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1. OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho foi de estudar

as reações de oxidação eletrocatalizadas pelo complexo metá^i

IV
co perclorato de bipiridinaoxotripiridinarutenio de substra

tos orgânicos selecionados. Este estudo consistiu em comparar

os resultados obtidos com as previsões feitas mostrando a sua

coerência com o mecanismo sugerido, avaliar o seu valor sinté

tico.

. Foram estudados os substratos 2-, 3- e 4-picolinase

seus respectivos 1-óxidos além dos sais cloretos de 1,2-; 1,3-

e 1,4-dimetilpiridlnios sendo que os sais foram incluídos pa-

ra verificar suas supostas inércias frente âs condições de nos

so trabalho.

Foi também estudada a oxidação do tolueno como subs

trato de referência e interpretados os espectros de massa dos

produtos de oxidação obtidos.
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2. INTRODUÇÃO

2.1. A eletroqulmica aplicada à síntese orgânica

Nas últimas décadas vem crescendo o número de pub li.

cações sobre a aplicação da eletroquímica em processos de trans-

formações orgânicas. São várias as transformações per esses

processos, sendo que algumas delas não encontram equivalentes

nos métodos tradicionais de síntese orgânica.

Há várias revisões e artigos importantes e recentes

1—21publicados , entre eles consta a obra de revisão de S. To-

rii que conta com grande número de referências bibliográficas

'sobre oxidações eletroquimicas de substratos orgânicos publi-

cadas principalmente nas últimas décadas.

As vantagens de aplicação desses processos estão na

freqüente simplicidade e economia, quer seja na reação própria

mente dita ou no isolamento ou purificação dos produtos e na

possibilidade de especificidade e seletividade. Normalmente as

reações são feitas â pressão e temperatura ambientes, não exJL

gem atmosfera inerte ou seca e utilizam água como solvente.

Apesar do crescente número de trabalhos publicados

è de se reconhecer que a aplicação de tais métodos no cotidia

no de um laboratório de síntese é prematura.

A eletroquímica orgânica resulta da conciliação de

várias áreas e técnicas diferentes da química e vem se utili-

zando cada vez mais de sais inorgânicos e complexos metálicos,
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sendo que este último faz parte de diversas publicações da li

teratura citada até aqui. Por essa razão, para implantação des

ses métodos com o objetivo de aplicação direta na preparação

de compostos orgânicos são exigidos uma conciliação entre di-

ferentes especialidades e o desenvolvimento de técnicas espe-

cificas para esse fim.

As reações eletroqulmicas passam-se dentro de uma

cela eletrolítica contendo os eletrodos, trabalho, auxiliar e

referência, na qual aplica-se um potencial controlado ou uma

corrente constante, através de um potenciostato/galvanostato.

Para um melhor entendimento, são descritos a seguir os

dois tipos de oxidação eletroquímica, o direto e o indire-

to1'20.

No método direto, o substrato orgânico é oxidado di.

retamente no ãnodo (polo positivo, oxidação anõdica). Estas

reações, muitas vezes, passam por intermediários radicalares,

originando produtos como dimeros e polímeros, o que torna es-

te método pouco seletivo.

No método indireto, um oxidante (chamado também de

mediador) oxida na soiução o substrato orgânico e é reoxidado

eletroquimicamente no eletrodo. Este pode entrar no sistema em

pequenas quantidades como um catalisador, porque ele é regene

rado no eletrodo e pode ser reutilizado após o término da rea

ção. Os potenciais utilizados para estas reações são, normal-

mente, mais baixos que os utilizados pelos métodos diretos de

oxidação, sendo, por isso, o método indireto mais versátil, es

pecifico e seletivo.

As reações realizadas pelo método indireto são cha-

madas de oxidaçôes eletrocatalíticas e podem ocorrer "in cell"

ou "out cell"1'20.

Nas reações "in cell", o substrato é adicionado na

cela eletrolítica onde está presente o oxidante. Nas reações

"out cell", a reação ocorre num outro frasco e o oxidante, ago
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ra reduzido, ê reoxidado numa cela eletrolitica, após ser iso

lado do meio reacional. Una reação "out cell" é realizada quan

do as exigências para a reoxidação do oxidante são tais que

torna o meio reacional agressivo para o substrato (como extre

mos de pH, necessidade de aplicação de altos potenciais).

As reações realizadas neste trabalho são oxidações

eletro-catalíticas indiretas "in cell".

2.2. Oxidações com complexo metálico de Ru(IV)

Complexos de rutênio como polipiridinas como ligan-

tes têm uma extensa química redox, baseada no alto estado de

oxidação deste elemento. Estes complexos possuem uma alta es-

tabilidade frente ã perda dos ligantes nos diferentes estados

22

de oxidação do metal.

Um fator preponderante na química redox destes com-

plexos é quando a água é um dos ligantes. O grupo aquo funcio

na como ligante na forma reduzida (RuII) do complexo e, com a

perda dos hidrogênios do grupo aquo (oxidação), há formação do

grupo oxo, que é o ligante do complexo na forma mais oxidada

(RuIV). A presença do grupo oxo é importante, pois estabili-

za o estado de oxidação mais alto e, mecanisticamente, propor

clona um sitio aceptor para o proton transferido no processo
23

de oxidação de um substrato.

Por este motivo, a estrutura do complexo metálico

permanece intacta em qualquer de seus estados de oxidação. A

mudança ocorre apenas no sitio ativo oxo-aquo.

0 perclorato de biplridinaoxotripiridinarutênio IV,

í(bpy)(trpy)RuOj(C1O4)2 (bpy * bipirldlna e trpy * tripiridi-

na) (A) é um complexo metálico octaédrico bipiramidal, onde o

metal está no estado de oxidação IV . A sua forma reduzida,

o perclorato de aquobipiridinatripiridinarutênio II, ((bpy)

(trpy)Ru(OH2)] (C1OJ, (D) tem a mesma estrutura com o metal
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no estado de oxidaçao II .

O complexo (A) oxida ligações C-H a a carbonila e vi

zinhas a sistemas insaturados.

Várias reações foram estudadas, sendo que o isopro-

panol foi oxidado a acetona, o p-isopropilbenzoato ao seu ál-

cool terciário correspondente, o metilbenzoato ao ácido terei

22 26 a 28
tálico, tolueno a ácido benzoico ' , cicloexeno a p-

benzoquinona e cicloexen-1-oná , cicloexanona a 1,2-dioxo

29
e 1,2,6-trioxocicloexano , isosafrol a piperonal, safrol ao
vinil-(3,4-metilenodioxo)-fenilcetona, isoforona a 4-oxo-iso-

forona, dexobenzoina e acetofenona a ácido benzóico

O mecanismo dessa oxidaçao originalmente proposto por

28
Meyer , envolve um híbrido de transferência de hidreto, com

a participação da molécula de água (num mecanismo semelhante

a uma S N2). Em um passo concertado, o oxidante recebe um par

de próton-elétron acoplado (H+ • 2e~) e um próton adicional,

tal como mostrado nas equações abaixo para o isopropilbenze

no 2 8.

CH_

líbpy)ítrpy)Ru1V«0]*2* 0 -OKCH^ ^J* [<bpy){trpy)Ru=O."H"-C'. •

(A) CH,

(B)

A oxidaçao de aIdeIdos é semelhante â mostrada

acima, e envolve também a participação da água no estado do

28
transição e dois elétrons .

A oxidaçao de um álcool, como o isopropanol mostra-



da abaixo, ocorre através de mecanismo semelhante sem que ne£

te haja o envolvimento da água no estado de transição, mas com

transferência também de dois elétrons .

OM

[Cbpy)(trpy)Ru=O-• -H-"C ]

(A) ; aÇ CH,

<bpy)(trpy)Run-OH*. (CH^C « OH

(BI

Pode-se resumir este mecanismo como sendo uma abstra

cão de "hidreto" pelo complexo metálico, com formação de um esta

do de transição onde o carbono envolvido tem baixa densidade

28eletrônica, sendo esta a etapa lenta do processo .

Recentemente, Meyer e col. , estudando reações de

oxidações com o perclorato de bis(bipiridina)oxopiridinarutê-

nio IV, I(bpy)2(py)RuO](ClO4)2/ muito semelhante ao oxidante

por nós utilizado, verificaram que as oxidações do fenol e do

cicloexeno, realizadas em acetonitrila ou em água, passam pri

meiramente por um intermediário radicalar.

Segundo Meyer , este intermediário é formado pela

perda de um átomo de hidrogênio do substrato para o complexo

de rutênio IV (C), que passa a forma de RuiII (D). 0 complexo

permanece associado ao substrato na forma radicalar, de tal

maneira que este último é impedido de se dissociar na solução

ou de se isomerizar, com formação de outros produtos.

Com a perda de um elétron do radical para o comple-

xo (D), este passa para a forma de Run e se liga ao substra-
f

to, através de ligação com o oxigênio, com a formação de um se

gundo intermediário (E).

Para a oxidação do fenol para a benzoquinona em ace
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tonitrila ou em água, ocorre primeiramente a formação de um in

termediãrio radicalar pela transferência de um elétron origi-

nando o intermediário (E), semelhante a hidroquinona.

Em seguida ocorre uma segunda oxidação por uma ou-

tra molécula de complexo (C), o qual retira 2 átomos de hidro

gênio do substrato complexado e, tor solvólise, origina como

produto a benzoquinona, tal como mostrado abaixo:

2*OI

CC)

H

í<bpy)2<py)Run- o

(E)

- CH)

(D)

- cw2l
2*

ou
CUCH3CN

1- N0CH3]
2+ • í(bpy)2(py)Bu

II-CH2)
2+ • O

Por este mecanismo se observa que o oxigênio resul-

tante no produto da oxidação, é proveniente do complexo, dife
22 26 a 29rente de outros exemplos anteriormente citados ' em

que o oxigênio era provenie te da água,

A transferência de . m átomo de hidrogênio mais um

elétron que ocorre em duas etapas deste mecanismo é globalmen

te equivalente a abstração de hidreto (1H* + 2e~) proposto an
28teriormente por Meyer , e resultam, tanto um quanto outro, de

um intermediário em que ocarbono envolvido tem baixa densidade

eletrônica.

Nestes dois mecanismos, a reatividade do substrato

dependerá de sua capacidade de estabilizar a carga positiva

formada, no entanto, se for considerada a formação de um in-

termediário radicalar, para que a reação ocorra, será necessá



rio que o substrato seja capaz de, primeiramente, estabilizar

este intermediário.

A oxióaçâo do cicloexeno para 2-cicloexen-1-ona em

acetonitrila ocorre pelo mesmo mecanismo de oxidação do fenol,

como é mostrado a seguir:

í fbpy) 2 (py) Ru
1*»» O] 2* * T jj » I (bpy) 2 {py) Ru

1 1 1- OH]2*.

O
j

(C) . ^ ^ CD)

í (bpy) 2 (py) Ru11- o

- Q C } i i p y 2 p y

O

í(bpy)2(py)Ru-NCCH3J
2* • r(bpy)2(py)Ru-OH2]2+ ô

Como citado anteriormente na oxidação do fenol,o in

termediário (E) originário de uma ligação do oxigênio do com-

plexo com C-sp2 do substrato, não sofre solvõlise antes do ata

que da segunda molécula de complexo (D), tanto em meio de ac£

tonitrila quanto em H^O, pois o anel aromático não favorece o

ataque de nucleófilos.

