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RESUMO

Neste trabalho, foram sintetizados para estudos, quatro novos carboxilatos de ródio(II)

(ciclopropano-, ciclobutano-, ciclopentano- e ciclohexanocarboxilato) e outros já conhecidos

(acetato, propionato, butirato, metóxiacetato, dicloroacetato e trifluoroacetato). Os compostos

foram caracterizados por análise elementar, análise térmica, susceptibilidade magnética e

espectroscopia eletrônica, Raman e infravermelho. A síntese desses compostos, pelo método da

reação do RhCl3.aç com o sal de sódio do ácido carboxüico correspondente, foi estudada no

sentido de se conhecer o processo de oxirredução envolvido. Os estudos de espectros Raman e

eletrônico foram efetuados principalmente para se caracterizar melhor as ligações Rh-Rh e Rh-O.

Os resultados correspondentes, mostram uma relação direta entre a força do ácido carboxílico e a

força da ligação Rh-O, porém apresentam uma relação inversa entre a força da ligação Rh-Rh.

Estudos de análise térmica foram realizados e os dados obtidos, mostram uma semelhança nas

curvas TG/DTG àquelas encontradas na literatura. Por outro lado, as curvas DSC apresentam

resultados bem diferentes daqueles publicados. Em cápsula aberta, os picos referentes a quebra da

estrutura de gaiola, são exotérmico e em cápsula fechada estes picos são endotérmicos. Os

produtos de termodecomposição foram analisados. Os gases foram recolhidos e analisados por

CG/MS e espectroscopia de RMN de !H e 13C. Os resíduos foram retirados em vários intervalos

de temperaturas e analisados por difração de raios-X. O ciclopropanocarboxilato de ródio teve sua

atividade antitumor avaliada in vitro (cultura de células K562 e Ehrlich) e in vivo (camundongos

Balb-c portadores de tumor ascite de Ehrlich), manisfestando atividade satisfatória; 87,5% de

probabilidade de sobrevida dos animais tratados.



ABSTRACT

Four new rhodium(II) carboxylates (cyclopropane-, cyclobutane-, cyclopentane-, and

cyclohexanecarboxylate), and other already known rhodhim(II) carboxylates (acetate, propionate,

butyrate, metoxyacetate, dichloroacetate, and trifluoroacetate), have been prepared for study in

this work. The compounds were characterized by elementary and thermogravimetric analysis,

magnetic susceptibility, and electronic, Raman, and infrared spectroscopy. The reaction of

Rb.Cl3.GK7 with the sodium carboxylates was studied aiming to improve the understanding of the

redox process involved. Spectroscopy studies (Raman and electronic) were made to examine the

transition involved in the Rh-Rh and Rh-0 bonds. The results have shown a direct relation

between the force of the carboxylic acid and the Rh-0 bond force, but show a inverse relation

with the Rh-Rh bond force. Thermal analysis studies were undertaken and the obtained date show

a resemblance of the TG/DTG curves with that found in literature. In the other hand, the DSC

curves show a different results: in open crucible, the peaks associated with the cage breakdown are

exothermic and, in closed crucible this peaks are endothermic. The thermodecomposition products

were analyzed. The evolved gases were identified by GC/MS and JH and 13C NMR spectra. The

residues were analyzed by X-ray diffraction. Antitumor activity of rhodium

cyclopropanecarboxylate was evaluated in vitro (cell cultures K562 and Ehrlich) and in vivo

(Balb-c mice with ascite Ehrlich tumor), indicating an increased life span (87.5%) of the treated

animals
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ABREVIATURAS E SIGLAS

ca. lat. centiare (cerca de; aproximadamente)

Carbox ânion carboxilato monovalente

CD ing. Circular Dichroism (Dicroismo Circular)

DMF ing. dimethylformamide (dimetilfonnamida)

DNA ing. deoxyribonucleic acid (ácido deoxiribonucléico)

DNPH ing. 2,4-dinitrophenylhidrazyne (2,4-dinitrofenilbidrazina)

DSC ing. diferential scanning calorimetric (calorimetria exploratória diferencial)

DTA ing. diferential thermal analysis (análise térmica diferencial)

tsHf entalpia de fusão

ect. lat. et castera (e os outros; e os demais; e assim por diante)

e.g. lat. exempli gratia (por exemplo)

EPR ing. Electron Paramagnetic Resonance (Ressonância Paramagnética de Elétrons)

et ai. lat. et alii (e outros)

ESCA ing. Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (Espectroscopia Eletrônica para Análise

Química)

EXAFS ing. Extended X-ray Absorption Fine Structure

HISN ing. isonicotinic acid (acído isonicotínico)

ib. lat. ibidem (no mesmo lugar)

i.e. lat. id est (isto é)

ISN ânion isonicotinato

IV infravermelho

m ing. medium (médio)

M.B. Magneton de Bohr

MCD ing. Magnetic Circular Dichroism (Dicroismo Circular Magnético)

m/e razão massa/carga (geralmente a carga é 1)

/4ff momento magnético efetivo



XI

P.A. para análise

p.f. ponto de fusão

PBS ing. phosphate buffered saline solution (solução de NaCl, 0,85% (145 mol/L) em tampão de

fosfato 150 mmol/L - pH 7,2 à 25°C)

