decréscimo no comprimento da
ligação é característico da retrodoação.
Com a conformação apresentada no complexo 4 (Figura 33), ocorreria a
coordenação do norborneno na posição trans ao carbeno impedindo a catálise.
Para a polimerização ocorrer é necessário que carbeno e olefina estejam cisposicionados, como no complexo 6 mostrado na Figura 33, ocorrendo assim
uma adição [2+2] e então a formação do metalociclobutano, conforme explica o
mecanismo

Chavin9.

de

A

partir

do

carbeno-complexo

[Ru(═CHR)Cl2(PPh3)(pip)] (4), a reação se processa como mostrado na Figura
33.
Observando o mecanismo, do complexo 4 origina-se espécie 5 de 14
elétrons pela perda de uma PPh3 que então reage com o monômero para
formar o complexo 6. A estabilidade do complexo 6 é dada pelo efeito sinérgico
𝜎

𝜋∗

piperidina → Ru(II) → norborneno. Dessa forma, a densidade eletrônica doada
pela piperidina é transferida para os orbitais π* do norborneno enfraquecendo a
ligação C═C do monômero, ativando a olefina para a ROMP. Através dos
dados de otimização de geometria, é visto que o comprimento da ligação C═C
no complexo 6 é 0,03 Å maior quando comparada com aquela da molécula de
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norborneno livre, sendo as etapas seguintes semelhantes aos complexos de
Grubbs vastamente discutidos na literatura65,66.
Pode-se notar para o complexo 5 uma estabilização parcial devido a
uma ligação adicional formada entre o metal e o oxigênio do grupamento éster
do carbeno (4,3 kcal/mol). Esse tipo de interação também é encontrado em
outros complexos formando anéis com cinco membros65. Mesmo essa
interação sendo fraca, sua influência é significativa na atividade catalítica,
propiciando um melhor desempenho para a ROMP quando comparado com os
catalisadores de Grubbs de segunda geração67-69.
Segundo Grubbs68, todas as etapas consecutivas à coordenação da
olefina são rápidas, e no presente caso, também a reação de formação do
carbeno-complexo in situ. Portanto, as etapas lentas da reação global estão
relacionadas com a saída das PPh3, como pode ser observado no mecanismo
da Figura 33.
De acordo com os cálculos dos estados de transição para esses dois
processos, a saída da primeira PPh3 possui uma barreira energética com
entalpia de ativação (ΔH‡) de 7,9 kcal/mol, enquanto que, para a dissociação
da segunda PPh3, uma barreira de ΔH‡ = 12,3 kcal/mol foi encontrada. Com
isso, foi determinada a constante de velocidade k1 = 2,02 x 108 s-1 para a saída
da primeira PPh3 e de k2 = 2,01 x 103 s-1 para a segunda molécula de PPh3 a
298 K. Podendo assim concluir que a dissociação da segunda fosfina é a etapa
mais lenta do processo64.
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k1 = 2.1 x 108 s-1

k2 = 2.2 x 103 s-1

- PPh3

- PPh3

+ PPh3

4
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+ PPh3

Figura 34. Etapas determinantes da reação global e suas respectivas
constantes de velocidade estimadas por cálculos computacionais a 298 K.
Dados obtidos por Ronaldo Fernandes, dentro de nossa parceria e já
publicados com citado na referência 64.

5.2.2.

Evidências obtidas através dos estudos de 31P RMN

O espectro de

31

P RMN do complexo iniciador (1) foi registrado logo

após a adição de EDA (B e C na Figura 35) e, depois, misturando-se também
norborneno (D). Este experimento corrobora com a hipótese de que a espécie
ativa (5) não apresenta átomos de fósforo na esfera de coordenação, como foi
proposto no mecanismo. É possível observar que para o espectro (C),
apresenta apenas sinais que podem ser facilmente caracterizados, como o
isômero BpT do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] (1), OPPh3 e ilida67 e no espectro
(D), onde há a presença do monômero, são visto os mesmos sinais.
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Figura 35. (A) Espectro de 31P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] puro, (B)
com meia razão molar de EDA, (C) com excesso de EDA, (D) com adição de
NBE à temperatura ambiente.

O espectro de

1

H RMN da solução resultante (D) mostra que o

polinorborneno foi produzido (Figura 36).

Figura 36. Espectro de 1H RMN do experimento (D) da Figura 35.
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Em adição, os cálculos mostram que o complexo 4 exibe um sinal no
espectro de

31

P RMN em 15,9 ppm. Deste modo, observa-se um pico ao redor

de 14,8 ppm no experimento que foi realizado a partir do complexo
[RuCl2(PPh3)2(pip)] com meia razão molar de EDA a 40ºC negativos (Figura
39). Isto sugere que este pico pode estar associado à espécie 4, sendo o
intermediário envolvido na etapa determinante da reação. Além disto, esta
espécie não é detectável à temperatura ambiente devido sua elevada
velocidade de dissociação da segunda molécula de PPh3 prevista para este
complexo em tal condição (segundo os cálculos deve haver decréscimo de,
aproximadamente, 500 vezes nesta taxa de dissociação quando a temperatura
é abaixada para - 40ºC). Neste espectro de

31

P RMN (Figura 37) são vistos

sinais por volta de 21,0 e 30,5 ppm, os quais indicariam a presença de ilida e
de OPPh3, respectivamente, considerando uma pequena variação devido ao
abaixamento da temperatura. Entretanto, o sinal em 31,0 ppm ainda é
desconhecido64.

Figura 37. Espectro de 31P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] com meia
razão molar de EDA registrado a - 40°C.
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Nesse sentido, faz-se necessário o uso de outras aminas para avaliar o
trans-sinergismo que permeia a etapa determinante da velocidade da reação,
bem como, o uso de diferentes diazocompostos para avaliar a efetiva
estabilização causada pela interação Ru-O-éster, bem como os efeitos
eletrônicos causados por mudanças nos diazocompostos utilizados.

5.2.3.