No caso da oxidação do cicloexeno, o intermediário

(E) é resultante de uma ligação mais fraca entre o oxigênio e

C-sp3, qUe não ê quebrada por solvólise quando a reação é rea-

lizada .um meio de acetonitrila um nucleófilo fraco, mas a sol̂

volise ocorre quando realizada em meio aquoso.

Romero e col. , anteriormente, estudaram a oxida-

ção do cicloexeno com o complexo de RuIV (A) em meio aquoso

(tampão fosfato).

Para esta oxidação foi observado que o intermediá-

rio (E) sofre hidrólise antes da segunda oxidação. Desta hi-

drõlise resulta o álcool como produto que é, em seguida, oxi-

dado a cetona. Sendo provável o seguinte mecanismo:



ÍObpy) (trpy)»!111» O ] 2 * * ( ^ J » ((bpy) (trpy)Ita111- CH] 2 +,

f — O
(<bpy) (trpy)Ita11-

(B)

Neste caso, o complexo (A) pode ser utilizado em quan

tidades cataliticas, pois este pode ser regenerado eletroqui-

•Icamente no sistema, coso será mostrado a seguir. Isto não ê

possível quando o intermediário (E) é estável, pois o comple-

xo é impedido de se reoxidar. Neste último caso, é utilizada

a proporção de dois equivalentes de complexo (C ou A) para

cada equivalente de substrato,

30Foi observado também por Romero e col. que as ox_i

dações com o complexo (A) de ligações C-H vizinhas a carboni

ias ocorrem, o que sustenta a provável formação de um interme

diário radicalar, pois sabe-se que estes compostos não estabi

lizam intermediários em que o carbono envolvido é deficiente

de elétrons, mas têm a capacidade de estabilizar radicais.

O mecanismo por nós proposto desde o inicio de nos-

sos trabalhos em 1985 sugere, não uma abstração de hidreto,

mas a reação envolvendo duas etapas, semelhante ao novo meca-

nismo proposto em 1988 por Meyer e col., em que aparece um in

termediário radica lar, que será descrito com detalhes no cap̂ l

tulo 4.

Para oxidações com o complexo (A) foram verificados

que ligações C-H de carbono terciário, são oxidadas aálcoois,

envolvendo dois elétrons (um equivalente de A) ligações C-H

de carbono secundário, são oxidadas a cetonas passando peloájL

cool secundário, envolvendo quatro elétrons (dois equivalentes
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de A). Ligações C-H de carbono primário são oxidadas a ácidos

carboxilicos, passando pelo álcool primário e o aIdeido, en-

volvendo seis elétrons (três equivalentes de A). Dos dados ex

periaentais citados na literatura, metilenos e metilas são le

vados a seu máximo estado de oxidação, cetona e ácido carboxi

lico, respectivamente, se» que se tenha isolado o álcool ou o

aldeido intermediário, o que confirma que a abstração do pri-

meiro hidrogênio é a reação mais lenta, sendo ms reações sub-

sequentes do álcool a cetona ou a aldeido e este último a áci

do, etapas mais rápidas, de acordo «•»•*«&• com o que se vai de

monstrar mais adiante.

Para a realização destas oxidações quimicamente, se

ria necessário o uso do oxidante (A) na proporção equivalen-

te ao número de elétrons exigidos em cada caso, o que é incon

veniente, tendo em vista seu alto peso molecular e o seu alto

eusco. No entanto, o complexo (A), ao oxidar o substrato, ori

ginando o aquo complexo (B), pode sofrer reoxidação anódica nu

ma cela eletrolitica mediante aplicação de um potencial ade-

quado. Sendo assim, o complexo pode entrar no sistema em pe-

quenas quanti<

guema abaixoi

quenas quantidades e ser reciclado , como é mostrado no es-

[RuOOopy) (trpy))2* • S • HjO ptaOH2(bpy) (trpy)]
2* • S — O

Onde, a reação química do complexo com o substrato

8 envolve diretamente dois elétrons e a água é o único reagen

te consumido estequiometricamente.
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2.3. Oxidação eletroquiniica do complexo de Ru(II) a Ru(IV)

O aquo-complexo de Ru (B) pode ser oxidado ao oxo-

IV
complexo de Ru (A), pela aplicação de um potencial adequa-

do26.

[«u"0H2(bpy)(tipy»
42 í-2^2% [^

(A) ' (B)

O complexo (B) pode ser oxidado ao complexo [RuITIOH

(bpy)(trpy)] +, onde o Ru está no estado de oxidação +3, pela

aplicação de um potencial de +0,49 V (vs.ECS, eletrodo de ca-

lomelano saturado), e este é oxidado ao complexo pela aplica-

ção de um potencial de +0,62 V (vs.ECS, pH = 7,0).

Deste modo, em uma cela eletrolítica, na medida em

que o complexo (A) se reduz a (B) oxidando o substrato, este

pode ser reoxidado no ãnodo (eletrodo de trabalho). Assim, o

complexo (A) pode entrar no sistema em quantidades cataliticas

e pode ser reaproveitado numa próxima reação após ser separa-

do do meio reacional na forma derivada de Ru .

Eberson " chama estes reagentes redox de "mediadores".

Seu papel é de aceitar ou doar elétrons de ou para o eletrodo

apropriado, num processo eletroquímico reversível e então rea

gir rapidamente com o substrato. Este método indireto possibi

lita a utilização de potenciais menores do que os que são nor

malmente aplicados pelas reações diretas, isto aumenta a sele

tividade da reação.

A oxidação de (B) para (A) envolve dois elétrons, um

em cada etapa, e a água é o único reagente consumido estequio

wetricamente. A energia envolvida no processo é a elétrica, a
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temperatura é a ambiente e o sistema é aberto ao meio ambien-

te. Tudo isto faz com que o processo seja muito econômico.

O complexo (B), solúvel ao meio reacional, tem a cor

vermelho-escura. Com aplicação de um potencial suficiente pa-

ra sua oxidação, origina-se o complexo (A) e a solução torna-

se amarelo-clara. Em contato com o substrato no meio reacio^-

nal, o complexo (A) oxida-o, reduzindo-se ao complexo (B),pa£

sando a solução para cor vermelho-escura.

Em reações lentas com alguns substratos, após algum

tempo, pode ocorrer o aparecimento de cor verde-escura na so-
4+lução devido a formação do dimero [ (bpy) (trpy)RuORu(bpy) (trpy)]

que é inerte porque tem o seu centro ativo bloqueado, comoru

tênio no seu estado de oxidação -«-3. Este dimero é produzido pe

Ia reação do complexo de RuIV em excesso, com o complexo de Ru
26

II . Sua produção faz decrescer a eficiência do processo. Es

te problema, no entanto, pode ser resolvido com a reduçãodes_

te dimero ao complexo de RuII pela aplicação de potencial de

•0,3 V.

'2.4. A cela eletrolitica e a eletrólise do complexo de RuII

A cela eletrolitica é cilíndrica com capacidade de

50 ml e contém três eletrodos, o de trabalho (ânodo), auxiliar

(cátodo) e de referência (ECS) ligados a um potenciostato pa-

ra a aplicação de um potencial escolhido, que se mantém cons-

tante durante o processo.

«notfo eitedo

ELETRODO 0E
REFERÊNCIA

ELETRODO Oi TRABALHO ELE1R000 AUXILIAR

2H* • U
-?ir
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Nesta cela são adicionados a solução tampão, o co-

solvente (quando necessário), o complexo de Rull e o substra

to a ser oxidado.

a aplicação de potencial de 0,8 V vs. ECS,o com

plexo de Rull migra para o ãnodo (rede de platina com grande

superfície ativa, polo positivo), onde perde um elétron, orii

ginando Ruiu e este perde mais um elétron originando RuIV e

liberando na solução 2H+. O oxo-complexo (A) reage na solução

com o substrato, oxidando-o e produzindo o complexo de Rull

(B).

Nas proximidades do ãnodo, o eletrõlito suporte so-

fre a seguinte transformação:

H
+

0 fosfato diácido, componente também do tampão, ce-

de prótons, por dissociação, na proximidade do cátodo que re-

cebe os elétrons para fechar o circuito.

O cátodo é uma placa de platina de cerca de 1 cm2,

mergulhado na solução e dentro de um tubo de vidro com fundo

sinterizado, com a finalidade de que este meio fique parcial-

mente isolado do resto da solução, evitando que se reduza o ma

terial que acaba de ser oxidado no ânodo.

Experimentalmente podem ser medidos somente diferen

ças de potenciais entre dois eletrodos; assim, a palavra "po-

tencial" significa, em eletroqulmica, a diferença de voltagem

entre um eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência in-

dependente. Este eletrodo de referência {de calomelano, pra-

ta, hidrogênio e etc.) tem um potencial estável contra o qual

o eletrodo de trabalho pode ser medido. Através dessa diferen
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ça, o potenciostato mantém constante o potencial aplicado en-

tre os eletrodos de trabalho e auxiliar

2.5. O controle do processo reacional

Como vimos anteriormente, na cela eletrolítica ocor

rera, num meio homogêneo, dois processos distintos: 1) a oxida

cão eletroquímica do complexo de RuII (B) a RuIV (A) no ele-

trodo de trabalho, pela aplicação de um potencial superior a

•0,62 V (vs.ECS); 2) a oxidaçao química do substrato pelo com

plexo de RuIV (A).

Quando conectado ao potenciostato ura registrador, po

de ser registrada a corrente (em mA) da cela em função do tem

po (horas), i vs. t.

A corrente registrada é devida â oxidaçao do RuII a

RuIV, e a presença de RuII na solução provém da reação quími-

ca do RuIV com o substrato, portanto, o valor da corrente re-

33- flete indiretamente a oxidaçao do substrato

Como já foi citado anteriormente, a primeira etapa

da reação do RuIV com o substrato equivalente â abstração de

hidreto é a etapa lenta da seqüência de oxidaçao química, por

tanto é a etapa determinante da velocidade da reação global.

As oxidações do RuII a RuIV envolvem etapas muito rá

pidas, sendo assim, a variação da corrente em função do tempo

da reação reflete a variação da concentração do substrato.

O registro da curva i vs. t nos fornece informações

que permitem um controle da reação, não só com relação à gran

deza da velocidade da etapa lenta, como também o desenvolvimen

to da reação em cada instante, estimando o seu final ou inter
*

rompendo-a num momento desejado.

A integração da curva i vs. t, dá o valor da quanti

dade de carga Q (n9 de Coulombs) envolvida na reação.

Através das leis de Faraday é possível calcular a
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quantidade de carga Q para uma dada transformação eletroquimi

ca, já que se conhece a massa do substrato, seu peso molecu-

lar e o número de elétrons envolvidos.