PPh3 ing. triphenylphosphine (trifenilfosfína)

RMN Ressonância Magnética Nuclear

s ing. strong (forte)

sh ing. shoulder (ombro)

TG termogravimetria

THF ing. thetrahydrofurane (tetrahidrofurano)

unid. unidade

UV/Vis ultravioleta/visível

vs ing. very strong (muito forte)

vw ing. very weak (muito fraco)

w ing. weak (fraco)



Parte

INTRODUÇÃO

Nesta Parte, tentamos situar o trabalho dentro do

contexto da química dos carboxilatos de ródio, a

fim de estabelecer a relevância do trabalho

executado.
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Introdução e objetivos

O Capítulo que segue está dividido em introdução, revisão

bibliográfica e objetivos. A revisão bibliográfica reúne as

referências mais importantes neste campo com discussões de

alguns tópicos.

Introdução

Kevisão Bíbfiográfiea

Objetivos

Referências



INTRODUÇÃO

Ao contrário dos complexos monoméricos de ródio divalente, aqueles possuindo ligações Rh-Rh

são bastante estáveis. Entre estes, os mais importantes são os carboxilatos de ródio(II), que

apresentam uma estrutura do tipo gaiola com dois íons de Rh2+ unidos via ponte de grupos

carboxilatos (estrutura I). As posições axiais (L) podem ser ocupadas por moléculas as mais

variadas, geralmente, ligadas por oxigênio, nitrogênio, fósforo ou enxofre.

R

Rh;

cr

R

I

O desenvolvimento na pesquisa desses dimeros deu-se não somente sob o ponto de vista

estrutural, estudado através de raios-X [1] e por métodos espectroscópicos [2], mas também por

suas possíveis aplicações em quimioterapia antitumor [3] e em catalise homogênea [4].

O primeiro composto binuclear de ródio relatado, contendo pontes de carboxilatos foi

sintetizado em 1960 por Chernyaev, et ai. [5] aquecendo ácido clororródico, H3[RhCy, em ácido

fórmico; originando o formato de ródio(II). Várias modificações desse método de síntese são

agora empregadas na preparação dos carboxilatos de ródio(II). O método mais usual inclui a

reação de um derivado contendo Rh(HI) (e.g. BhCh.aq, Rh(OH)3.2H2O, etc.) e ácido carboxüico,

na forma protonada ou não, obtendo-se o respectivo carboxilato de ródio(II).

Neste trabalho, foram sintetizados, vários carboxilatos de ródio(II) inéditos e outros já

conhecidos, seguindo o último método, com o objetivo de contribuir para o melhor entendimento



da química dos carboxilatos de ródio(II). A preparação detalhada dos compostos e as técnicas

experimentais de caracterização estão apresentadas no Capítulo 2. A síntese envolve alguns

aspectos ainda por serem investigados, como o agente redutor do metal e mecanismo de

coordenação, sobre os quais a literatura não fornece explicações convincentes [6,7]. Dentro desse

contexto, nos Capítulos 3 e 4, será discutida, sob alguns aspectos, a síntese desses compostos. No

Capítulo 4, particularmente, serão feitas algumas considerações sobre um possível mecanismo de

redução do ródio(JII) para ródio(II), a partir da análise dos produtos da reação.

Do ponto de vista estrutural, os carboxilatos de ródio(II) são bem conhecidos. No entanto,

sua estrutura eletrônica tem sido alvo de muitas controvérsias, principalmente no que diz respeito

à natureza das ligações ródio-ródio e às interações mútuas de ligações ródio-ródio e ródio-ligante

axial e equatorial [8]. As técnicas que têm sido utilizadas incluem estudos de espectros eletrônicos

[9], espectroscopia fotoeletrônica [10] e espectroscopia de ressonância magnética de spin [11].

Nos Capítulos 6 e 7, propõem-se alguns caminhos, através da espectoscopia eletrônica e

vibracional, para um melhor conhecimento sobre as forças de ligações Rh-Rh e Rh-O.

Uma ferramenta importante para a caracterização de compostos de coordenação tem sido

a análise térmica, englobando medidas de TG/DTG e DSC. Os estudos que se originam dessas

técnicas são diversos, como por exemplo: análise quantitativa, termosíntese, etc. Para os

carboxilatos de ródio(II) essas técnicas somente haviam sido usadas no aspecto analítico, ou seja,

sem se preocupar com as características do material formado. No entanto, o comportamento

químico inusitado dos resíduos dos compostos nos levou a estudá-los mais detalhadamente. No

Capítulo 8, estão apresentados alguns resultados de análise térmica para o nosso sistema.

O potencial de atividade antitumor dos carboxilatos de ródio é incontestável, no entanto a

baixa solubilidade desses compostos tem limitado seus estudos em sistemas biológicos. Em vista

disso, no Capítulo 9, apresentaremos uma estratégia para tornar o ciclopropanocarboxilato de

ródio hidrossolúvel. Nesta oportunidade, realizamos uma avaliação da atividade antitumor in vitro

e in vivo; tendo encontrado resultados bastante animadores.

Finalmente, no Capítulo 10, encerramos o trabalho com as conclusões, juntamente com as

propostas para um possível prosseguimento dos estudos.