Evidências obtidas através dos estudos cinéticos e de
espectroscopia eletrônica na região do UV-vis

Na busca por evidências do mecanismo proposto, foram feitos
experimentos para obtenção dos espectros eletrônicos na região do UV-vis.
Os experimentos se basearam nas possíveis reações entre os
participantes do mecanismo de reação de ROMP estudado com o iniciador
[RuCl2(PPh3)2(pip)], que são EDA, Cl-, PPh3 e NBE.
Abaixo

é

mostrado

o

experimento

feito

com

o

iniciador

[RuCl2(PPh3)2(pip)] na presença de PPh3 (Figura 38) e posterior adição de
EDA, onde não é visto indício de reação segundo as bandas apresentadas,
apenas um aumento de absorbância na região de alta energia, provavelmente
devido as transições eletrônicas internas do ligante PPh3.
Uma vez que o iniciador está na presença do diazocomposto (EDA),
segundo o mecanismo proposto era esperado formação de novas espécies, o
qual não acontece, já que o excesso do ligante PPh 3 inibe a saída do ligante
PPh3 já coordenado, pois desloca o fortemente o equilíbrio no sentido da
coordenação do mesmo. Esse fato pode corroborar com a afirmação de que o
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mecanismo se procede através da saída das fosfinas, sendo esses processos
a etapa determinante da velocidade da reação64.
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Figura 38. Espectro eletrônico do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] na presença de
PPh3 e EDA na proporção 1:20:20 a 20 °C.

Em adição foi realizado um experimento com o mesmo propósito do
experimento anterior, utilizando o iniciador [RuCl2(PPh3)2(pip)] na presença do
ligando Cl- e posterior adição do diazocompostos (EDA)(Figura 39).
Diferentemente do esperando para o ligante PPh 3, o excesso do ligante
Cl- não inibiu a evolução do espectro, demonstrando que há formação/consumo
de espécies no meio reacional, uma vez que o esperado é que o ligante Cl- não
descoordene durante o mecanismo proposto.
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Figura 39. Espectro eletrônico do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] na presença de
Cl- e EDA.

Para as medidas utilizando EDA e NBE foram feitos estudos em função
do volume de diazocompdostos por uma mesma massa de complexo, e
posterior adição de norborneno.
O espectro eletrônico para o volume de 2,5 mL de diazocompostos é
mostrado abaixo (Figura 40a), onde se destaca a diminuição nas absorbâncias
em torno de 385 e 650 nm, destacando a absorbância em 650 nm (Figura 40b).
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Figura 40. (a) Espectro eletrônico para o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] em
CHCl3 na presença de EDA. (b) Visualização detalhada na região de 650 nm.

É possível ver diminuição das bandas ao longo da reação, reflexo de um
sistema dinâmico em solução. Na busca por dados que possam ajudar na
elucidação do mecanismo, essas bandas foram acompanhadas em função do
tempo e são mostradas na Figura 41.
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Figura 41. Absorbância vs tempo para o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] em
CHCl3 na presença de EDA. [EDA]/[Ru] = 50.

Primeiramente, na Figura 41, é visto que a banda na região de 385 nm
tem uma diminuição lenta da absorbância em função do tempo e subsequente
aumento não “linear”, indicativo de reações secundárias e/ou consecutivas, o
que torna sua análise dificultosa. Em adição, o diazocompostos EDA absorve
nessa exata região espectral, sendo esta variação, possivelmente, o seu
consumo/decomposição em solução.
Na mesma Figura 41, é visto a diminuição da absorbância na região de
650 nm. É observado um rápido decréscimo da absorbância nessa região. Para
observar a variação dessa banda com as concentrações dos reagentes, foi
variado os volumes de EDA, mantendo a mesma quantidade de complexo
metálico.
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Com o experimento para o volume de 2,5 L de EDA já efetuado
([EDA]/[Ru] = 50), foram realizados experimentos com os volumes de 1,25 L,
5,0 L e 10,0 L, onde respectivamente suas razões molares em função da
concentração de Rutênio ([EDA]/[Ru]) são 25, 100 e 200 completando a série
de 25 a 200 vezes de EDA por mol de rutênio.
Os gráficos apresentados na Figura 42 seguem, essencialmente, o
mesmo perfil apresentado na Figura 41, e abaixo são mostrados por ordem
crescente de volume, correlacionando a absorbância em função do tempo para
todos os volumes de diazocomposto estudados.
0,48

[EDA]/[Ru] = 25

0,46

385 nm
645 nm

0,44

0,22 0,58
0,20 0,56

0,20

[EDA]/[Ru] = 50
385 nm
645 nm

0,18 0,54

0,42

0,16

0,40

0,14

0,38

0,12

0,52

0,18
0,16
0,14

0,50

0,12

0,48
0,46

0,10

0,44
0,08 0,42

0,08

0,34
0,32

0,06 0,40

0,10

0,36

0,06
0,04

0,04 0,38

0,30
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

2000

Tempo (s)

0,80

385 nm
645 nm

0,70

0,18

385 nm
645 nm

0,8

0,16

0,65

0,140,7

0,60

0,12

0,55

0,10

0,6

0,080,5

0,50

0,06
0,45

0,04

0,40
0

2000

4000

6000

Tempo (s)

6000

8000

0,02
10000

Tempo (s)

[EDA]/[Ru] = 100 0,22
0,200,9

0,75

4000

8000

0,4

0,020,3
10000

0

2000

4000

6000

0,22
[EDA]/[Ru] = 200 0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
8000 10000 12000

Tempo (s)

Figura 42. Absorbância vs tempo para o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] na
presença de diferentes volumes do diazocomposto EDA.