Q = i x t Q * m/PM x n x 96487

Q s quantidade de carga em Coulombs

i = corrente em amperes (A)

t = tempo (s)

B s massa do substrato (g)

PN = peso molecular (g)

n = nv de elétrons envolvidos na oxidação

96487 C.mol = constante de Faraday

Desta forma é possível a cada instante, através do

n9 de Coulombs calculados pela integração da curva i x t e com

parado com o n9 de Coulombs calculados teoricamente, saber a

quantidade de substrato que reagiu e quanto de produto já foi

produzido.

Se a corrente reflete instantaneamente a quantidade

de material que está sendo transformado ao longo do tempo, ê

se a sua variação é diretamente proporcional â variação da con

centração de material transformado, a curva 1 vs. t expressa a

velocidade da reação e .

O estudo das curvas i vs. t permite avaliar, indire

tamente, as velocidades das reações e fazer considerações e

avaliações sobre a reatividade relativa de vários substratos

ou entre classes de substratos.

2.6. A escolha dos substratos

Como já citado anteriormente, o complexo de rutênio

promove oxidaçõcs a ligações C-H alpha a sistemas insatura

dos. Este tipo de estrutura abrange várias funções orgânicas,
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cono: olefinas, arenos, compostos carbonilicosecarboxllicos,

nitrilas, iminas, enaminas, acetilenos* e outras.

Através do mecanismo proposto para estas oxidações,

é deduzido que nem todas estas funções são favoráveis a rea-

ção pelo fato de não estabilizarem o estado de transição for-

mado nestas reações onde o carbono é radicalar ou deficiente

de elétrons ' . Sendo assim, olefinas e arenos favore-

cem a oxidação pois estabilizam tanto o intermediário radica-

lar quanto o deficiente de elétrons. Já os compostos carboni-

licos estabilizam apenas os radicais e desestabilizam os in-

termediários deficientes de elétrons; são por isso, menos rea

tivos.

A partir desses dados, nosso grupo de pesquisa ini-

" 29 35 a 39

ciou vários estudos com este complexo ' . , objetivando

desenvolver um método eletrocatalitico para preparações orgâ-

nicas, conhecer a potencialidade de reações deste complexo e

também esclarecer caminhos mecanísticos.

Parece ser improvável que a oxidação realmente en-

volva a transferência de hidreto, é muito mais provável que

aconteça em duas etapas.

Com base neste mecanismo (que será descrito no cap_l

tulo 4), foram selecionados os-seguintes substratos: o tolue-

no, as 2-, 3- e 4-picolinas, as 2-, 3- e 4-picolinas- 1 -óxi-

dos e os cloretos de 1,2-, 1,3- e 1,4- dimetilpiridinios.

0 tolueno tem a unidade C-H ligada diretamente ao a-

nel benzênico, tipo de sistema n padrão.

Os heterociclos têm a unidade C-H ligada ao anel pi.

ridinico na forma simples, N-oxidado ou N-metilado, assim, pro

porcionando modificações na estabilização dos intermediários

da reação.
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tolueno picolinas

n+

pioolinas-1-õxidos cloretos de
dimetil-
piridinas

Os produtos das oxidações das 2-, 3- e 4-picolinas,

os ácidos picollnico, nicotinico e isonicotínico possuem int£

resse biológico e podem ser obtidos por oxidação direta des-

ses substratos com o oxidante permanganato de potássio ' ' .

As oxidações das picolinas-1-óxidos também podem ser feitas

com KMnO. ou com ácido crômico . Para as 2- e 4-picolinas-1-

óxidos, se oxidadas por dióxido de selênio em solvente dioxa-

no originam seus respectivos ácidos com a perda do oxigênio da

ligação N-O43.

Nestas preparações, o oxidante entra em quantidades

não equimoleculares, em geral em excesso, sendo consumidos na

reação e originando subprodutos não recuperáveis.
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3. MATERIAL E MÉTODO

3.1. Material

As eletrólises foram efetuadas em um potenciostato-

galvanostato FAC-200 ou em um potenciostato-galvanostato PAR-

Model 273, conectados a um registrador Linear Varian e multí-

metro digital Engro MD 820, para medidas externas do potencial

aplicado ã cela.

As oxidações foram realizadas em celas cilíndricas

com capacidade para 50 ml, contendo eletrodo de trabalho (re-

de de platina de 164 cm2 de área, diâmetro do fio: 0,16 ran) que

atua como ânodo, eletrodo auxiliar (placa de platina de 1 cm2

de área, dentro de tubo de vidro sinterizado) que atua como cá

todo, eletrodo de referência (calomelano saturado) ebarra mag-

nética para agitação.

Foi utilizado um agitador magnético Corning PC-35.

Os pontos de fusão foram determinados em um apare-

lho Termolyne, com um termômetro não aferido.

Os espectros de absorção no infra-vermelho (i.v.) fo

raro registrados no espectofotõmetro Perkin-Elmer, modelo 257

ou modelo 1430; os espectros de ressonância magnética protônJL

ca (r.m.p.) no espectômetro Varian, modelo E.M. 360 ou Bruker

AC 80, utilizando T.M.S. como padrão externo, os espectros na

região do ultra-violeta e visível (u.v./vis.) foram obtidos
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num espectofotometro Varian DMS 80 e os de massa (e.m.) foram

feitos num espectrometro Hewlett Packard modelo 5955 CG/MS.

As cromatografias em camada delgada foram realiza-

das em placas de silica gel da Cario Erba ou Merck e as de co

luna foram utilizadas silica ou alumina da Carlo Erba ou Merck.

Para concentrar as soluções orgânicas, foi utiliza-

do um rota-evaporador Fisatom, operando sob pressão reduzida

(cerca de 30 mmHg).

Para o tratamento dos dados experimentais das cur-

vas i vs. t foi utilizado um microcomputador TK 3000 H E da mi

crodigital.

Os gráficos foram registrados em impressora gráfica

Epson LX-800.

Para o tratamento dos dados experimentais, foramuti

lizados os programas utilitários Curve Fitting e Scientific

Plotter and Curve Fitter e para a impressão dos gráficos foi

utilizado o programa Triple Dump. Para a construção e impres-

são das tabelas foi utilizado o programa Planilha de Cálculo

do Total Works46.

3.2. Método

O meio reacional da oxidação eletrocatalltica dosdi.

versos substratos, realizada pelo complexo de Ru(IV), é cons-

tituído por tampão fosfato (fosfato monoácido de sódio e fos-

fato dlâcido de sódio, pH « 6,8 ou 8,0), e quando necessário

é utilizado co-solvente álcool t-butllico (Merck), cuja pro-

porção varia para cada substrato, devido âs suas solubilida-

des.

Se o substrato a «ser estudado não é solúvel em meio

tampão fosfato, é necessário determinar primeiramente a sua

•olubilidade, com o auxilio de co-solvente álcool t-butllico.

Este é adicionado até homogeneização do meio, não devendo ul-
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trapassar a proporção de 40%, pois acima desse valor ocorre a

precipitação dos sais de fosfato.

Depois de feiti? os testes de solubilidade, a solu-

ção é preparada e adicionada à cela eletrolltica, nas mesmas

condições experimentais que ocorreria a eletrólise, apenas não

sendo adicionado o oxidante (complexo de Ru(IV)), e então ê a-

plicado um potencial de +0,8 V.

Esse teste é importante pois determina se o substra

to é inerte ou não nesse potencial. Quando inerte, toda a cor

rente registrada tem origem na reação do oxidante com o subs-

trato.

O meio reacional também ê testado no potencial de

+0,3 V, para determinar se o substrato reage a nível de ele-

trodo. Se o substrato é inerte neste potencial, é aplicado +0,3

V quando da formação do dlmero de rutênio, como já foi discu-

tido na secção 2.3, com o objetivo de reduzi-lo a Ru(II) (B).

Depois de determinado o meio reacional (tampão fos-

fato + ce—.?olvente) e confirmada a inércia do substrato nos po

tenciais +0,8 V e +0,3 V, é realizada a oxidação eletrolitica

propriamente dita.

O complexo de rutênio (RuII) é dissolvido no tampão

(• co-solvente quando necessário) e adicionado â cela eletro-

lltica. Então é aplicado o potencial de +0,8 V, observando-se

uma corrente inicial próxima de 100 mA, que rapidamente cai

a uma corrente residual de 1 mA (quando usado co-solvente es-

ta cai em torno de 2 a 3 mA), quando a coloração da solução

passa de vermelho-escura para amarelo-clara (RuII a RuIV).

A seguir é adicionado o substrato. Se o substrato é

reativo, em relação ao oxidante (complexo de RuIV), a solução

muda imediatamente a cor para vermelho escura (presença de Ru

II)/ a corrente aumenta o valor e há evolução de gás hidrogc

nio no eletrodo auxiliar.

O desenvolvimento da reação é registrado através de
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um gráfico corrente versus tempo.

Todas as experiências foram realizadas mantidas cons

tantes as concentrações do complexo (B) e substratos, volume

total da solução, a velocidade de agitação, tamanho do eletro

do de trabalho e a temperatura (25° ± 1).

Para reações mais lentas, ocorre a formação de um dl

mero [(bpy)(trpy)Ru(III)-O-Ru{III)(bpy)(trpy)]*4, devido a rea

ção paralela entre o complexo de Ru(IV), em excesso, com o com

plexo deRu(II), que é não reativo e possui coloração verde, co

mo referido na secção 2.3.

Ao aparecimento desse dimero, é aplicado um poten-

cial de -t-0,3 V, por cerca de 10 minutos, quando todo o dimero

é transformado, por redução, em Ru(II) (coloração vermelha).

Retornando-se ao potencial de +0,8 V, é observado um aumento

do valor da corrente.

Depois de consumido um número de Coulombs para to-

tal transformação do substrato (cálculos explicados na secção

2.5) ou quando o valor de corrente cai próximo do valor da cor

rente residual, é interrompido o processo eletrocatalitico.

O produto é extraído, purificado e identificado atra

vés de métodos espectroscópicos (u.v., i.v., r.m.p., e.ra.).

A curva i vs. t apresenta uma forma exponencial.

Como já foi discutido no item 2.5, esta curva refle

te, indiretamente, a velocidade de oxidação do substrato, ou

seja, a velocidade da etapa lenta onde ocorre a abstração de

"hidreto" com formação de um carbono com baixa densidade ele-

trônica.

O estudo das curvas i vs. t permite avaliar, indire

tamente, as velocidades das*reações e fazer considerações e

avaliações sobre a rea.tivldade relativa de vários substratos

ou entre classes de substratos.

A equação de Arrhenius para a velocidade da reação

é exponencial:
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As concentrações dos substratos para as oxidaçõesa-

qui estudadas foram 15 a 40 vezes superiores â concentração do

oxidante (A), para primeira etapa lenta envolvendo dois elé-

trons, o que permite considerá-la como sendo de pseudo-1» or-

dem.

Para uma reação de 19 ordem, onde t é o tempo, pode-

se escrever :

[substrato] = [substrato] <w<r4i>1 . e"*** <1)

onde a concentração do substrato é relacionada com o tempo.