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os exemplos mais importantes de compostos de ródio(II) são aqueles que possuem uma ligação

Rh-Rh, como por exemplo os carboxilatos de ródio(II). O primeiro composto sintetizado foi o

[Rh2(O2CH)4.2H2O] em 1960 por Chernyaev, et ai [5]. Porém, somente após o reconhecimento

da quádrupla ligação em 1965 [12], que compostos com ligação metal-metal sofreram um grande

impulso.

Durante as décadas de 70 e 80 as publicações sobre carboxilatos de ródio multiplicaram-se

de forma a merecerem alguns artigos de revisão [13,14], sendo que uma parcela preponderante

das pesquisas fora dedicada à obtenção de adutos, compreendendo a associação 1:2 de carboxilato

de ródio com ligantes doadores, nas posições axiais. O volume de pesquisa na área deveu-se, além

dos aspectos estruturais, à aplicação em potencial desses compostos, principalmente, na terapia do

câncer e em catalise homogênea.

Após um início que parecia promissor, as pesquisas envolvendo os carboxüatos de ródio

com atividade antitumor tiveram uma certa retração. Talvez devido às evidências de toxicidade

relativamente alta, assim como a uma patente dificuldade de solubilização desses compostos em

água. Najjar et ai, a partir de 1984 têm procurado obter novos carboxilatos de ródio que

pudessem apresentar, além da atividade antitumor, uma toxicidade menor, em relação aos

compostos já conhecidos [3a, 10].

Atualmente, o interesse pela pesquisa sobre novos carboxüatos de ródio com atividade

antitumor parece aumentar novamente, como pode ser demonstrado pela publicação na literatura,

não só de trabalhos deste laboratório, como de outros centros [39,41]. Além disso, artigos

importantes continuaram sendo publicados na literatura, com o interesse voltado principalmente

para aspectos estruturais [6] e aplicação em catalise [4a].

No campo da catalise homogênea, o acetato de ródio tem sido bastante utilizado como

catalisador em reações de ciclopropanação de olefinas [4a]. Contudo, trabalhos neste campo

focalizam fundamentalmente a reação orgânica, sendo que poucas pesquisas utilizando outros

carboxilatos são feitas.



Tabela 2.1 - Compêndio de Referências dos Carboxilatos de Ródio e seus Adutos.

Prep. Cor Espectro Espectro Ensaios
Vibracional Eletrônico Biológicos

Outras Propriedades Físicas

[Rh2(O2CH)4LBl

H2O

[Rh2(O2CCH3)4Ln

H2O

D2O

MeOH

;-PrOH

DMSO

THF

acetona

acetonitrila

cr
adenosina

«-C,H,NH2

w-C4H9NH2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Verde

Verde

IV 36
Raman 36

IV 36
Raman 36

e

e

43

40

Interação
com DNA 42

40,54

Eletroquimica 43

Coord, normal 36

EPR 35, 55, voltametria cílica
35, Mec. moleculares 38 e
Coord, normal 36
'H 3C RMN 60 e
Eletroquimica 60

EPR 35, voltametria cílica 35

EPR 35, voltametria cílica 35

Mecanismos moleculares 38

EPR 35, voltametria cílica 35

EPR 35, voltametria cílica 35

EPR 35, voltametria cílica 35

EPR 35, voltametria cílica 35
13C RMN 61

54

54



continuação

Prep. Cor Espectro Espectro Ensaios
Vibracional Eletrônico Biológicos

Outras Propriedades Físicas

(Rh2(O2CCH3)4LM]

N-[2-(dimetilamino)hexil]acridinc-
4-carboxamida
6-[l-metil-4-m'troimidazol-5-il)tio]purina

TCNE

sulfadiazina

bpy

metronidazol

benznidazol

acetonitrila

cloroquina

NH3

metilamina

etilamina

M-propilamina

w-butilamina

TTF

P(CH2CH2COO)3
3'

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

53

58

62

15

17

25

25

32

39

41

41

41

41

41

46

Rosa

Vermelha

Preta

Rosa

Verde

Marrom clara

Verde

Verde

IV 58

IV 17

IV 25

IV 25

IV 39

58

25

25

29

39

Reflec-
tância 46

49

49

25

25

39

41

41

41

41

41

Estrutura por raios-X 53

'H RMN 58, Estrutura por
raios-X 58, FAB-MS 58,
Voltametria cíclica 58

Estrutura por Raios-X 17, *H
RMN 17, Cond. molar 17
TG 25, lH RMN 25

TG 25, lH RMN 25

'H RMN 29, Voltametriacícli
ca 29 e Espectro MCD 32
'H RMN 39

Estrutura por raios-X 46

Estrutura eletrônica 49,
Estudos cínéticos 49
Estrutura eletrônica 49,
Estudos cinéticos 49