Analisando os gráficos é possível observar que não há uma tendência
para as absorbâncias em 385 nm, a não ser pelo aumento da absorbancia com
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o aumento da quantidade de diazocompostos adicionado à reação, indicando
que possivelmente essa banda é oriunda somente dos diazocompostos
adicionados. Em adição, para a banda em 650 nm é possível observar, em
todos os casos, a mesma absorbância, mesmo com o aumento gradativo do
volume de diazocompostos, corroborando com o fato de que essa banda é
pertencente à transições eletrônicas provenientes somente do complexo
[RuCl2(PPh3)2(pip)], uma vez que a quantidade de complexo utilizado
permanece a mesma.
Observando a junção de todos os valores para a banda em 650 nm
(Figura 43) é possível observar um perfil semelhante para a reação do
complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] com EDA, uma vez que o complexo puro não
apresenta evolução espectral significativa. Um fato importante a se observar é
a velocidade inicial da reação, que apresenta um perfil levemente parecido com
uma variação exponencial, remetendo à um sistema de pseudo-primeira
ordem, onde o diazocompostos seria a substância em excesso. Velocidade
essa que se mostra alta, tal como sugerido pelo mecanismo teórico. Dados
como esses são as vezes especulativos e meramente analíticos, uma vez que
não

possuímos

as

transições

eletrônicas

envolvidas

no

complexo

[RuCl2(PPh3)2(pip)], bem como, capacidade pra analisar reações tão rápidas no
UV-vis.
Em todos os experimentos, norborneno era adicionado ao final das
análises. Em suma, o espectro não apresentava variação com a adição de
norborneno. De fato, em casos como o excesso de ligante Cl- e os estudos na
presença de concentrações variadas de diazocompostos, havia a formação de
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polímero detectada pela mudança de viscosidade do material contido na
cubeta, o que não ocorreu no caso do estudo com excesso do ligante PPh3.
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Figura 43. Absorbância vs tempo para o comprimento de onda de 650 nm, nas
razões de 25, 50, 100 e 200 em relação ao complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)].

5.3.

Atividade catalítica na ROMP de NBE e NBD utilizando o complexo
[RuCl2(PPh3)2(pip)] na presença de EDA, TBDA e BDA

Como continuação dos estudos, foram feitos estudos utilizando dois
novos diazocompostos, o tert-butildiazoacetato (TBDA) e benzildiazoacetato
(BDA) em comparação com o já utilizado EDA, para serem avaliados
parâmetros eletrônicos e estéricos e seus efeitos no mecanismo proposto, bem
como, na atividade catalítica do sistema como um todo.
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5.3.1.

Determinação do volume ideal de carbeno

Inicialmente foram realizados experimentos variando o volume de
TBDA e BDA em solução do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)](5) para determinar a
melhor condição que será aplicada aos estudos subsequentes. Os volumes de
TBDA/BDA utilizados nos experimentos de polimerização variaram de 2 a 20
L, à 25°C com norborneno em reações por 5 minutos. Os dados para as
polimerizações utilizando 5 e os diazocomposto TBDA e BDA são
apresentados nas Tabelas 9 e 10.

Tabela 9 - Dependência do rendimento, Mn, Mw e IPD em relação ao volume de
TBDA, para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)2]; [NBE]/[Ru] = 5000; [Ru]
= 1 μmol em 2 mL de CHCl3 à 25°C por 5 minutos.
TBDA (L)
Rendimento (%)
Mn(104)
Mw(104)
IPD
2,5
47
6.4
18.0
2.8
5

58

10.4

25.6

2.5

10

59

6.9

17.1

2.5

20

45

6.3

19.0

3.0

Deve ser observado que a massa molecular ponderal média (M w) foi na
ordem de 105 em todos os casos, com valores de IPD entre 2,5 e 3,0. É
observado um acréscimo no rendimento de 2,5 L para 5 L, seguido de um
decréscimo de 5 L para 10 L, até certa estabilização em 20 L (Figura 44).
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Figura 44. Dependência do rendimento em relação ao volume de TBDA, para a
ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [NBE]/[Ru] = 5000; [Ru] = 1 μmol em 2
mL de CHCl3 à 25°C por 5 minutos.

Os valores para o complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] com o diazocomposto
BDA são apresentado na Tabela 10 abaixo.

Tabela 10 - Dependência do rendimento, Mn, Mw e IPD em relação ao volume
de BDA, para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [NBE]/[Ru] = 5000;
[Ru] = 1 μmol em 2 mL de CHCl3 à 25°C por 5 minutos.
Rendimento (%)
Mn(104)
Mw(104)
IPD
BDA (L)
2,5
47
9.5
19.6
2.0
5

56

6.0

16.3

2.7

10

62

7.5

16.3

2.2

20

43

7.6

19.1

2.5

É visto que o valor de massa molecular (Mw) foi na ordem de 105 em
todos os casos, com valores de IPD entre 2,0 e 2,7. É observado um acréscimo
no rendimento de 2,5 L para 5 L, seguido de um decréscimo de 5 L para 10
L, até leve estabilização em 20 L (Figura 45).
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Figura 45. Dependência do rendimento em relação ao volume de TBDA, para a
ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [NBE]/[Ru] = 5000; [Ru] = 1 μmol em 2
mL de CHCl3 à 25°C por 5 minutos.

Uma possível explicação para o fato da curva de rendimento em função
da variação de volume de EDA não ser uma reta contínua, pode ser devido a
ocorrência de reações concomitantes com ao aumento da concentração de
EDA70. Como ilustrado na Figura 46.

Figura 46. Reações concorrentes provenientes da formação da espécie
carbeno em solução.
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Pode ocorrer reação de ciclopropanação, entre o carbeno e o monômero
norborneno ou a formação de ilidas de fósforo 70. Ainda, pode ocorrer
competição entre o excesso de EDA e monômero pela coordenação no centro
metálico, tal como pode ser ilustrado na Figura 47.

Figura 47. Competição entre olefina e EDA pelo centro metálico na presença
de excesso de EDA.
Desses estudos, serão utilizados 5 L de TBDA e BDA. Embora o valor
de rendimento para o diazocomposto BDA tenha sido melhor com 10 L, a
diferença comparando 5 L e 10 L é pequena (dentro do erro experimental de
10%), não justificando o uso de uma quantidade 2 vezes maior de
diazocomposto. Outros trabalhos feitos em nosso grupo de pesquisa com
complexos semelhantes, tal como para [RuCl2(PPh3)2(peridroazepina)]42 e
[RuCl2(PPh3)2(N-nbutilanilina)]71, também encontraram sua melhor condição de
polimerização na utilização de 5 L de EDA.

5.3.2.