A corrente observada para sistemas sob agitação efi

ciente é proporcional ã área do eletrodo (A'), ao número de

elétrons envolvidos no processo redox vezes a constante de Fa

34
raday (nF), e a concentração do substrato :

i = A' . nF . [substrato]

-- A velocidade da reação pode ser expressa por :

i > - nF (d[substratp]/dt)

A solução para esta equação diferencial e sua compa

ração com a equação anterior leva a uma outra equação que re-

laciona a corrente i com o tempo t, que mostra ser exponenclal,

onde a constante p reúne todos os demais fatores constantes:

i - Ainicial • e"** <2)

(1) pode ser comparada com (2) para reafirmar que a

variação da corrente é proporcional ã variação da concentra-

ção do substrato, ambas em íunção do tempo; isto é, a corren-

te expressa a velocidade da reação.

Com o objetivo de verificar se as curvas i vs. tob-

tidas das reações de eletrooxidaçoes eram expressão de uma equa
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ção exponencial, fora* introduzidos os dados experimentais de

cada reação em un programa de micro-computador chamado Curve

Pitting . Este programa lineariza os pontos (método dos mini

mos quadrados) encontrando os parâmetros da reta obtida, e ao

final, faz a operação inversa, que é ajustar os parâmetros ã

equação proposta inicialmente.

Através do programa são obtidos os coeficientes da

equação (os valores das constantes A e B) e o coeficiente de

correlação R. Este último nos dá a aderência do modelo propôs

to. Quando mais próxima de 1 (um) for R, melhor o ajuste. A

unidade traduz um ajuste perfeito.

Para quase todos os substratos estudados, o trata-

mento de dados pelo método Curve Fitting mostrou valores de R

muito próximos da unidade (o que será mostrado no capitulo 4)

para o modelo da equação exponencial f (x) = A.e~Bx (o valor ne

gativo de B é o que aparece como resposta dos coeficientes da

equação), valores estes muito mais consistentes com o modelo

da equação exponencial do que qualquer uma das equações mode-

lares que o programa também propõe. Portanto, a curva i vs. t

é expressa por uma equação exponencial.

Assumindo ser a curva i vs. t expressa por uma equa

ção exponencial semelhante â de Arrhenius, foram construídos

gráficos onde se fez a sobreposição dos valores experimentais

e os valores teóricos obtidos pela resolução da equação expo-

nencial ajustada. Para tanto, é utilizado o programa de micro-

computador Scientific Plotter and Curve Fitter . Para quase

todos os substratos as sobreposições das curvas foram boas, e

serão demonstradas no capitulo 4.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. As oxidações eletro-cataliticas estudadas

Ha Tabela 1 abaixo estão os resultados obtidos para

as oxidações dos substratos escolhidos cc* algumas informações

sobre as condições das reações, seus produtos e rendimentos.

Tabela 1

Substratos Oxidante (A) - . , . „ , Rendimento
cone. mH cone. mM Produtos (%J

•O
tolneno 44,1

2 , 9 40,3

bensoico

«3

44,1

2 , 9
'OO2H

ácido picollnic

52,5

0"rCH3

3-pioolina 44,1

2,9
OO2H

ácido nicotínico

77,4

(Continua...)
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(.. .continuação da Tabela 1)

4-picolina 44,1

2,9 48,8

ácido
isonicotínico

2,9.

r
O

2-picolina-1-óxido 44,1

r
cr

2-carbaxipiridina-1-oxido

68,2

2 ,9 49,2

r
3-picolina-1-oxido 44,1 3-caiboxipiridina-1-óxido

2,9

OO2H

0 63,4

4-picolina-1-óxido 44,1 4-catboxipiridina-1-óxido

Os cloretos de 1,2-; 1,3- e 1,4-dimetilpiridlnios mos

traram-se não reativos, como foi previsto, por isso não estão

relacionados na tabela.

Em todas as reações efetuadas foram mantidos cons-

tantes os parâmetros: temperatura (-25°C, temperatura da sala

de instrumentação), volume da solução (32 a 34 ml), agitação

(máxima permitida pelo agitador magnético utilizado), os três

eletrodos, os eletrólitos suportes e suas concentrações (fosfa-

tos mono e diácido de sódio, 0,25 M).

O tolueno foi oxidado ao ácido benzóico com 40,3% de

rendimento. Esta oxidação já é conhecida ' sendo reali

zada com a finalidade de cemparaçâr com os heterociclos. Nela

foi necessário o uso de co-solvente para solubilização do subs

trato (28% V/V co-solvente terc-butanol).
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As 2-, 3- e 4-picolinas foram oxidadas aos ácidos pi

colinico, nicotinico e isônicotinico (2-, 3- e 4-carboxipiri-

dinas) com rendimentos de 52,5; 77,4 e 48,8%, respectivamente.

As 2-, 3- e 4-picolinas-1-õxidos foram oxidadas aos

seus respectivos ácidos picollnico, nicotinico e isonicotini-

co-1-õxidos (2-, 3- e 4-carboxipiridina-1-óxidos) com rendi-

mentos de 68,2; 49,2 e 63,4%.

Todos os ácidos, produtos dos heterociclos foram iden

tifiçados através de pontos de fusão, e.m. e i.v., sendo que

os espectros de i.v. foram analisados através de comparações

com espectros encontrados na literatura .

4.2. Tratamento dos dados experimentais

Para as reações eletrocatallticas de todos os subs

tratos foram feitos registros das correntes em função do tem-

po.

Os valores experimentais das correntes observadas fo

ram introduzidos no programa "Curve Fitting" e os valores do

coeficiente de correlação R, que dão a aderência da curva, fo

ram analisados. Quanto mais próximo da unidade for o seu va-

lor, mais válida é a correspondência entre a curva experimen-

tal e sua expressão matemática.

A Tabela 2 mostra os valores de R para os substra-

tos estudados.

Tabela 2

2-picolina

3-picolina

4-picolina

2-picolina-1-oxido

R

0,922*

0,883

0,919

0,967

I A

^inicial
9,158

10,369

7,527

4,806

B

-0,097

-0,148

-0,135

-0,370

Erro Padrão

0,177

0,352

0,259

0,042

(Continua...)
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(...continuação da Tabela 2)

3-pico1ina-1-óxido

4-picolina-l-oxido

tolueno

0

0

0

R

,985

,992

,735

^inicial

5,222

22,608

5,1315

-0

-0

-0

B

,950

,136

,079

Erro

0,

0,

0,

Padrão

073

073

317

Quase todos os substratos estudados apresentaram bons

valores de coeficiente de correlação, sendo que a 4-picolina-

1-oxido apresentou una aderência superior a 99%.

Valores mais baixos foram verificados para a 3-pico

U n a e o tolueno que apresentaram uma aderência de 88,3% e

73,5%.

Pode-se assim dizer que as curvas experimentais i vs.
By

t são expressas por uma equação exponencial do tipo f (x) = A.e

o u i c A.e"Bt.

Os valores experimentais da corrente e do tempo fo-

ram introduzidos no programa "Scientific Plotter and Curve

Fitter" , e os gráficos dos dados experimentais foram cons-

truídos. Foi feita a regressão exponencial para cada substra-

to e obtidas.as constantes da equação exponencial A e B dadas

na Tabela 2.

As equações exponenciais obtidas para cada substra-

to forneceram os valores teóricos com os quais foram construí

dos gráficos entre valores experimentais e teóricos. Por com-

parações entre as duas curvas podem ser verificadas as suas

coincidências, como mostram os gráficos a seguir.
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Através dos gráficos 1, 2 e 3 é observado que houve

boa coincidência para as curvas experimentais e.teóricas da 2-

picolina, uma ótima coincidência para a 4-picolina e razoável

coincidência para a 3-picolina, como podem ser também verifi-

cados nos coeficientes de correlação R.

Os gráficos 4, 5 e 6 mostram que as aderências das

curvas experimentais e teóricas para as 2-, 3- e 4-picolinas-

1-óxidos foram ótimas, como bons foram também os valores de R.

Este tratamento de dados comprova, então, ser váli-

da a afirmação que a curva i vs. t corresponde a velocidade da

reação, fato indispensável para, a partir dela, poder-se es ti.

mar a reatlvidade, como se verá a seguir, através dos números

de Coulombs consumidos.

A reatividade foi calculada através da relação dos

tempos-de meia vida (T1/2 — tempo necessário para o consumo de

metade da massa de substrato) estimados a partir do número de

Coulombs consumidos, estes calculados diretamente a partir das

curvas experimentais.

Através desses cálculos foi obtida a seguinte ordem

de reatividade: 4-picolina-1-óxido >> 3-picolina > 2-picolina-

1-óxido > tolueno > 2-picolina > 4-picolina > 3-picolina-1-óxi

do, como pode ser verificado na tabela a seguir.
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Tabela 3

Substrato

4-picolina-1-oxido

3-picolina

2-picolina-1-oxido

tolueno

2—picolina

4-plcolina

3-picolina-1-óxido

Ti/2 (horas)

9.0

40,8

41,5

45,5

^ 49,1

55,5

67,5

4.3. Discussão mecanística

A seqüência reacional proposta para um sistema ir, ex

cluindo detalhes da participação do complexo de rutênio ê a

seguinte:

etapa:

29 etapa

3» etapa:

—[sistema-ir]

—[sistema-ir]

—[sistema-fr]

C —[sistema-ir]

intermediário radicalar

C —[sistema-ifl
ion carbênio intermediário

[sistema-ir]
-H

As 19 e 29 etapas^ de fato, envolvem intimamente o

substrato e o complexo de rutênio e são processos de oxi-redu

ção. A 3* etapa é uma reação de um nucleófilo (água) com ele-

trófilo de reatividade muito alta, queéo Ion carbênio inter-

mediário. Assim esta etapa é bem mais rápida que as outras.
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Entre elas, a primeira etapa, que envolve remoção de

um átomo de hidrogênio (próton além de um elétron) ê a mais

lenta exceto quando o ion carbênio intermediário é substancial

mente desestabilizado.

Reações estudadas

Tanto pelo seu interesse sintético, quanto pelo

seu interesse mecanístico foram escolhidas as séries das pico

linas (2-, 3- e 4-metilpiridinas); os seus correspondentes 1-

õxidos e os seus correspondentes sais meti lados (cloretos de

1,2-, 1,3- e 1,4-dimetilpiridínios) e escolhido o tolueno (me

til-benzeno) como substrato de referência.

Assim foram comparados os efeitos dos seguintes sis

temas-TT na reatividade das ligações C-H ligadas a eles:

CH3

CH3

éN
ia,

N

CH3

CH,

CH3

Convém ser referido em primeiro lugar os sais piri-

dínios onde, nos três casos, há grande desestabilizaçào dos

ions carbênio intermediários:

CH2

CH3
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Desta maneira foi previsto que estes sais não seriam

reativos nas condições de nossos trabalhos.

Existe um certo nível de estabilização dos interme-

diários radicalares nestes sistemas, mas que isto é completa-

mente inadequado para reverter a situação. Assim, foi confir-

mado no inicio do nosso trabalho, que os sais piridínios não

reagem.