continuação

Prep. Cor Espectro Espectro Ensaios
Vibracional Eletrônico Biológicos

Outras Propriedades Físicas

[Rh2(O2CCH3)4LBl

(C6H5)P(CH2CH2CH2NH3)2+

EtOH

DMTC

DMTC

DETC

ETC

MTC

TC

TBA

TAA

DMTA

DMTF

piperidina

4-aminoantipirina

luminol

2,5-difenüoxazol

49

49

49

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

32

31

31

30

30

30

30

31

31

31

31

50

50

50

50

Verde oliva

Verde escuro

Verde escuro

Violeta

Violeta

Violeta

Marrom
avermelhado
Marrom
avermelhado
Cinza

Violeta
avermelhada

IV 31

IV 31

IV 30

IV 30

IV 30

IV 30

IV 31

IV 31

IV31

IV 31

IV 50

IV 50

IV 50

IV 50

31

31

30

30

30

30

31

31

31

31

Estrutura eletrônica 49,
Estudos cineticos 49
Estrutura eletrônica 49,
Estudos cineticos 49
Estrutura eletrônica 49,
Estudos cineticos 49
Espectro MCD 32

*H RMN 31, Estrutura de
raio-X31,TG30eDTA30

'HRMN31,TG30eDTA30
1He1 3CRMN30
XH e 13C RMN 30

'H e 13C RMN 30

'H e 13C RMN 30

'H RMN 31, TG 30 e DTA 30

1HRMN31,TG30eDTA30

'H RMN 31, TG 30 e DTA 30

'H RMN 31, TG 30 e DTA 30

Estudos cineticos 50

Estudos cineticos 50

Estudos cineticos 50

Estudos cineticos 50



continuação

Prep. Cor Espectro Espectro Ensaios
Vibracional Eletrônico Biológicos

Outras Propriedades Físicas

[Rh2(O2CCH3)4LM)

l,4-bis(5-fenil-2-oxazolil)benzeno

benzotiazol

1-naftilamina

ra>5,5,7,12,14,14-hexametil-
1,4,8,11 -tetr a-azaciclotetradecane
o-tolidina

2

2

2

1

1

50

50

50

50

50

IV 50

IV 50

IV 50

IV 50

IV 50

Estudos cinéticos 50

Estudos cinéticos 50

Estudos cinéticos 50

Estudos cinéticos 50

Estudos cinéticos 50

{[3Hj Rh2(O2CCH3)4} 47 Verde Cromatografia TLC 47

{[Rh2(O2CCH3)4(TTF)Bll3} 46 Preta Reflec-
tância 46

{[Rh2(O2CCH3)2l(C(íH5)2P(C6H4)j2}.2THF 50 Reatividade 50

[Rh2(O2CCH3)3(TMMP-O)(MeOH)l

lRh2(O2CCH3)3(CH3DMTD)2(PPh3)2l

52 Verde

59 Marrom escuro IV 59 59

'H e 3IP{'H} RMN 52,
Estrutura por raios-X 52 e
Eletroquímica 52

'H RMN 59

[Rh2(TTB)3(OiCCH3)(py)2 34 34 Estrutura por raios-X 34,
estudos termodinâmicos 34 e
cinéticos 34
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Outras Propriedades Físicas

[Rh2(TTB)4(py)2 34 34 Estrutura por raios-X 34,
estudos termodinâmicos 34 e
cinéticos 34

{Rh2[O2CCH2CH2(QH2)l4LB}

imidazol

2-metilimidazol

py

dimetilamina

DMSO

2

2

2

2

2

51

51

51

51

Rósea

Rósea

IV 51
Raman 51
IV 51
Raman 51
IV 51
Raman 51
IV 51
Raman 51

e

e

e

e

51

51

51

51

XPE 51, 'H RMN 51 e
Medidas magnéticas 51
XPE 51, *H RMN 51 e
Medidas magnéticas 51
XPE 51, *H RMN 51 e
Medidas magnéticas 51
XPE 51, 'H RMN 51 e
Medidas magnéticas 51
Mecanismos moleculares 38

lRh2(O2CC2H5)4LM]

NH3

sulfadiazina

metronidazoí

benznidazol

tetraetilamônia

jV-[2-(dimetilamino)hexil]acrtdino-
4-carboxamida

Raman 23 Crital líquido 23

54

2

2

2

2

2

15

25

25

48

53

Rosea

Marrom clara

Verde

Rósea

IV 15
Raman 16
IV 25

IV 25

IV 48

15

25

25

25,28

25

TG 25, 'H RMN 25, Estrutura
por raios-X 28
TG 25, 'H RMN 25

EPR 48, ESCA 48 e Medidas
magnéticas 48
Estrutura por raios-X 53



continuação

Prep. Cor Espectro Espectro Ensaios
Vibracional Eletrônico Biológicos

Outras Propriedades Físicas

[Rh2(O2CCH2OCH3)4L,,l

Af-[2-(dimetilamino)hexíl]acridino-
4-carboxamida

53 Rósea Estrutura por raios-X 53

[Rh2(O2CC3H7)4LB

sulfadiazina

metronidazol

benznidazol

2

2

2

15

25

25

Rosa

Marrom clara

Verde

Raman 23

IV 15
Raman 16
IV 25

IV 25

15

25

25

25

25

Cristal líquido 23

TG13,1HRMN25

TG13,'HRMN25

[Rh2(O2CHOHCC6H5)4LB

H2O 56 EPR55

iRh2Cl2(O2CH)2LM]