Efeito da razão molar [monômero]/[Ru]

Foi testada a atividade catalítica do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] com os
diazocompostos TBDA e BDA em função das razões molares [NBE]/[Ru],
sendo iguais a 1000, 3000, 5000 e 10000. Os resultados obtidos estão
apresentados na Figura 48.
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No caso com TBDA, observa-se um aumento de rendimento de 1000
para 5000 quase que linear. Com razão molar de 10000 não ocorre variação à
25°C.
No caso com BDA, observa-se um aumento de rendimento de 1000 para
5000 menos expressivo do que para TBDA. Para a razão molar de 10000
ocorre um decréscimo de rendimento.
É sabido da literatura que baixas razões molares desfavorecem a ROMP
por razões entrópicas1, o que pode justificar o aumento de rendimento à
medida que aumenta a razão molar. Com razões molares muito altas, existe o
fato da alta viscosidade do meio que dificulta a interação do complexo com
EDA e com o monômero, justificando os resultados com 10000 unidades de
monômero por unidade de Ru.
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Figura 48. Dependência do rendimento em relação à temperatura, para a
ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)] usando TBDA e BDA em 2 mL de
CHCl3 por 5 minutos.

Abaixo é mostrado a Tabela 11 contendo os dados de polimerização
utilizando TBDA e BDA a 25 °C bem como seus valores de massas e IPD.
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Tabela 11. Dependência do rendimento, Mn, Mw e IPD em relação à razão
molar [NBE]/[Ru] para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [Ru] = 1 μmol
em 2 mL de CHCl3 à 25°C por 5 minutos.
TBDA
BDA
[NBE]/[Ru]

1000
3000
5000
10000

4

4

4

4

Rendimento
(%)

Mn(10 )
-1
g.mol

Mw(10 )
-1
g.mol

IPD

Rendimento
(%)

Mn(10 )
-1
g.mol

Mw(10 )
-1
g.mol

IPD

4,45

6.0

16.0

2.7

17,5

6.0

20.0

3.3

36,5

9.2

23.4

2.5

42

7.6

23.6

3.1

60

8.6

25.8

2.9

48

4.6

11.2

2.4

59

2.2

7.2

3.2

23,5

5.2

12.1

2.3

É observado massas molares (Mw) na ordem de 105 com valores de IPD
entre 2,3 a 3,3. Os dados de GPC para as polimerizações com TBDA na
Tabela 11 mostram que com o aumento da razão molar há um aumento do
valor de IPD. Para BDA ocorre o inverso com os valores de IPD, indo de 3,3
para 2,3, e Mw de 2,0 x 105 para 1,2 x 105 g.mol-1. Isso pode ser devido ao fato
do complexo apresentar uma etapa de propagação descontrolada, fruto de uma
iniciação incompleta, o que acarreta crescimento desordenado de cadeias, com
diferentes tamanhos1.
Para

a

polimerização

de

Norbornadieno

(NBD)

usando

[RuCl2(PPh3)2(pip)] com TBDA foram encontrados os valores apresentados na
Figura 49. A polimerização de NBD utilizando o diazocomposto BDA não
apresentou rendimento.
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Figura 49. Dependência do rendimento em relação à razão molar, para a
ROMP de NBD com [RuCl2(PPh3)2(pip)] usando TBDA em 2 mL de CHCl3 por 5
minutos.
Os baixos rendimentos para a polimerização de NBD podem ser
explicados levando em conta a possibilidade de dupla coordenação do
monômero NBD ao complexo, formando um complexo estável, o que
claramente, desativaria o catalisador72. Essa constatação foi encontrada para
complexos similares e são vistos para monômeros como norbornadieno,
diciclopentadieno e 1,5-ciclooctadieno (Figura 50)73,74.

Figura 50. Ilustração de dupla coordenação que pode ocorrer em complexos
de rutênio.
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Devido à formação de entrecruzamento75 nos polímeros formados com
NBD e DCPD (Figura 51), não foi possível solubilizá-los em CHCl3 para se
realizar as medidas de cromatografia por permeação em gel.

Figura 51. Formação de entrecruzamento na ROMP de norbornadieno75.

5.3.3.

Efeito da temperatura

Experimentos de ROMP de NBE com TBDA e BDA foram realizados a
25°C e 50°C.
Os resultados são apresentados na Figura 52 na forma de gráfico. Os
experimentos com TBDA e BDA a 5 minutos variando o volume de
diazocomposto mostram aumento do rendimento com o aumento da
temperatura de 25°C para 50°C para TBDA, porém não é visto um aumento de
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rendimento para o diazocomposto BDA, exceto na razão molar [BDA]/[Ru] =
200.
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Figura 52. Dependência do rendimento em relação a razão molar [TBDA]/[Ru],
para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [NBE]/[Ru] = 5000; [Ru] = 1
μmol em 2 mL de CHCl3 à 25 °C e 50 °C por 5 minutos.

Abaixo são mostrados os dados de rendimento de ROMP de NBE do
complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] com BDA, em função da razão e temperatura
(Figura 53), onde é possível ver que o efeito causado pela temperatura em
nada afeta o rendimento de polimerização, exceto na razão molar [BDA]/[Ru] =
200, onde a temperatura de 50 °C apresentou um melhor rendimento,
possivelmente devido a uma maior fluidez do sistema, favorecendo o encontro
do monômero à espécie ativa na ponta da cadeia polimérica.
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Figura 53. Dependência do rendimento em relação a razão molar [BDA]/[Ru],
para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [NBE]/[Ru] = 5000; [Ru] = 1
μmol em 2 mL de CHCl3 à 25 °C e 50 °C por 5 minutos.
É sabido que para a ocorrência de reação de ROMP é necessário a
descoordenação de ligantes do complexo iniciador, sendo a temperatura um
fator importante nesta descoordenação, ocasionando um aumento de
rendimento com o aumento da temperatura1-5.
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Tabela 12. Dependência do Mn, Mw e IPD em relação à razão molar [NBE]/[Ru]
para a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [Ru] = 1 μmol em 2 mL de
CHCl3 à 25 e 50 °C por 5 minutos.