Em consideração ãs picollnas, é conhecido que o ni-

trogênio anelar de piridinas ê ligeiramente ativante em rea-

49çoes SHAr (Substituição Homolitica Aromatica) com a ordem de

reatividade orto > para > meta, estes efeitos de substituições

em tais reações são menores que os encontrados nas reações

e fl

Desta forma, em comparação com o tolueno é previsto

que na primeira etapa a reatividade é 2-picolina > 4-picolina

> 3-picolina > tolueno.

Em relação ã segunda etapa, que trata da estabiliza

ção/desestabilização dos íons carbênio intermediários, é pre-

vista a seguinte reatividade relativa: tolueno > 3-picolina >

4- e 2-picolinas. Sendo que é sugerido mais peso para os ef eJL

tos de substituinte na 29 etapa.

Assim, é prevista a seguinte ordem de reatividade

das plcolinas: 3-picolina > 2-picolina > 4-picolina. Em rela-

ção ao tolueno fica alguma incerteza de sua reatividade em com

paração a 3-picolina, tendo a ordem tolueno » 3-picolina > 2-

picolina > 4-picolina.

Ao verificar experimentalmente a posição do tolueno

em relação as picolinas pode ser sugerido um fator adicional

que não necessita de muito peso. Ê conhecido que a energia de

solvatação dos lons carbênio intermediários formados é maior

quando há nitrogênio anelar.

Compare:
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con exemplo:

CH2

Desta forma a reatividade do tolueno cai abaixo da

3-picolina.

Em relação as reatividades das picolinas-1-óxidos e

tolueno, sabe-se que existe um fator predominante no caso das

2- e 4-picollnas-1-õxidos que é a conjugação forte dos ions

carbênio com o oxigênio negativamente carregado, que supera o

efeito contrário do nitrogênio anelar positivo

C
8
u

ò
II

O efeito global na 4-picolina-1-oxido deve ser bem

maior que da 2-picolina-1-oxido, pois esta última tem o efei-

to indutivo do nitrogênio positivo contrário que desestabili-

za o. intermediário carbênio e ainda a conjugação no isômero 4
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é mais efetiva (compare com para e orto-benzoquinonas).

No caso da 3-picolina-1-oxido o oxigênio negativo

não é capaz de conjugar com o Ion carbênio, tendo apenas o efei

to indutivo do nitrogênio positivo desestabilizante, tornando

este substrato previsivelmente o menos reativo de todos. Nes-

te caso, nem o efeito de estabilização do intermediário radi-

calar pode reverter a situação, sendo que o efeito de estabi-

lização dos ions carbênio nos casos das 2- e 4-picolinas-1-óxi

dos é um fator novo que não existe nas piridinas.

Em relação ao intermediário radicalar é prevista boa

estabilização nas 2 e 4-picolinas-1-óxidos porque a interação

do elétron não emparelhado do nitrogênio e elétrons pares do

oxigênio é bastante estabilizante na forma:

• N — o:

análoga ao encontrado em éteres:

^C — OR

Sendo assim, é prevista a* seguinte ordem de reativi

dade:

4-picolina-1-oxido » 2-picolina-1-oxido > tolueno

» 3-picolina-1-oxido.

Combinando as várias previsões temos:

4-picolina-1-óxido » 3-picolina > 2-picolina-l-óxjL

do > tolueno > 2-picolina > 4-picolina > 3-picolina-1-oxido

que é a ordem experimentalmente verificada usando conveniente

mente os tempos de meia vida de cada reação.

As relações das réatividades entre as picolinas e p_i

colinas-1-óxidos com o tolueno podem ser observadas nos gráfi

cos das regressões exponenciais a seguir:
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Ho gráfico b é observado claramente que a ordea de

reatividade da série das picolinas-1-óxidos com o tolueno een

tre as mesmas está de acordo COB a ordem prevista teoricamen

te (4-picolina-1-oxido »2-picolina-1-oxido > tolueno > 3-pi-

colina-1-oxido).

Mo gráfico 8 a ordem de reatividade observada entre

as picolinas está de acordo COM O anteriormente previsto (3-

picolina > 2-picolina > 4-picolina), mas não há coerência en-

tre a reatividade da série con o tolueno. Isto pode ser devi-

do a regressão exponencial feita para o tolueno que não apre-

sentou coeficiente de correlação muito satisfatório (R = 0,735,

vide Tabela 2 neste capitulo). Esta curva não mostra certa coe

rência também com o tempo de meia vida calculado para o tolue

no a partir do gráfico i x t experimental.

4.4. Espectros de massa

As análises de espectroscopia de massa foram funda-

mentais para a identificação dos produtos das oxidações, vis-

to que as outras análises apresentaram dificuldades de execu-

ção ou não foram suficientemente reveladoras.

Os resultados dos espectros de massa apresentaram da

dos bastante interessantes, o que justifica aqui, uma discus-

são pormenorizada. Não consta da literatura a análise por es-

pectroscopia de massa destas séries estudadas nesta disserta-

ção, a não ser o ácido nicotinico e
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As 3- e 4-carboxipiridinas e 3- e 4-carboxipiridinas-

1-óxidos apresentaram seus picos moleculares (123 U.B. e 139

u.a. respectivamente) como seus picos bases. Os das 2-carboxi

piridina e 2-carboxipiridina-1-oxido foram produtos de frapen

tação com perda de CO2 (79 u.m. e 95 ui.m. respectivamente).

. • - - A vizinhança da -CO2H ao nitrogênio ou ao H
+-O~ fa-

cilita esta descarboxllação, pois para os 3 e 4 derivados em

descrição ocorrem fragmentações sucessivas com perdas de O ou

OH e depois CO, originando picos com unidades de massa 106 e

78 ou 123, 122 e 95 (com abundáncias relativas significativos).

O deidropiridinio (78 ou 79 u.m.), além de consti-

tuir os picos bases dos 2-carboxipiridina e 2-carboxipiridlna-

1-oxido, aparecem também como fragmentos importantes em todos

os outros produtos.
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4.4.1. Espectros de massa e respectivas fragmentações

a) E.m. do produto de oxidaçâo da 2-picolina

(ácido picolínico)

Base Peak « 79.1 Base Peak Abundance 8842 Tota l Abundance 38776

.....J - *
50

- - l A - l - T - - » • * - > — -> — - | — ->—

100

Lower Abundance Cutoff Level =

MASS -ABUNDANCE <'<i>

41.3
42.3
43.3
44.3
45.2
46.2
48.3
49.2
50.3
51.3
52.3
53.3
54.2
55.2
56.3
57.3
58.4

€i'. 2
62.2
63.3
64.3

2.0
1.0
l.O
3.7
16.9
2.3
3.2
12.8
34.1
64.5
80.6
12.8
2.1
0.7
0.2
0.4
0.1
0.7
1.1
1.4
1.8
1.5

iO

MASS

65.2
66.2
67.3
68.2
69.3
70.2
71.3
73.2
74.2
75.1
76.1
77.2
78.2
79.1
80.2
81.1
82.2
83.3
84.2
87.1
91.3
92.2

i—i—|—•—i—•—•—|-

200 252

ABUNDANCE <5i>

1.1 ' '
2 . 2
1.9
0 .6
0 . 4
0 .2
0 . 3
0 .2
1.9
7.5
6 .5
6 .3

46.1
100.0

7.6
0 .6
0 . 1
0 . 2
0 . 1
0 .1
0 .2
0 .5

3 0 8

MASS

93.1
94.2
95.2
96.1
97.2
98.1
102.1
104.2
105.2
106.1
107.2
108.2
109.1
111.3
119.2
121.1
123.2
124.1
125.2
149.0
185.0

350 406

ABUNDANCE <*:>

1.5
0.5
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.6
2.3
0.4
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.6
0.7
0.1
0.1
0.2
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b) Esquema de fragmentação do ácido picolínico

m/«79 m/«78

-H

m/«105

o.
m/a 77 m/«49 m/e 50
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c) E.m. do produto de óxidação da 3-picolina

(ácido nicotinico)

B*se Peak • 123.1 Base Peak Abundance Total Abundance 92911

58 188

Lower Abundance Cutoff Level

MASS -ABUNDANCE

158

= 8.

MASS

1*

288

ABUNDANCE

-i—|—i—i

'388

MASS

358

ABUNDANCE

-i—i—|

488

41.3
42.3
43.2
45.2
46.2
46.3.
49.3
58.2
51.2
S2.3
53.2 .
54.2
55.3
56.3
57.3
68.3

2.9
1.5
0.C

22,9
8.6
2.8

. 15.7
61.8
76.8
31.3
13.8
8.9
8.6
8.2
8.3
8.4

61.2
62.2
63.3.
64.3
65.2
66.2
67.3
68.3
69.3
78.
71.
74.3
75.1
76.1
77.1

.2

.3

8.8
8.8
8.8
8.6
8.6
2.5
2.6
1.6
8.3
6.3
6.1
1.1
6.1
8.3

38.4

78.1
79.1
68.2
93.2
94.1
95.1
96.2

182.1
185.1
166.1
187.1
188.2
123.1
124.1
125.2

73.9
6.3
8.4
8.2
1.9
1.1
8.1
8.1

. 64.4
33.4
2.4
8.2

188.6
8.9
8.7



d) Esquema de fragmentação do ácido nicotinico

11*123 ms* 106 m/« 105 m/« 77

H-o-cso:

m/«45 m/« 78

-CNl-C.H,

CH

f
i
f
i.

m/« 53

CH

C

• N

m/*SO m/e 51

-M

CH

CH

tn/m 52
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s) E.m. do produto de oxidação da 4-picolina

(ácido isonicotinico)

Base Peak = 133.2 Base Peak Abundance •= 15376 Total Abundance = 68532

_J
50 100 150

Lower Abundance Cuto f f Level * 0.

MASS ABUNDANCE <%> MASS

60.3
61.2
62.3
63.2
64.3
65.3
66.2
67.3
68.2
69.2
70.2
74.1
75.1
76.1
77.2

200 25C

41.2
42.2
43.3
44.3
43.3-
46.2
48.3
49.3
50.2
51.3
52.2
53.2
54.3
55.2
57.3

1.5
0.9
0.3
1.6
14.4
0.3
1.3
9.6

47.3
59.5
30.5
7.3
0.6
0.6
0.1

ABUNDANCE <*O

0.3
0.5
0.6
0.4
0.3
0.5
2.2
3.1
2.1
0.3
0.0
0.6
3.9
4i\2
7.2

300

MASS

78.2
79.1
80.1
"93.2
94.1
95.2
96.1
105.1
106.2
107.1
108.1
123.2
124.1
125.1
137.1.

350

ABUNDANCE

57.2
6.4
0.5
0.4
2.8
1.8
0.3
15.6
45.4
3.1
0.2

106.0
7.3
0.7
0.2

.—i—|

400

«>

•

*
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f) Esquema de fragmentação do ácido isonicotl-

nico

â -^6 ^

ÇH 3H
ft ÇH

K
m/« 50 m/# 51 m/« 52

M*123 NU* 106 m/« 105 . m/« 77

f-Ó \r -Jp*
CH

l-J
H-O-C«O: o

c
mi9 78 0*

m/« 53
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g) E.ra. do produto de oxidaçao da 2-picolina-

1-oxido (ácido picolinico-1-óxido)

Base Peak » 78.0 Base Peak Abundance 34176 Total Abundance * 104273'

Jl — - l — - j — • * — i — * * — • » — ^ - » - i ~ - » — ^ — - » — * j ~

50 100

Lower Abundance Cutoff Level «=

MflSS fiBUMDAMCE C'.>

4 1 .
4 2 .
4 3 .
44.;
4 5 .
4 8 .
4 9 .
5 0 .
5 1 .
5 2 .
5 5 . <
54.1
55.1
5Í.1

2 . 2 .
1 1 .
I 0 .
Í • 3 .
1 8.
1 0.
1 4.
1- 14.
1 43.
1 13.
) 4 .