1,10-fenantrolina

bpy

2

2

57

57

EPR55

EPR55

IRli2(O2CCF3)4L«

H2O

sulfadiazina

py

metronidazol

2

2

4

2

15

18

25

Rosa

Marrom clara

IV 15
Raman

IV 25

16
15

25

40

25

Estrutura por raios-X 18

TG 25, "H RMN 25
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[Rh2(O2CCF3)4LB]

benznidazol

(-)-/raMS-cariofíleno

(-)-metanol

(+)-2-octanol

2,5-dimethyl-2,4-hexadieno

NITMe

IMMe

lMMe

NITPh

DMSO

NBD

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

25

26

27

33

33

33

33

45

Verde

Azul

Azul escuro

Azul escuro

Azul escuro

Azul escuro

IV 25

IV 27

25

44

44

27

25 TG 25, •H RMN 25

Estrutura por raios-X 26, !H
RMN 26

ORD 44 e CD 44

ORD 44 e CD 44

'H RMN 27
Estrutura por raios-X 33 e
Propriedades magnéticas 33
Estrutura por raios-X 33 e
Propriedades magnéticas 33
Estrutura por raios-X 33 e
Propriedades magnéticas 33
Estrutura por raios-X 33 e
Propriedades magnéticas 33
Mecanismos moleculares 38

[Rh2Cl2(O2CCH3)2LB

1,10-fenantrolina

bpy

56

57

IV 36 e
Raman 36

Coord, normal 36 e EPR 55

EPR55

[Rh2CI2(O2CH)2L«l

1,10-fenantrolina IV 36 e
Raman 36

Coord, normal 36
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lRh2{(S)-O2CHOHCC6H5}4L«]

H2O

CH3)2O}](CH3OH)

[Rh2(O2CCF2CF2CF3)4L,,l

2,5-dimethyl-2,4-hexadieno

Verde

Verde

27 Azul

43

IV 36 e
Raman 36

IV 27 27

Eletroquimica 43

!H RMN 37, Estrtura por
raios-X 37, Eletroquimica 37

'H RMN 27

[Rh2Cl2(O2CCH3)2(dppm)2] 19 Salmão pálida Estrutura por raios-X 19

{Rh2[O2CC(CH3)3l4LB}

DMSO Mecanismos moleculares 38

{Rh2I(O2CCH2C(OH)(CO2H)(CH2C
O2H)j4}

[Rh2(form)2(02CCFj)2LB)

H2O

Adenina

dimetiladenina

adenosina

63 Verde 63

2

1,2

2

2

20

21

21

21

Marron
avermelhado
Verde

Verde

Verde Azulado

EPR21

EPR21

EPR21

EPR21

EPR21
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citosina

metilcitosina

citidina

sulfadiazina

metronidazol

benznidazol

2

2

2

2

2

21

21

21

15

25

25

Azul-violeta

Azul

Preta

Rosa

Marrom clara

Verde

IV 15
Raman 16
IV 25

IV 25

15

25

25

13

13

EPR21

EPR21

EPR21

EPR21

TG 25, 'H RMN 25

TG 25, !H RMN 25

[Rh2(O2CC6Hs)4LBl

metronidazol

benznidazol

2

2

25

25

Marrom clara

Verde

IV 25

IV 25

25

25

13

13

TG25,

TG25,

'H RMN 25

'H RMN 25

[Rh2(O2CCH2C6H5)4LB|

metronidazol

benznidazol

2

2

25

25

IV 25

IV 25

25

25

25 TG 25, 'H RMN 25

25 TG 25, 'H RMN 25

lRh2(OICCH=CHC6H5)4LBJ

sulfadiazina

15 Rosa IV 15
Raman 16

15
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Na tabela 1.1 estão relacionados estudos referentes a carboxilatos de ródio(II) realizados

nos últimos dez anos. Nesta tabela, observa-se que apesar do grande número de novos estudos,

são poucos os novos carboxilatos, por volta de 23.

OBJETIVOS

O principal interesse nos carboxilatos de ródio(II) está centrado na sua potencial aplicação em

catalise e em quimioterapia do câncer. Em função disso, o desenvolvimento de novos compostos e

um melhor conhecimento da relação estrutura-atividade é bastante desejada.

Com objetivo de contribuir para o melhor entendimento da química desses complexos, nos

propusemos a sintetizar, caracterizar e ensaiar biologicamente uma série nova de compostos - os

cicloalcanocarboxilatos de ródio(ll). Este sistema foi escolhido para fins de comparação com

sistemas clássicos (acetato, dicloroacetato, trifluoroacetato, etc), cujas propriedades são

conhecidas, pelo menos em parte.

No campo da síntese e caracterização, tínhamos como objetivo, no aspecto sintético,

esclarecer alguns pontos sobre o agente redutor do Rh(III) para Rh(II), enquanto que, em termos

de caracterização, determinar algumas propriedades físico-químicas, a fim de realizar

comparações. Por exemplo, a elucidação dos tipos de ligação Rh-Rh e Rh-O, por espectroscopias

Raman e Infravermelho.