25 °C

50 °C

IPD

Mn(10 )
-1
g.mol

BDA
4
Mw(10 )
-1
g.mol

IPD

16.0

2.7

6.0

20.0

3.3

9.2

23.4

2.5

7.6

23.6

3.1

5000

8.6

25.8

2.9

4.6

11.2

2.4

10000

2.2

7.2

3.2

5.2

12.1

2.3

1000

2,2

6,4

2,8

1,3

3,7

2,8

3000

2,0

5,8

2,9

1,7

4,8

2,8

5000

1,4

5,5

3,8

1,4

4,1

2,9

10000

1,6

5,7

3,6

2,0

6,2

3,1

4

[NBE]/[Ru]

Mn(10 )
-1
g.mol

1000

6.0

3000

TBDA
4
Mw(10 )
-1
g.mol

4

Como resumo dos dados de GPC para a variação de temperatura na
reação de ROMP, é possível destacar somente que para a temperatura de 25
°C os valores de massa molecular se mostraram maiores. Isso pode ser
explicado pelo aumento de espécies ativas no meio reacional, provocado pelo
aumento da temperatura, fazendo com que tenhamos mais cadeias com
menores tamanhos.

5.4. Comparação entre os três carbenos utilizados quanto à atividade
catalítica e evidências teóricas e experimentais

5.4.1.

Dados teóricos e de RMN

31

P relativos ao mecanismo

proposto, entalpias e energias livres de Gibbs
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Na busca por dados que trouxessem clareza aos resultados obtidos,
como visto anteriomente, foram utilizados outras duas fontes de carbeno,
sendo elas: terc-butildiazoacetato (TBDA) e benzildiazoacetato (BDA).
Na Figura 33 foi observado o mecanismo teórico proposto para a reação
de ROMP de norborneno utilizando [RuCl2(PPh3)2(pip)] e EDA como fonte de
carbeno. Como foi observado, o mecanismo proposto é regido por um
equilíbrio, regido por efeitos eletrônicos e estéricos causados pelos ligantes na
esfera de coordenação do metal64. Abaixo é mostrado um mecanismo
resumido, no qual é possível observar as espécies predominantes destes
equilíbrios (Figura 54).
Para avaliar a influência dos grupos R ligados diretamente ao oxigênio
da porção éster dos diazocompostos utilizados, foi feito um estudo utilizando a
espectroscopia de ressonância magnética de 1H e

31

P onde a influência dos

grupos R nos deslocamentos químicos das espécies em solução foi estudada.
Uma vez que o grupo R ligado aos diazocompostos alteram as
características eletrônicas do composto, porém, não majoritariamente, é
esperada pouca ou nenhuma mudança nos espectros de RMN nas condições
utilizadas. Para o estudo com o diazocomposto EDA, os espectros foram
apresentados na Figura 35, e é possível observar, em especial, o consumo da
espécie em 62 ppm, relacionada à espécie 1 do mecanismo proposto. A
espécie 4 não é detectável à temperatura ambiente, e somente estimada a
baixa temperatura. A espécie 2 foi detectada por Carvalho Jr et al 43 em
experimento a baixa temperatura, assim como foi observado neste trabalho a
possibilidade da espécie 4.
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Figura 54. Espécies predominantes em equilíbrio no mecanismo proposto.
Dados obtidos por Ronaldo Fernandes, dentro de nossa parceria e já
publicados com citado na referência 64.

Foi feito um experimento a temperatura ambiente usando a RMN,
simulando a reação de polimerização com as seguintes etapas para os 3
diazocompostos utilizados : Espécie 1 pura, adição de meio equivalente-mol de
diazocomposto ([N2CHR]/[Ru] = ½), subsequente normalização para 2
equivalentes-mol de diazocomposto ([N2CHR]/[Ru] = 2), e adição do monômero
norborneno. Em todas as etapas foram tirados espectros de

31

P RMN e

somente na última etapa foi tirado o espectro de 1H RMN.
Os dados mostram que tanto para o uso do diazocomposto TBDA
(Figura 55) quanto para o diazocomposto BDA (Figura 56), os dados são
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similares aos observados para o diazocomposto EDA (Figura 35), como é
mostrado abaixo:

Figura 55. (A) Espectro de 31P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] puro, (B)
com meia razão molar de TBDA, (C) com excesso de TBDA, (D) com adição de
NBE à temperatura ambiente.

Figura 56. (A) Espectro de 31P RMN do complexo [RuCl2(PPh3)2(pip)] puro, (B)
com meia razão molar de BDA, (C) com excesso de BDA, (D) com adição de
NBE à temperatura ambiente.
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O mesmo perfil é obedecido: diminuição do pico em 62 ppm, aumento e
permanência do sinal em 45 ppm, e aparecimento de fosfina livre, fosfina
oxidada e, para o caso do diazocomposto EDA, o aparecimento de sinal
correspondente à presença de ilida, a qual não é observada nos casos com
TBDA E BDA. Abaixo são vistos os espectros de

31

P RMN para as reações de

TBDA e BDA com PPh3 (Figuras 57a e b), comprovando o não aparecimento
de ilida nesses espectros.

Figura 57. Espectro de 31P RMN para a reação de TBDA e BDA com PPh3.
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Outra observação importante para esses experimentos com TBDA e
BDA, assim como para o EDA, foi a formação de polinorborneno em todos os 3
experimentos, evidenciados pela sinais característicos76 nos espectro de 1H
RMN mostrados abaixo.

Figura 58. a) Espectro de 1H RMN do experimento (D) da Figura 55. b)
Espectro de 1H RMN do experimento (D) da Figura 56.