0.
1.
0.

0
0
9
5
4
2
0
7
Ct

8
3
7
1

A f
V. I

MASS

57.2
61.1
62.!
63.1
64.0
65.1
66.1
67.1
68.1
69.1
71.1
'3 .2
75.1
76.0

200 256

ABUNDANCE CO

0 . 3
3 . 2
4 . 0
7 . 3
2 . 2
0 . 8
1.7
0 . 8
0 . 5
0 . 5
0 . 3
0 . 1
2 . 1
2 . *

300
~1 ^ "^ " ^ 1 T " * ^ ~ T ~ ^ ~ ^

350 400

MASS ABUNDANCE Ci>

78 . <
79 .
80.1
8 1 .
9 1 .
92.1
95.1
96.«
97.1

lót.l
122.1
13*.<
13?.1
141.(

3 100.0
1 7.7
) 0.5
1 0.3
I 0.2
I 0.2
I 50.7
> 3.4
1 0.4

- 0.1
0 . 3

> 11.3
f 1 . 3
1 0.2
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h) Esquema de fragmentação do ácido picolinioo-

1-oxido

o*
M*139

O
O*

MM 95

«V»63

c

RMtSO

-0H/ 0
78

-H r
MIA 51
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i) E.m. do produto de oxidação da 3-picolina-

1-oxido (ácido nicotínico-1-õxido)

Base Peak 139.1 Base Peak Abundance 5974 Total Abundance - 31232

50 100

Lower Abundance Cutoff Level

MftSS ABUNDANCE

41.3
42.3
43.2
44.3
45.2
46.3-
47.3
48.2
49.2
58.3
51.3
52.3
53.2
54.2
55.3
5£.3
57.2
58.2
£6.2
£1.2
62.3
63.3
64.2 '

5 . 9
3 . 9
2 . 4
2 . 6

16.6
0 . 3
0 . 3
1.1
7 .6

24.5
28.3
11.9
23.7

8 .6
8 .9
2.1
8 .6
0 . 2
0 .9
6 . 0

10.3
2Ô.9

7 . 3

SO

' 0 .

MASS

67.2
68.3
69.3
70.2
71.3
72.2
73.2
74.2
75.1
76.1
77.1
78.1
79.2
80.2
81.1
62.2
83.2
84.1
85.2
86.2
87.2
91.2
92.1
93.1

200 25C

1%

ABUNDANCE <*>

7 . 6
3 . 6
1.6
0 . 8
0 . 8
0 . 2
0 . 3

- 0.9
3 .4
4 . 6

11.8
20.4

2 . 4
2 . 0
4 . 8
2 . 7
1.7
5 .4
0 . 8
0 . 2
0 . 2
0 .4
2 . 8

'9.8

-.—1—I-

308

MASS

94.2
95.1
96.2
97.1

- 105.1
106.2
107.1
109.1
110.2
111.1
112.1
113.2
120.1
121.2
122.2
123.1
124.2
125.1
139.1
140.1
141.1
153.2
155.1
185.1

350 400

ABUNDANCE <'4>

1 1 .
1 4 .

1 .
0 .

16.
7 .
0 .
7 .
1 .
0.
1.
0 .
1.
0 .
4 .

2 1 .
1 .
0 .

100.
8 .
1 .
0.
8.
0 .

9
5
0
4
2
9
9
6
5
7
4
3
4
5
2
2
9
3
0
0
0
1
2
1

£6.3 18.1
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j) Esquema de fragmentação do ácido nicotinioo-

1-oxido

-CO

OH

123

«

O1*

O'

ç
o* O

-OH

94

-MO

78

HOC' H

»63

í
i - H

CM

•s

m/«51

C

l
• N

m/«50
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1) E.«. do produto de oxidação da 4-picolina-

1-õxido (ácido isonicotinico-1-oxido)

B*se P**k * 139.1 B*se Abund*nc« 3742 Tot*l At>und*nc* *

m
50 100 150 200

Lower Abundance Cutoff Level " 8.1%

250 300 350 400

MASS

4 1 . 1
4 2 . 1
4 3 . 1
44.0
45.1
46.0
47.1
^G.I
49.1
50.1
51.1
52.1
53.1
54.2
55.1
56.1
57.1
53.1
59.1
60.1
61.1
62.1
63.1
64.1
65.2
66.1
67.1
68.2
69.1
70.2
71.1
72.1
73.2

ABUNDANCE <5J>

7 . 3
4 . 0
2 . 7
5 . 0
8 . 7
6 .1
0 . 2
LI
6 .6

26.4
27.1
10.6
14.1
6.4 •

13.3
9 . 0
4 . 1
1.2
0 .8
2 . 1
9 . 9

16.1
32.0
12.8
10.1
17.9
9 .7
4 .6
4 . 1
1.3
4 . 1
1.6
0 .6

MASS

7 4 . 1
7 5 . 1
76.6
77.6
78.1
79.1
80.1
0». 1
82.0
83.1
84.1
85.1
86.2
87.1
92.1
93.1
94.1
95.1 .
96.1
97.2
98.1
99.1

101.2
102.2
104.1
105.2
106. 1
107.2
103.2
10?.*
110.1
111.1
112.0

ABUNDANCE <%>

1.2
3 .4
5 .4
6 . 8

1 1 . 0
2 . 0
1.1
1.1
2 . 5
2 . 7
5 . 7
3 . 2
0 . 5
0 . 2
4 . 6
4 . 6

28.5
23.6

2 . 5
1.0
0 . 7
0 .5
0 . 2

• 0.2
1.2
3 .7
7 .3
1.3
0 .5
i .S
1.2
€.€
4 .8

MASS ABUNDANCE

- 113.
114.
115.
119.
120.
122.
123.
124.
125.
126.;
127.
129.
130.;
133.
135.;

1 1.5
2 0.2
D 0.2
1 0.3
2 0.3
1 38.9
1 9.3
: 5.Õ
1 0.9
? 0.2
t 0.3
1 0.5
Í 0.3
1 0.2
i 0.2

136.2 0.3
137.3 0.5
139.1
140.1
141.1
142.1
143.1
149. <
152.1
153. S
155. (
Í 5«5.1
J57.(
166.1
167. Í
171.3
185. t

1 100.0
75.0

6 . 3
0 . 9
0 . 2

> 0.6
0 . 2

• 0 .3
> 0.2

0 . 3
> 0.2

0 . 2
0 .4
0 . 2
0 . 5
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il) Esquema de fragmentação do ácido isonicoti-

nico-1-oxido

NO-CIO:

45

-9 O

o*
M*139

O
o*

MM 95

-OH

C
l

ms» 52

f
OH

- C H

HC*C-C*6

123 •MIOS

l 6
1122

-CO

O
o

NU* 94

m/m 62

.1
-H

IS1
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5. PARTE EXPERIMENTAL

5.1. Preparação do triclorotripiridinarutenio III

Ri»Cl3 (trpy)

Este composto foi preparado de acordo coa referên-

cia 153),.com rendiaento de 84,4% (lit. 88%).

5.2. Preparação do cloreto de bipiridinaclorotripiridina-

rotenio II [RuCl(bpy)(trpy)ICl

Sendo a literatura de difícil acesso, tanto para

essa preparação, quanto a etapa seguinte da preparação do oxi

dante, pois é descrita em uma tese, seguiremos com suas des-

crições.

Em balão de 1 litro, adaptado a condensador de re-

fluxo, sob agitação magnética, foram adicionados 310 ml de uma

solução de etanol/água (25/75), 1,6 g (3,63 x 10~3 moles) de

triclorotripiridinarutenio III, 0,57 g (3,65 x IO"3 moles) de

2,2'-bipiridina, 0,85 g (20,1 x 10"3 moles) de LiCl e 1,0 ml

de trietilamina, e foi aquecido em refluxo durante 15 ho-

ras.

O conteúdo do balão foi filtrado a quente e seu vo-

lume reduzido para *v 60 ml em rotoevaporador, em seguida foi

guardado em refrigerador por 24 horas.

O produto foi filtrado a vácuo em funil de Gooch, em
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seguida foi lavado COB 12 ml de HC1 3 M, 15 ai de acetonaede

pois co» 20 Ml de éter anidro.

Fora» obtidos cristais marrom escuros, os quais fo-

secos em dessecador. Depois de secos, os cristais se apre

í taram ea cor negra.

Segundo a literatura, esses cristais não são anali-

ticamente puros, mas são bons materiais de partida para a sta

pa seguinte. -

Fora* obtidos 1,75 g (3,12 x 10~3 moles) com rendi-

mento de 85,9% Hit.: 64%).

5.3. Preparação do perclorato de aquobipiridinatripiridina-
54a

rutênio II - [RoOH^(bpy)(trpy)]

Ea balão de 1 litro adaptado coa um condensador de

refluxo, sob agitação aagnética, foraa adicionados 1,75g (3,12

x IO"3 moles| de (RuCKbpy) (trpy) JC1, 1,29g (6,22 x 10~3 mies)

de AgClOj, e aquecido ea refluxo por 1 hora ea 200 ai de solu

cão de acetona/água (75/25).

O AgCl foi filtrado â vácuo ea funil de Gooch e la-

vado com acetona (5 ai).

A fase liquida foi concentrada ea rotaevaporador até

•v 40 ai.

A solução foi deixada ea refrigerador por 2 horas

sendo em seguida filtrada a vácuo ea funil de Gooch e seco ea

dessecador.

Foraa obtidos 1,70 g (2,40 x 10~3 moles) de cristais

negros com rendimento de 76,9% (lit.: 64%).

Os dados obtidos através de espectroscopla no visí-

vel e ultravioleta, e na técnica de voltametria cíclica, es-

tão de acordo com a literatura.

0 complexo de Ru II (forma reduzida), apresenta absor

cio ea X aáx. 477 (e . 9600 molar'1 x ca'1); 290 nm (36000 mo
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lar"1 x cm"1); 282 nm (32000 molar"1 x cm"1)541*.

5.4. Preparação do cloreto de 1,2-dimetilpiridinio

Em balão de 25 ml foram pesados 2,0 g (21,5 x 10

moles) de 2-picolina e diluídos em 10 ml de éter etllico. Sob

agitação e em banho de gelo, foram adicionados lentamente 4,58

g (32,2 x 10" moles) de iodeto de metila (50% em excesso).

Foi observado o aparecimento de precipitado branco.

A mistura reacional foi deixada sob agitação durante 12 horas.

Foi evaporado o solvente e deixado secar sob pressão reduzida

durante 3 horas. .