No aspecto biológico, tínhamos como objetivo, obter compostos com maior solubilidade

em água. Para contornar este problema usamos uma estratégia que pudesse nos levar à obtenção

de compostos mais hidrossolúveis. Um dos caminhos tentados foi introduzir, nas posições axiais,

moléculas que pudessem se ligar facilmente ao ródio, porém com um grupo hidrofüico na

extremidade. Estes Iigantes poderiam conferir à toda a molécula, uma certa solubilidade em água.
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Parte

EXPERIMENTAL

Nesta Parte, está reunido de forma detalhada a

preparação dos compostos. Além disso,

apresentaremos as técnicas utilizadas e as condições

experimentais, nas quais foram caracterizados os

compostos



Materiais e métodos

Neste Capítulo será descrito, de forma detalhada, os

experimentos realizados no decorrer deste trabalho. A divisão

em preparação dos compostos, estudos da reação de

oxirredução, caracterização e testes biológicos têm o objetivo

de tomar a apresentação mais clara para posteriores

discussões. Achamos, todavia, mais conveniente apresentar os

resultados juntamente às discussões.

Prcparaças dos Compostos

Estados da Reaçãede

Caracterização

Testes Biológicos

Referências
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REAGENTES

Cloreto de ródio(III) hidratado

Ácido acético glacial

Ácido n-butírico

Ácido propiônico

Ácido metóxiacético

Ácido dicloroacético

Ácido trifluoroacético

Ácido ciclopropanocarboxilico

Ácido ciclobutanocarboxílico

Ácido ciclopentanocarboxilico

Ácido ciclohexanocarboxílico

Acetato de sódio

Trifenilfosfína

Hidróxido de sódio

Diclorometano

2,4-dinitrofenilhidrazina

Tetracianocobaltato(II) de mercúrio(II)

Brometo de potássio

Meio de cultura RPMI-1640

Bicarbonato de potássio

PROCEDÊNCIA

Fluka AG, CH-9470 Buchs

Cario ERBA

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Cario ERBA

Cario ERBA

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Merck

Aldrich

Merck

Merck

Aldrich

Aldrich

Riedel-DE HAÈN AG

SIGMA

Merck

GRAU DE PUREZA

P.A.

99,9%

99%

99,5%

98%

99%

99%

95%

98%

99%

98%

P.A.

P.A.

P.A.

P.A.

70%

99,99%

espectral

P.A. (estério)

P.A.
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PREPARAÇÃO DOS COMPOSTOS

Todos os carboxilatos de ródio - acetato, propionato, butirato, metóxiacetato, dicloroacetato,

trifluoroacetato, ciclopropanocarboxilato, ciclobutanocarboxilato, ciclopentanocarboxílato e

ciclohexanocarboxilato - foram obtidos por técnicas distintas. De acordo com Mann e Spencer [1],

o cloreto de ródio hidratado não tem uma estequiometria definida, possuindo seis composições

diferentes, [Rh(OH2)6-nCln]3~n (n ^ 6). Para efeito de cálculos estequiométricos, assumimos n = 3,

cuja fórmula ficaria [Rh(OH2)3Cl3].

Preparação dos Carboxilatos de Sódio

Os sais sódicos necessários à síntese adotada foram sintetizados segundo processo descrito na

literatura [2], Três gramas de ácido correspondente - ácido acético, ácido propiônico, ácido

butírico, ácido ciclopropanocarboxílico, ácido ciclobutanocarboxílico, ácido ciclopentano-

carboxílico, ácido ciclohexanocarboxílico, ácido metóxiacético, ácido dicloroacético e ácido

trifluoroacético - dissolvidos em ca. 20 mL de água destilada, foram neutralizados com solução de

hidróxido de sódio a 25%, gota a gota, controlando-se a elevação do pH, até sete, com o auxílio

de papel indicador. Concluída a neutralização, deixou-se evaporar a solução em banho-maria, e o

resíduo - massa fluida branca, quase cristalizada -, uma vez resfiiada, foi dissolvido em ca 30 mL

de etanol absoluto. Após filtragem e evaporação do etanol, o carboxilato de sódio obtido foi

dessecado em estufa, a 110°C, durante duas horas.

Preparação do Acetato de Ródio(ll), [Rh2(O2CCH3)4]

Dissolveram-se 1,00 g (3,80 mmol) de KhCh.aq em 20 mL de etanol absoluto e, separadamente,

1,25 g (15,2 mmol) de acetato de sódio em 20 mL de ácido acético glaciaL Colocaram-se as duas

soluções no balão do equipamento mostrado na figura 2.1 e aqueceu-se sob refluxo a mistura por
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20 minutos à temperatura de 65°C sob atmosfera de nitrogênio. Filtrou-se em funil de placa

porosa número 4 e aqueceu-se sob refluxo o sólido residual em 200 mL de metanol por 3 horas. A

solução foi filtrada a quente em papel de filtro e concentrada em banho-maria até reduzir o volume

à metade. Resfiiou-se à temperatura ambiente e colocou-se no congelador por 24 horas. Os

TUBO d CaCI2

CONDENSADOR

TERMÔMETRO

REATOR

AQUECEDOR

Figura 2.1 - Esquema do Equipamento Usado nas Sínteses dos Carboxilatos de Ródio(II)

cristais formados foram lavados com duas porções de 10 mL de metanol gelado e secos em

dessecador à vácuo com CaCk anidro. Os cristais verde escuros foram recolhidos, triturados e

aquecidos por 2 horas em Abderhalden, contendo água, obtendo-se cristais verde claros.