Analisando os dados de

31

P e 1H RMN, foi possível observar, como

esperado, que o mecanismo proposto não se altera, porém, a variação dos
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grupos R deve ser perceptível, e com isso, dados de entalpia e energia livre de
Gibbs, obtidas através dos dados teóricos foram analisadas.
Abaixo são discutidos os valores das entalpias e as energias livres de
Gibbs para as etapas do mecanismo mostradas na Figura 33, destacando a
variação da entalpia e energia livre para cada transição do mecanismo e a
entalpia e energia livre com respeito à coordenada de reação. Dados obtidos
por Ronaldo Fernandes, dentro de nossa parceria, parte publicada64 e parte
gentilmente, antecipadamente, cedida.
Uma vez que entalpia e energia livre de Gibbs são funções de estado,
independem do caminho percorrido, observam-se praticamente os mesmos
valores de entalpia e energia livre de Gibbs entre estados finais e iniciais e
durante todo o mecanismo com alguns destaques.
Observa-se uma pequena variação, dentre os valores observados, para
a transição da espécie 2 para a espécie 4 do mecanismo proposto (Figura 33).
Os valores de entalpia estão na ordem de - 8,9 , - 0,3 e – 5,5 kcal/mol para
TBDA, BDA e EDA, respectivamente. A etapa 2→4 é caracterizada pela saída
da primeira molécula de PPh3 e subsequente isomerização. Esses valores
podem ser exprimidos no sentido de que o uso do diazocomposto BDA não
favorece essa transição, resultando em um valor de variação entalpia de – 0,3
kcal/mol, muito provavelmente devido a questões eletrônicas, uma vez que o
grupo benzil exerce um efeito retirador no carbeno, consequentemente na
ligação entre carbeno e metal, bem como no complexo como um todo.
Analisando os valores de energia livre de Gibbs, encontram-se – 25,0 , - 14,7 e
– 21,8 kcal/mol para TBDA, BDA e EDA, respectivamente. É sabido que quanto
mais negativo o valor da energia livre de Gibbs para uma determinada reação;
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ou nesse caso, uma transição; mais espontânea é a reação/transição em
questão1. Com isso, novamente, evidencia-se que o diazocomposto não
favorece a formação da espécie 4, de certo modo, não tanto quantos os outros
carbenos. Não se caracteriza um impedimento da reação como um todo, mas
caracteriza um ponto crucial no período de indução que leva a formação da
espécie ativa, que sim, reflete na polimerização como um todo. Como já visto, o
diazocomposto BDA foi o que apresentou os menores rendimentos na ROMP.
Como dito anteriormente, essas variações nos valores de entapia e
energia livre de Gibbs não inibem a reação, e com isso, são encontrados os
valores de entalpia e energia livre de Gibbs, de – 22,0 e - 31,8 kcal/mol
(TBDA), - 23,7 e - 32,8 kcal/mol (BDA) e -22,6 e - 33,1 (EDA), em kcal/mol,
respectivamente para a transição do espécie 1 até a espécie 7. Deve-se
observar que a espécie 7 é o que contem o metalociclobutano, ultima etapa
onde os carbenos teriam influência na reação, e é observado que a variação,
nesse específico momento, é muito pequena, mostrando que o uso de
diferentes carbenos influencia no caminho da reação, ou seja na cinética da
reação, e não especificamente nos estados finais e iniciais da reação onde eles
exercem influência.
Vários dos dados obtidos tem pouca ou nenhuma variação significativa,
devido à natureza da variação de ligante, o qual não se liga diretamente a
átomos envolvidos nas reações, exceto pelas transições 4→5 e 5→6, onde
acontece a saída da segunda PPh3 e o rompimento da ligação Ru – OR para
inicio do mecanismo de ROMP propriamente dito, respectivamente.
Uma diferença importante observada é a energia livre para a transição
4→5, onde não há variação entre os carbenos EDA e TBDA, com grupo R de
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característica doadora, porém variam quando comparados com BDA (grupo R
de característica retiradora). Os valores pra EDA e TBDA estão na faixa de 0,8 kcal/mol enquanto que para BDA é de – 5,1 kcal/mol.

5.4.2.

Dados relativos às distancias de ligação e ângulos de
ligação

Como observado anteriormente, pouca ou nenhuma variação é
encontrada em relação ao diferentes carbenos quando se coloca em pauta a
entalpia e energia livre de Gibbs envolvidas nas transições pertencentes ao
mecanismo proposto. Com isso, dados relativos às distâncias de ligação e
ângulos de ligação foram avaliados.
Como base, foram analisadas, especificamente, as espécies 2, 4 e 5,
uma vez que a espécie 1 é comum para ambos os carbenos e foi utilizada aqui
como forma de comparação.
Primeiramente, a espécie 2 apresenta uma estrutura octaédrica, portanto
hexacoordenada, com o carbeno na posição axial inferior64. É esperado
variações, com base nas diferenças dos carbenos, nas ligações entre carbeno
e centro metálico, centro metálico e amina (posição axial superior) e centro
metálicos e P, devido à retrodoação, bem como possível angulação das
ligações P-Ru-P e Cl-Ru-Cl. A Tabela 13 abaixo mostra os valores encontrados
para os parâmetros geométricos da espécie 2.
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Tabela 13. Parâmetros geométricos da espécie 2.
P-Ru-P
Cl-Ru-Cl
Ru-N
P-Ru
TBDA
174,79
172,49
2,42
2,61
EDA
171,91
175,70
2,39
2,61
BDA
172,55
175,59
2,39
2,61

Ru-P
2,58
2,59
2,58

Ru-CHR
1,88
1,87
1,87

Utilizando-se desses valores, é observado que há uma maior variação
para o carbeno TBDA quanto a distancia Ru-N e os ângulos de ligação de PRu-P e Cl-Ru-Cl. Analisando a estrutura do carbeno TBDA, pode-se observar
que se trata de um carbeno onde o grupo aqui considerado, é um grupo tercbutil, que apresenta caráter doador maior que os grupos etil e benzil, dos
carbenos EDA e BDA, respectivamente, bem como um maior volume,
caracterizando assim um maior impedimento estérico, o que ocasionaria a
diferença nos ângulos de ligação de P-Ru-P e Cl-Ru-Cl.
Para a espécie 4, são mostrados os parâmetros geométricos na Tabela
14 abaixo:
Tabela 14. Parâmetros geométricos da espécie 4
N-Ru
Ru-P
Ru-CHR
TBDA
2,14
2,48
1,83
EDA
2,14
2,49
1,83
BDA
2,20
2,49
1,84

P-Ru-N
159,73
160,30
168,64

Cl-Ru-Cl
167,98
167,57
150,58

Uma vez que carbenos, por sua natureza, são trans-labilizadores, era
esperado que a espécie subsequente a espécie 2 fosse uma espécie
pentacoordenada, como observado, com um fato importante de que o ligante
descoordenado foi uma molécula de PPh3, juntamente com a isomerização do
ligante piperidine para uma posição equatorial, trans a uma molécula de PPh3,
deixando o carbeno na posição apical, o que mostra mais uma vez o grande
caráter trans-labilizante dos carbenos. A saída desta molécula de PPh 3
caracteriza uma das etapas lentas do processo de formação da espécie ativa