Foram obtidos 2,2 g (9,36 x 10 moles) com rendi-

mento de 44%; p.f. do produto * 150-153°C.

Para a utilização do sal de picolinio em ensaio de

oxidação com o complexo, foi necessária substituição do ion

iodeto por ion cloreto, pois o potencial de oxidação do iode-

to é de 0,53 V e nas oxidações com o complexo de Ru é aplica-

do no mínimo 0,62 V vs. ECS (eletrodo de calomelano saturado)

para a oxidação do mesmo.

Substituição aniÕnica através de resina iõnica

Foram colocados 10 ml de resina Amberlite IR-120-AR

fortemente ácida em coluna cromatográfica. Foram escoados al-

guns ml de água destilada, em seguida foram adicionados 10 ml

de ácido clorídrico 2 M e novamente água destilada até ser ve

riflcado pH neutro através de papel indicador. Então, foram

adicionados 2,2 g (9,36 x 10 moles) de iodeto de 1,2-dixretil

piridlnio diluídos em H2O e verificado que o pH tornou-se áci

do (que indica deslocamento* de HI) e então foi mantido o es-

coamento até pH neutro. Em seguida, foi adicionada solução de

ácido clorídrico 2 M até pH ácido, sendo esta última fração re

colhida separadamente e evaporado o solvente. 0 sal foi seca-
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do sob pressão reduzida, sendo obtidos 0,42 g (0,93 x 10~ mo

les) com rendimento de 31%.

r.m.p. (D2O), TMS como padrão externo: H4 e H^r 7,9

(d, 9 Hz); H6, 8,8 (d, 6 Hz) ; Hj, 8,4 (d, 9 HzJ; 3 H, 2,9 (s);

3 H, 4,3 <S).

5.5. Preparação do cloreto de 1,3-dimetilpiridinio

Foi utilizado mesmo procedimento de preparação do

cloreto de 1,2-dimetilpiridínio, sendo que na reação da 3-pi-

colina com iodeto de metila foram obtidos 4,2 g (17,9 x 10

moles) do produto (iodeto de 1,3-dimetilpiridínio) com rendi-

mento de 83%. Na troca iônica foram obtidos 555,0 mg (3,87 x

10"" moles) do produto final com rendimento de 22%.

r.m.p. (D-O), TMS como padrão externo: H5, 7,9 (t,

7 Hz); H4, 8,3 (d, 8 Hz); Hj, 8,7 (s); Hg, 8,6 (d, 7 Hz); 3H,

4,3 (s); 3 H, 2,5 (s).

5.6. Preparação do cloreto de 1,4-dimetilpiridinio

Foi seguido mesmo procedimento de preparação do cio

reto de 1,2-dimetilpiridínio, sendo que na reação da 4-picoli

na com iodeto de metila foram obtidos 4,1 g (17,4 x ÍO mo-

les) do produto (iodeto de 1,4-dimetilpiridínio) com rendimen

to de 81% e troca aniônica foram obtidos 696,6 mg (4,85x10**

moles) do produto final com rendimento de 28%.

r.m.p. (D,O), TMS como padrão externo: H1 e H^, 8,6

(d, 7 Hz); H2 e H4, 7,8 (d, 7 Hz); 3 H, 2,6 (s); 3 H, 4,3 (s).

5.7. Preparação da 2-picolina-1-oxido

Esta preparação foi tomada por base do método utili

zado para a preparação de piridina-1-oxido descrito na refe-
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rência (55).

Em balão de 50 ml foram diluídos 1,34 g (14,4 x10~3

moles) de 2-picolina em 7 ml de ácido àcético glacial. A mis-

tura foi aquecida à temperatura de 80°C e foram adicionados

gota a gota 2,0 ml de perôxido de hidrogênio 30%. A temperatu

ra foi mantida em 100°C durante 3 horas. Apôs esse tempo, a

temperatura foi baixada para 80°C e foram adicionados mais 2,0

ml de perôxido de hidrogênio, voltando, logo em seguida, para

temperatura de 100°C onde foi deixado durante 16 horas.

Apôs esfriamento, foi adicionado ao balão Pd/C para

destruir o excesso de H-O^ existente no meio e foi feita fil-

tração a vácuo com funil de Gooch e camada de 1,0 cm de celi-

te, sendo lavado com água destilada. Foi evaporado o solven-

te e adicionado Na-CO, anidro com 8,5 ml de clorofõrmio. Os

cristais foram lavados com etanol, o filtrado foi secado com

Na-SO. anidro e evaporado em rotoevaporador, â pressão reduzi

da. Foi feita uma coluna de silica onde obtivemos 780,5mg (7,16

x 10~ moles) com rendimento de 49,9%.

u.v. em metanol (concentração de 1,13 x 10 M/l);

* 261 nm (£ = 11622,8);

i.v. (filme liquido): 1240 cm"1 (N-O).

5.8. Procedimento geral de bxidaçáo eletrocatalltica

O procedimento que se segue é comum a todas reações

subsequentes, sendo variado entre as mesmas apenas as massas

dos substratos e valores experimentais próprios.

A cela eletrolltica contendo eletrodo de trabalho

(rede de platina), eletrodo auxiliar (placa de platina), ele-

trodo de referência de calomelano (ECS), dotada de agitação

magnética, é fechada com tampa de teflon contendo 4 furos em

sua superfície para encaixe dos eletrodos e para adição do subs

trato.
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A cela ê conectada ao potenciostato e ao milimulti-

metro. Este último é ligado ao eletrodo de trabalho e de refe

rência e indica externamente se o potencial aplicado pelo po-

tenciostato na cela ê o que se deseja.

Ao potenciostato ê conectado um registrador, o qual

registra a corrente em função do tempo (i x t), tornando pos-

sível, assim, determinar a quantidade de Coulombs passados e,

consequentemente, a massa de substrato transformada.

Inicialmente são adicionados â cela mistura de solu

ção tampão fosfato 0,25 M (pH = 6,8 ou 8,0) com álcool terc-

butilico (em quantidade suficiente para solubilidade do subs-

trato em tampão) em volume total de 32 ml, e cerca de 1,5 x

10~3 moles do substrato. Para se saber se os substratos são

inertes nas condições experimentais que serão utilizadas, apli

cam-se potenciais de 0,8 V e 0,3 V vs. ECS e são registradas

as correntes. Para cada potencial, a corrente observada é da

ordem de yA, indicando a inércia dos mesmos.

Subseqüentemente, nesta mesma cela descrita acima,

são adicionados 32 ml de solução tampão fosfato mais terc-bu-

tanol, onde são solubilizados cerca de 0,1 x 10** moles de com

plexo de rutênio(II), é aplicado potencial de 0,8 V vs. ECS

que oxida o Ru(ll) a Ru(iv), a solução inicialmente vermelho-

escura passa para amarelo-clara. Ê adicionado, a seguir, o subs

trato diluído em 1 ml de tampão e é observado que a solução

passa imediatamente para cor vermelho-escura. Através do re-

gistrador é registrada a corrente inicial e a corrente no trans

correr da eletrólise em função do tempo, que possibilita o con

trole da reação através do número de Coulombs (i vs. t).

Os valores de corrente, o potencial aplicado e a quan

tidade de Coulombs são também indicados pelo potenciostato, sen

do este último lido num coulômetro digital (PAR).

Os critérios para o término da reação, geralmente é

a total transformação do substrato (conhecida pelo valor de
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Coulombs), ou quando o valor da corrente cai próximo ao valor

da corrente residual.

Em caso de substrato pouco reativo, apôs algumas ho

ras, pode ocorrer o aparecimento' de cor verde na solução, que

indica a presença do dimero [(bpy)(trpy)Ru-O-Ru(bpy)(trpy)]+

proveniente da reação entre Ru(II) e Ru(IV), como referido na

seção 2.3. Neste caso, é aplicado por alguns minutos potencial

de 0,3 V vs. ECS, suficiente para a redução do dimero ao com-

plexo de Ru(II), a corrente assume aproximadamente um valor de

-100 mA e cai rapidamente para valores próximos a -1 mA. Após

este período volta-se ao potencial de 0,8 V com a solução ago

ra de cor vermelho-escura. Quando se faz esta inversão de po-

tencial, é observado a seguir um aumento da corrente de al-

guns mA.

Ao término da reação, para as 2 e 4-picolinas-1-õxi

dos a extração do material foi feita em extrator liquido-liqui

do durante 24 horas com mistura de éter etilico e diclorometa

no, 9:1. Esta mistura não extrai o complexo metálico da solu-

ção. 0 solvente foi evaporado e o produto foi purificado por

recristalização em metanol.

No- caso das picolinas e 3-picolina-1-oxido, foi ne-

cessário a secagem total da água por evaporação ã pressão re-

duzida e a extração foi feita com etanol ou benzeno â quente.

Filtrada, a solução foi vertida em éter etilico para a preci-

pitação do complexo metálico. O solvente foi filtrado e evapo

rado. A purificação destes produtos foi feita através de re-

cristalização.

5.9. Oxidações dos clore'tos de 1,2-; 1,3- e 1,4-dimetilpi-

ridlnlos

Para essas eletrólises foram utilizados 11,75g (0,5

x 10~3 moles) de cada sal e 23,75 mg (0,03 x 10"3 moles) do
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complexo de Ru em 32 ml de tampão fcsfato 0,25 M (pH = 6,8).

Em cada oxidação, após oxidar o complexo de Ru(II)

para Ru(IV) foi adicionado o substrato e não foi observada ne

nhuma alteração no comportamento do complexo, esse continuou

de cor amarelo-clara, e a corrente permaneceu baixa (em torno

de 1 mA — corrente residual). Isto indicou que os cloretos são

inertes em contato com o complexo e confirmou o mecanismo pro

posto (vide segão 4.3).

i #

5.10. Oxidação da 2-picolina

Foram utilizados 140,0 mg (1,5 x 10" moles) de subs-

trato e 70,7 mg (0,1 x 10" moles) de complexo de Ru em 32 ml

de solução tampão fosfato 0,25 M (pH =8,0).

Com a adição do substrato foram obtidos 21,0 mA de

corrente caindo para 11,5 mA após 1 hora.

Passadas 19 horas de oxidação, a corrente observada

foi-de 1,0 mA, então foi aplicado potencial de 0,3 V vs. ECS

durante 10 minutos que elevou-a para 2,0 mA.

O tempo de eletrólise foi de 48 horas com corrente

final de 1,0 mA. Após este período foram passados 421,2 Cou-

lombs (48,3%).

A mistura reacional foi transferida para um balão de

250 ml e acidifiçada a pH S3,2 (ponto isoelétrico) com HC1 con

centrado.

fiaram adicionados ao balão 100 ml de benzeno e feita

destilação azeotrópica para remoção de H-O. Foi feita filtra-

çâb, adicionados mais 50 ml de benzeno e deixado sob refluxo

por 1 hora. •

0 filtrado foi recolhido em balão de 100 ml e o sô L

vente evaporado em rotaevaporador. Foram obtidos 44,5 mg (0,36

x 10 moles) de produto (ácido picollnico), com rendimento de

52,5%.
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Foi feita recristalizaçao em benzeno, com p.f. de

134°C (lit.: 136-138°C).

i.v. (nujol) cm""1: 3080» 3100, 3140 (O-H); 1710 (C=O);

1610, 1600, 1570 (C=C, C=N); 1290, 1300 (C-OH).

e.m.: M* 79,1 (100%); 78,2 (46%); 52,3 (80,6%).