Rendimento: 65 %



26

Preparação do Propionato de Ródio(ll), [Rh2(O2CC2H5)4l

Solubilizou-se 1,00 g (3,80 mmol) de Rb.Cl3.ai5r em 300 mL de etanol absoluto no equipamento

mostrado na figura 2.1, adicionaram-se 1,46 g (15,2 mmol) de propionato de sódio e aqueceu-se

sob refluxo por 20 minutos, à temperatura de 65-70°C, sob atmosfera de nitrogênio. Esfiiou-se a

solução em corrente de nitrogênio, filtrou-se em papel de filtro quantitativo 42 e concentrou-se em

banho-maria até atingir um volume de aproximadamente 100 mL. Com um funil de separação,

procedeu-se a uma extração, adicionando 60 mL de diclorometano e 140 mL de água destilada. A

solução verde escuro, mais densa, foi separada e filtrada. Voltou-se a solução para o funil,

lavando a solução do composto com 40 mL de água destilada; repetiu-se o processo mais duas

vezes. Evaporou-se a solução em corrente de ar e secou-se em dessecador à vácuo com CaCk

anidro. Solubilizou-se em um mínimo de acetona quente e filtrou-se em funil de Büchner com

papel de filtro quantitativo 42. Evaporou-se e secou-se em Abderhalden, sob vapor de água, por 2

horas. Rendimento: 68 %

Preparação do Butirato de Ródio(ll), lRh2(O2CC3H7)^

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de BhCh.aq em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

1,67 g (15,2 mmol) de butirato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos sob atmosfera

de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de ródio(II)

Rendimento: 61 %

Preparação do Metóxiacetato de Ródio(ll), [Rh2(O2CCH2OCH3)4]

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de RhCl3.a^ em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

1,70 g (15,2 mmol) de metóxitacetato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos sob
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atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(ü). Rendimento: 64 %

Preparação do Dicloroacetato de Ródio(ll), [Rh2(O2CCHCIz)4l

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de Rb.Cl3.a9 em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

2,29 g (15,2 mmol) de dicloroacetato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos sob

atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(n). Rendimento: 64 %

Preparação do Trifluoroacetato de Ródio(ll), [Rh2(O2CF3)4}

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de RhCh.aq em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

2,07 g (15,2 mmol) de trifluoroacetato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos sob

atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(II). Uma lavagem com aproximadamente 5 mL de benzeno seguida por filtração foi

necessária para retirar impurezas. Neste caso, ocorre a formação de outro composto de cor

amarela, provavelmente, um complexo de RH(HI). Rendimento: 38 %

Preparação do Ciclopropanocarboxilato de Ródio(ll),

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de KhCh.aq em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

1,64 g (15,2 mmol) de ciclopropanocarboxilato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos

sob atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(II). Rendimento: 69 %
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Preparação do Ciclobutanocarboxilato de Ródio(ll), [Rhz(OzCCMi)4

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de KhCk.aq em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

1,85 g (15,2 mmol) de ciclobutanocarboxilato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos

sob atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(n). Rendimento: 65 %

Preparação do Ciclopentanocarboxilato de Ródio(ll), [Rh2(O2CCsH9)^

Dissorveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de Rb.Cl3.a9 em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

2,07 g (15,2 mmol) de ciclopentanocarboxilato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos

sob atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(n). Rendimento: 58 %

Preparação do Ciclohexanocarboxilato de Ródio(ll), [Rh2(O2CC6Hn)4j

Dissolveu-se 1,00 g (3,80 mmol) de Rb.Cl3.iH? em 300 mL de etanol absoluto, adicionaram-se

2,28 g (15,2 mmol) de ciclohexanocarboxilato de sódio e aqueceu-se sob refluxo por 20 minutos

sob atmosfera de N2. As etapas seguintes foram as mesmas que a da preparação do propionato de

ródio(n). O sólido obtido foi recristalizado com uma pequena porção de éter etüico. Rendimento:

5 1 %

Preparação dos Adutos com Trífenilfosfma, PPh3

A preparação dos adutos com trifenilfosfina seguiu, também, método citado na literatura [3]. A

síntese consiste na adição lenta de uma solução de ligante PPh3 em metanol a uma solução do
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carboxilato de ródio em dioxano na proporção 3:1, respectivamente. A solução inicialmente verde

passa gradativamente por uma cor amarrom, que em seguida precipita fonnando o aduto marrom

alaranjado. A decantação do sobrenadante e a lavagem com 3 porções de metanol, para retirar as

substâncias que não reagiram, devem ser rápidas, uma vez que este aduto sofre dissociação [4].

Preparação do Aduto de Ciclopropanocarboxilato de Ródio(ll) com Ácido Isonicotinico

Dissolveram-se 200 mg (0,37 mmol) de [Rh2(CbCC^s),»] em 20 mL de dioxano, adicionaram-se

94,7 mg (0,77 mmol) de ácido isonicotinico em 30 mL de metanol e misturou-se sob agitação por

cinco minutos. Evaporou-se o solvente em corrente de ar até a obtenção de um sólido marron

avermelhado. Lavou-se o sólido marrom avermelhado três vezes com água (homogeneizando em

ultra-som) e duas vez com metanol. Secou-se em dessecador a vácuo.