94

(5). Neste momento, em posse dos dados apresentados, é possível observar
que a espécie contendo o carbeno BDA foi a espécie com maior variação em
sua estrutura, apresentando maior distância Ru-N e uma perceptível diferença
nos ângulos de ligação de P-Ru-N e Cl-Ru-Cl. Analisando as distâncias de
ligação entre Ru-CHR e Ru-N na espécie 2 e na espécie 4, vê-se claramente
uma diminuição das distâncias da espécie 2 para a espécie 4, uma vez que é
eliminado o efeito labilizante do carbeno, porém, para a espécie 4 utilizando o
carbeno BDA, a ligação Ru-N e Ru-CHR mantém ainda uma ligeira diferença
quando comparados aos carbenos TBDA e EDA. Os ângulos de ligação, P-RuP e Cl-Ru-Cl também são notavelmente menores em todos os casos, com
acentuado desvio para o carbeno BDA, claramente um efeito da posição apical
do carbeno e da vacância encontrada em posição trans ao carbeno.
Como visto anteriormente no mecanismo proposto 64, após a saída de
uma molécula de PPh3 da espécie 4 forma-se a espécie 5, considerada a
espécie

ativa

da

polimerização

em

si,

que

apresenta

estrutura

pentacoordenada distorcida devido a quelação do ligante carbeno que forma
um anel de quatro membros ligeiramente instável, porém, considerado estar
presente e estável, em solução de iniciador [RuCl2(PPh3)2(pip)] com carbeno
(EDA, TBDA ou BDA) durante horas sem degradação. Nesta estrutura
podemos observar algumas ligações importantes, que podem fornecer
informações sobre a reatividade inicial das espécies ativas, que podem ser
diretamente ligadas aos dados de atividade catalítica e dados de massas e
índice de polidispersidade dos polímeros obtidos. A ligação mais importante a
ser observada é a ligação Ru-O e o ângulo de ligação O-Ru-CHR (Tabela 15).
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Tabela 15. Parâmetros geométricos da espécie 5.
N-Ru-O Cl-Ru-Cl
Ru-N
O-Ru
TBDA
167,64
146,41
2,107
2,274
EDA
166,91
145,93
2,104
2,288
BDA
167,79
147,13
2,107
2,270

Ru-CHR
1,836
1,838
1,838

O-Ru-CHR
65,11
65,18
65,73

Observado o ângulo de ligação O-Ru-CHR, é visto que tão pouco sofreu
alteração de 1º. Porém, quando observada a ligação Ru-O, não se vê notável
diferença para os 3 carbenos. Era esperado que a ligação Ru-O fosse menor
quanto maior fosse o caráter doador do grupo R ligado ao carbeno, o que
tornaria essa ligação forte e estável, dificultando a descoordenação da mesma
para a continuação da reação de polimerização. Esperava-se que a distância
Ru-O fosse dada na seguinte ordem TBDA<EDA<BDA, porém a ordem
encontrada foi BDA<TBDA<EDA. Dados das Tabelas 13, 14 e 15 obtidos da
parecia com Ronaldo Fernandes, e gentilmente cedidos.

5.4.3.

Dados da atividade catalítica

Dados relacionados à atividade catalítica do iniciador [RuCl2(PPh3)2(pip)]
na presença do carbeno EDA são encontrados na literatura41, e aqui são
comparados com os dados encontrados nesse trabalho para os carbenos
TBDA e BDA. Abaixo é mostrado o gráfico de polimerização de NBE na
presença de EDA, TBDA e BDA em relação ao volume de carbeno utilizado.
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Figura 59. Dependência do rendimento em relação ao volume de carbeno para
a ROMP de NBE com [RuCl2(PPh3)2(pip)]; [NBE]/[Ru] = 5000; [Ru] = 1 μmol em
2 mL de CHCl3 à 25°C por 5 minutos.
Analisando a Figura 59 pode-se observar que, essencialmente, os 3
carbenos apresentam o mesmo perfil, máximos rendimentos com o uso de 5 –
10 L de carbeno ([carbeno]/[Ru]≈50-100), enquanto que menores e maiores
volumes de carbeno guiam para menores rendimentos (2,5 e 20 L). Devido ao
efeito competidor do carbeno discutido no tópico 5.3.1. (Figura 47), altas razões
podem envenenar o catalisador e comprometer o mecanismo da polimerização
agindo na espécie inicial do período de indução 5. Como visto pelos dados
gerados do mecanismo proposto, a coordenação do carbeno é associativa,
portanto influenciada pela concentração do carbeno, devido a isso baixas
concentração de carbeno não são favoráveis.
Na comparação entre os grupos R dos carbenos (EDA = etil; TBDA =
terc-butil e BDA = benzil), pode-se observar que os melhores rendimentos são
encontrados para o carbeno EDA. Possíveis explicações para os baixos
valores de rendimentos para TBDA e BDA, estão baseadas nos efeitos
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eletrônicos e também estéricos, onde TBDA e BDA apresentam grupos R
volumosos o que dificultam a coordenação e mobilidade dos carbeno nas
etapas iniciais do processo de polimerização, gerando somente poucas
espécies ativas em solução disponíveis para a ROMP. No caso especial do
carbeno BDA, que apresenta um grupo R com acentuado efeito retirador, é
sabido da literatura que sua coordenação se torna dificultosa devido a fraca
disponibilidade do par de elétrons para a coordenação. Enquanto que para o
carbeno EDA ambos efeitos são balanceados, tanto o efeito eletrônico baseado
no efeito indutor do grupo R (etil), bem como um pequeno impedimento
estérico.
Portanto, fixado o valor de 5 L de carbeno para as polimerizações, as
comparações quanto a ROMP de NBE e NBD são apresentadas abaixo na
Tabela 16.
Como observado nos dados de atividade catalítica para a variação do
volume de carbeno, o uso do carbeno EDA é o que apresenta melhores
rendimentos, tanto para NBE quanto para NDB, devido a fatores discutidos
com base em efeitos eletrônicos e estéricos dos grupos R dos carbenos.
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Tabela 16. Dados de polimerização utilizando os três carbenos*.
[mon]/[Ru] Temp (ºC) Rendimento Mn(104)
2000
99**
220
NBE
5000
25
99**
12
EDA41
5000
48
0,5
NBD
5000
40
85
NBE
TBDA
NBD

NBE
BDA
NBD

3000
5000

2,5

25

60
NP

8,6
-

2,9
-

40

5

-

-

42

7,6

3,1

25

48
NP

4,6
-

2,4
-

40

NP

-

-

5000
5000

3,4

9,2

3000
5000

1,9

36,5

5000
5000

IPD
1,14

*Em CHCl3 e 5 L de EDA; **<1 minuto.