5.11. Oxidação da 3-picolina

Foram utilizados 139,6 mg (1,5 x 10 moles) do subs

trato e 70,7 mg (0,1 x 10 moles) do complexo de rutênio em

32 ml de solução tampão fosfato 0,25 M pH = 8,0.

Com a adição do substrato foi obtido corrente máxi-

ma de 41,0 mA caindo apôs 15 minutos para 24,0 mA.

No decorrer de 4 horas de reação, a corrente se en-

controu em 4,0 mA, foi aplicado potencial de 0,3 Vvs ECS du-

rante 10 minutos que a elevou para 4,5 mA.

A eletrólise durou 48 horas. No final deste período

foi. encontrada corrente de 2 mA, sendo que foram passados 516,3

Coulombs (59,4%).

A mistura reacional foi transferida para um balão

de 100 ml e sua fase aquosa evaporada em rotaevaporador. Em se

guida, a mistura foi deixada sob pressão reduzida durante 3 ho

ras a fim de secar totalmente a parte sólida e eliminar o subs;

trato que não reagiu.

Ao balão foi adicionado 15 ml de etanol absoluto e

deixando sob refluxo por uma hora. A mistura foi filtrada e a

parte sólida retornada ao balão no qual foi repetida a opera-

ção com mais 15 ml de etanol.

A fase etanólica foi recolhida em balão de 50 mle re

duzlâa através de rotaevaporador para aproximadamente 10 ml,

sendo transferida lentamente para erlenmeyer de 250 ml conten

do 150 ml de éter etilico. Neste processo ocorre a precipita-

ção do complexo, o qual é eliminado da extração por filtração
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em funil de Gooch n9 04.

A fase etérea recolhida em balão de 250 ml, foi to-

talmente evaporada, originando no balão 84,9 mg (0,69 x 10

moles) de sólido branco com rendimento de 77,4%. A recristali

«ação foi feita em etanol, e o p.f. do produto foi de 235-

240°C ocorrendo sublimação em 220°C (lit.: 236-239°C).

i.v. (nujol) cm"1: 3070, 3050, 3040 . (C - H) t i?10

(C=O); 1580, 1570 (C=C, C=N); 1285, 1310 (C-OH).

e.m.: M+ 123,1 (100%); 78,1 (73,9%); 106 (33,4%).

5.12. Oxidação da 4-picolina

Foram uti l izados 139,5 mg (1,5 x 10 moles) do subs

trato e 70,7 mg (0,1 x 10" moles) de complexo de rutênio em

32 ml de solução tampão fosfato 0,25 M, pH = 8 ,0 .

A corrente máxima registrada com adição do substrato foi de

17,0 nA, e após 0,5 horas enoontrou-se em 12,0 nA.

Após 24 horas, a corrente se encontrou em 1,5 nA, então foi

aplicado potencial de 0,3 V vs. ECS durante 15 minutos, sendo que elevou

a corrente para 2,0 nA.

Após 48 horas foi encerrada a eletrólise com corrente em 1,2

•A. Foram passados 346,0 Coulombs (45,43%).

O método de extração foi o mesmo executado para a 3-picolina

40,9 mg (0,33x 10 moles) de produto com 48,8% de rendimento. A recrista

lizacão foi feita em etanol e o ponto de fusão foi de 326°C em capilar

( l i t . : 310-315°C).

i.v. (nujol) cm"1: 3070, 3050, 3040 (C-H); 1710 (OO); 1610

(OC; C*N); 1230, 1290 (C-OH).

e.m.: M* 123,2 (100%); 106,2 (45,4%); 78,2 (57,2%).

5.13. Oxidação da 2-plcollna-1-oxido

Foram utilizados 164,6 mg (1,5x10" moles) do subs-

trato e 70,7 mg (0,1 x 10" moles) do complexo de rutênio em
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32 ai de solução tampão fosfato 0,25 M (pH =6,8).

A corrente máxima registrada com a adição do subs-

trato foi de 11,6 mA, e após 45 minutos caiu para 5,0 mA.

Após o período de 9 horas a corrente observada foi

de 2,5 mA, então foi aplicado potencial de 0,3 V vs. ECS du-

rante 10 minutos, que a elevou para 4,0 mA.

A eletrôlise durou 30 horas, sendo passados, pelocãl

culo gráfico (i x t) 361,8 Coulombs (41,7%).

A extração do material orgânico foi feita com mistu

ra de éter etllico e diclorometano 9:1 em extrator liquido-li

quido e a purificação foi feita através de recristalizaçao em

metanol.

Foram obtidos 59,7 mg do produto (0,43 x 10 moles)

com rendimento de 68,2% e p.f. de 159°C (lit.: 162°C).

u.v. (metanol) 0,09 mH, Xmáx = 264, e = 10.369,5;

Amáx = 210, c = 24.269,2.

i.v. (nujol) cm"1: 3120, 3110, 3090 (C-H);. 1670

(C=0); 1610, 1600 (C=C, C=N); 1290, 1310, (C-GH); 1250 (N-O).

e.m.: M* 139 (11,9%); 95 (50,7%); 78 (100%).

5.14. Oxldação da 3-picolina-i-oxido

Foram utilizados 163,7 mg (1,5 x 10 moles) do subs

trato e 70,7 mg (0,1 x 10' moles) do complexo tampão fosfato

0,25 M pH 6,8.

Com adição do substrato foi registrada corrente de

7,4 mA caindo, após 30 minutos, para 4,5 mA.

Após 22 horas com a corrente em 1,2 mA, foi aplica-

do potencial de 0,3 V vs ECS durante 10 minutos, que elevou a

corrente para 1,8 mA.

A eletrôlise durou 48 horas e após este período a

corrente observada foi de 0,8 mA. Foram passados 255,96 Cou-

lombs (29,4%).
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A solução.foi acidifiçada com HC1 concentrado a pH

s 2 e a extração foi feita pelo «esmo processo utilizado para

às 3 e 4-picolinas.

A recristalizaçao foi feita em metanol e obtivemos

30.2 mg (0,22 x 10~ moles) do ácido nicotinico-1-oxido, com

49,2% de rendimento e p.f. 262°C (lit-: 260-262°C).

i.v. (nujol) cm"1: 3110, 3090, 3070 (C-H); 1710. (C=O) ;

1570, 1590 (C=C); 1270, 1310 (C-OH); 1200 (M-O).

e.m.: M* 139,1 (100%); 123,1 (21,2%); 95,1 (14,5%);

51.3 (28,3%).

5.15. Oxldação da 4-picolina-1-oxido

Foram utilizados 163,6 mg (1,5x10 moles) de subs

trato e 70,6 mg (0,1 x 10~ moles) do complexo de rutênio em

32 ml de solução tampão fosfato 0,25 M (pH = 6,8).

Com adição do substrato, a corrente máxima registra

da foi de 29,0 mA e após 0,5 horas caiu para 25,0 mA.

Mo decorrer de 16 horas foi observada corrente de

3,2 mA, então foi aplicado potencial de 0,3 V vs. ECS durante

10 minutos, o que aumentou a corrente para 5,0 mA.

A eletrólise durou 25 horas, sendo consumidos 595,8

Coulombs (68,6%).

Foi feita extração com mistura de éter etilico e di

clorometano 9:1 em extrator liquido-liquido.

0 produto foi recristalizado em metanol e foram obti

dos 90,7 mg (0,65 x 10 moles) com rendimento de 63,4% e p.

£. de 276°C (lit.: 271°C).

u.v. (metanol) 1,13 x 10~4 M/l, Amáx s 2 7 9 tm> e •

15.056; A,náx » 215 nm, c « 18.138.

i.V. (KBr) cm"1: 3110, 3080, 3040 (C-H); 1700 (C=0);

1600 (C«C, C=N); 1280 (C-OH); 1195 (H-0).

e.m.s M* 139 (75%); 138 (100%); 123 (38,9%).
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5.16. Oxidação do tolueno

Foram utilizados 138,0 mg (1,5 x 10 moles) do subs

trato e 70,7 mg (0,1 x 10~ moles) do complexo de rutênio em

mistura de 24,5 ml de solução tampão fosfato 0,25 M pH = 6,8 e

9,5 ml de álcool terc-butilico.

Com a adição do substrato foi obtida corrente máxi-

ma de 15,3 mA e após 1 hora caiu para 6,0 mA.

No decorrer de 24 horas, foi encerrada a reação com

a corrente de 1,5 mA, e foram passados 221,1 Coulombs (25,4%).

A extração do material orgânico foi feita com mistu

ra de éter etilico e diclorometano 9:1.

Para purificação a fase orgânica foi lavada com so-

lução de NaOH e em seguida, ã solução aquosa foi adicionado

HC1 concentrado até pH =1 e foi feita extração com CH2CI2 do

ácido benzóico com 85,1% de rendimento.

A recristalização foi feita em H20 obtendo 18,7 mg

do ácido puro com 40,3% de rendimento e p.f. de 121-123ct. (lit.:

122,4°C).
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5.17. Espectros de infra-veraelho

5.17.1. I.v. do. produto de oxidaçâo da 2-picolina

(ácido picolínico)
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5.17.2. I.v. do produto de oxidaçâo da 3-picolina

(ácido nicotinico)
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5.17.3. I.v. do produto de oxidação da 4-picolina

(ácido isonicotinico)

5.17.4. I.v. do produto de oxidação da 2-picolina-

1-oxido (ácido picolínico-1-oxido)

. M MCMM
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5.17.5. I.v. do produto de oxidação da 3-picolina-

1-oxido (ácido nicotInico-1-oxido)

5.17.6. I.v. do produto de oxidação da 4-picolina-

1-oxido (ácido isonicotinico-1-oxido)
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6. CONCLUSÕES

O método de oxidação eletrocatalizada pelo complexo

perclorato de bipiridinaoxotripiridinarutênio de substratos

orgânicos tem as seguintes vantagens: (a) meio aquoso, (b) tem

peratura ambiente, (c) fácil acompanhamento do curso da rea-

ção, (d) uso de pequenas quantidades de substrato e (e) fácil

recuperação do oxidante que é usado em quantidades cataliti-

cas.

A principal desvantagem é a lentidão das reações.

0 mecanismo de oxidação através de um intermediário

radicalar seguida por um intermediário catiõnico foi plenamen

te apoiado pelos resultados obtidos. A ordem de reatividade

corresponde bem às previsões mecanisticas.

As fragmentações dos espectros de massa dos seis pro

dutos obtidos, as 2-, 3- e 4-carboxipiridinase 2-,3- e 4-carbo

xipiridinas-1-ôxidos foram interpretadas. Verifica-se especial

facilidade de descarboxilação dos dois derivados com o grupo

carboxi na posição 2. Nestes compostos os espectros acusam

os ions moleculares somente como picos fracos, enquanto que

com os outros compostos piridinicos o pico base ê o do íon mo

lecular.
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