Na comparação entre TBDA e BDA, o carbeno com grupo R baseado
em terc-butil tem ligeiro aumento de rendimento, uma vez que os dois grupos R
são volumosos, porém o grupo terc-butil apresenta efeito indutor que auxilia na
coordenação do carbeno, em comparação com o grupamento benzil, que é
retirador.
Em relação às polimerizações com NBD, as diferenças são bem
pronunciadas, com o carbeno EDA obtendo os melhores rendimentos, seguido
de TBDA que apresenta rendimento somente a 40 ºC e BDA que não
apresenta rendimento em nenhuma condição. É importante observar que o
monômero NBD tem característica de ligante quelante, que pode inutilizar o
catalisar, o que influencia em etapas há saída de ligantes, uma vez que no
processo de polimerização estão ambos monômero, carbeno e catalisador no
mesmo sistema reacional.

99

6.

CONCLUSÃO

Em relação aos resultados da Parte I deste trabalho, é concluído que o
complexo

sintetizado

contendo

amina

[RuCl2(DMSO)3(DMSO)] com a amina

a

partir

da

reação

de

cis-

NH2Bu (butilamina), foi isolado e

caracterizado. As caracterizações utilizadas foram análise elementar de CHN,
espectroscopia na região do infravermelho, RMN ³¹C e ¹H, espectroscopia na
região do Uv-vis, voltametria e difração de raio-X. Com os dados analíticos
conclui-se que através da saída de uma molécula de O-DMSO e pela entrada
de uma amina na esfera de coordenação do centro de rutênio, foi possível
obter o complexo 1 e através de sua isomerização fotoquímica, obter o
complexo 3. Todos os complexos são hexacoordenados. Em 2 e em 4, temos
somente cloretos e dimetilsulfóxidos na esfera de coordenação, onde os
ligantes cloreto estão cis e trans posicionados entre si. Já em 1 e 3 temos a
substituição de um ligante O-DMSO por um ligante amina, onde também temos
os ligantes cloro cis e trans posicionados entre si.
Nas reações de ROMP de NBE os quatro complexos foram ativos, com
2 e 1 polimerizando NBE com melhores rendimentos do que 3 e 4 nas duas
temperaturas estudadas e sendo os complexos cis melhores que os complexos
trans.
As reações de ROMP de NBD com 1, 2, 3 e 4 se mostraram pouco
efetivas mesmo a 50 °C e por 60 minutos de reação, obtendo no máximo 27%
com 4.

No caso das polimerizações com norbornadieno, os complexos

contendo os ligantes cloro trans posicionados se mostraram mais efetivos do
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que os complexos contendo somente ligantes cloro cis posicionados e ocorreu
a inversão desses resultados para as polimerizações com norborneno.
Estudos comparativos dessa natureza são validos para o planejamento
de novos catalisadores. Ainda, estudos de cromatografia por exclusão de
tamanho devem ser feitos para os polímeros, bem como os estudos de
atividade catalítica para reações de copolimerização.
Ao longo dos dados aqui apresentados pode-se concluir que a
conformação dos ligantes na esfera de coordenação do metal pode influenciar
a atividade catalítica, bem como, outros fatores, tais como a temperatura, a
razão molar de monômero/catalisador e; a influência da isomerização cis/trans
é mais eficaz para o caso de complexos contendo L = O-DMSO do que para o
complexo com L = butilamina nas polimerizações com NBE.
Com relação aos resultados da parte II deste trabalho é concluído que
com a combinação de resultados teóricos e experimentais, é possível estimar
que

o

mecanismo

da

reação

de

ROMP

iniciada

pelo

complexo

[RuCl2(PPh3)2(pip)] é análogo ao mecanismo dos catalisadores de Grubbs de
segunda geração após as primeiras etapas.
A etapa inicial consiste na associação da espécie 1 e EDA para resultar
na espécie [Ru(═CHR)Cl2(PPh3)2(pip)] (2). Em seguida, ocorre a saída da
primeira PPh3 em um processo endotérmico e espontâneo, favorecido por
fatores entrópicos. Um

efeito eletrônico

denominado

trans-sinergismo,

envolvendo o ligante piperidina e PPh3, desempenha um importante papel no
rearranjo estrutural que ocorre simultaneamente com a quebra da ligação Ru –
P.
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O complexo resultante perde a segunda PPh3 através de outro processo
endotérmico e espontâneo. Esta é a etapa determinante da velocidade da
reação global devido ao trans-sinergismo eletrônico. A estrutura pirâmide de
base quadrada de 14 elétrons é mantida e estabilizada pela formação de uma
ligação entre o átomo de rutênio e o oxigênio do grupamento éster do ligante
carbeno. A fraca interação Ru – O (éster) é rompida com a coordenação do
monômero e outro efeito trans-sinérgico é o responsável por continuação do
mecanismo de ROMP, induzindo a formação do metalociclobutano como
intermediário.
Com esses dados, é importante observar que a espécie ativa da ROMP
não contém PPh3. A amina tem um papel doador de carga eletrônica crucial
para o mecanismo. E assim, a função das PPh 3 nos complexos iniciais é
estabilizar as estruturas das espécies intermediárias antes da formação da
espécie ativa. Estas conclusões nos fornecem suporte para interpretar e prever
as reações de outros complexos similares como catalisadores alternativos para
ROMP.
Em relação ao uso de diferentes carbenos, dentro os utilizados, é
perceptível a analise do balanceamento entre efeitos eletrônicos e estéricos
nos grupamentos R dos carbenos. Melhores rendimentos são encontrados
focando em maior efeito indutor e menor impedimento estérico, uma vez que o
carbeno é direcionado para uma associação é apenas influenciado pela sua
concentração, bem como sua capacidade de coordenação observando efeitos
eletrônicos e estéricos.
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ANEXO 1 – Cromatogramas (SEC)
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ANEXO 2 – Artigo gerado atráves deste trabalho