Sistema Ternário

Foram colocadas, em um tubo de ensaio, diferentes quantidades de água e diclorometano,

formando-se um sitema heterogêneo. Com auxílio de uma bureta, adicionou-se, sob agitação

constante e temperatura de 20°C, um volume de etanol suficiente para estabelecer uma única fase

(sistema homogêneo). Todos os volumes foram anotados na tabela 3.1 e construído o diagrama

ternário da figura 3.2 (Cap. 3). Este diagrama consiste de um triângulo equilátero com as variáveis

marcadas de forma cíclica nos eixos.
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ESTUDOS DA REAÇÃO DE OXIRREDUÇÃO

Preparação dos Reagentes para Teste de Acetaldeído

Solução de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH): Preparou-se uma solução saturada de DNPH em

metanol, livre de compostos carbonílicos, e adicionaram-se quatro gotas de ácido clorídrico

concentrado.

Etanol e metanol livre de compostos carbonilicos: Para 500 mL de solvente foram adicionados

ca. 5 g de DNPH e quatro gotas de ácido clorídrico concentrado. Após duas horas de refluxo, os

solventes foram destilados em uma coluna de Vigreux.

Solução hidróxido de potássio: 5 g de hidróxido de potássio foram dissolvidos em 10 mL de água

destilada e completado o volume até 100 mL com metanol, livre de compostos carbonílicos.

Solução de ciclopropanocarboxilato de rádio: Dissolveram-se 100 mg de tricloreto de ródio(III)

em 40 mL de etanoL, livre de compostos carbonüicos, adicionaram-se 200 mg de

ciclopropanocarboxilato de sódio e manteve-se o sitema fechado. À temperatura ambiente, este

carboxilato de ródio forma-se em 48 horas, tornando a solução verde.

Procedimento

Pipetaram-se 10 mL da solução de ciclopropanocarboxilato de ródio e adicionou-se 1 mL da

solução de DNPH. A solução foi aquecida em banho de água a 50°C por 30 minutos. Depois de

resfriada, pipetou-se 1 mL da solução e se diluiu para 250 mL com etanol livre de compostos
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carbonílicos. Um branco foi feito simultaneamente, com 10 mL de etanol, livre de compostos

carbonOicos.

Foram obtidos três espectros (figura 4.2, Cap. 4): a) do branco; b) da solução do complexo

com DNPH; e , c) da solução do complexo com DNPH e 1 mL da solução de hidróxido de

potássio.

CARACTERIZAÇÃO

Análise Elementar

Os teores de carbono e hidrogênio, apresentados na tabela 3.2, foram determinados na Central

Analítica do Instituto de Química da USP, mediante utilização de um Analisador Elementar Perkin

Elmer, modelo 2400 CHN.

Susceptibilidade Magnética

As medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas numa balança CAHN modelo DTL

7500, em cápsula de quartzo à temperatura aproximada de 20°C. O padrão usado foi o

Hg[Co(SCN)4], Xg = 16,44 x 10"6 unid. CGS/g a 20°C. As leituras de massa, da cápsula vazia, do

padrão e da amostra, com e sem o campo magnético, foram feitas em triplicatas e usadas para

cálculo de suas médias aritiméticas. Os cálculos serão apresentados no Capítulo 5.
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Espectroscopia na Região do Infravermelho

O espectro na região do infravermelho, 4000 a 500 cm1, foram obtidos em espectrofotômetro

Perkin Elmer, modelo 1750 FT, em discos de KBr ou suspensão de nujoL A região de 500 a 200

cm"1 foi investigada em espectrofotômetro Bomem FT, modelo MB-102, em janelas de Csl e

suspensão de nujol ou parafina dep.f. 50-57°C

Espectroscopia Raman

Os espectros na região de 100 a 1800 cm"1, foram obtidos em espectrofotômetro Jobin-Yvo U-

1000 ou Jarrel-Ash, usando uma resolução de 7 cm"1. A amostra foi colocada em um disco

rotatório para evitar a termodecomposição. A linha de excitação usada foi de 514,5 nm de um

laser de Ar+ (Coherent Innowa 400) operando numa potência nominal ca. 200 mW.

Espectroscopia de Absorção na Região do Ultravioleta-visível

Os espectros na região ultravioleta-visível, foram obtidos em espectrofotômetro Beckman, modelo

DU-70. Para os carboxilatos de ródio, leituras em faixas de absorbância apropriadas foram obtidas

com soluções 10"3M para a região do visível e soluções ÍO^M para a região do ultravioleta em

vários solventes (tabela 7.4). Os espectros dos adutos com trifenilfosfína foram obtidos nas

mesmas concentrações, porém em solução de diclorometano saturado com trifenilfosfina

(-102 M). Os espectros no estado sólido foram obtidos em discos de KBr em temperatura

ambiente de nitrogênio líquido.
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Análise Térmica

Curvas TG e DSC: As curvas termogravimétricas (TG) foram registradas em um aparelho

Perkin-Elmer modelo Delta TGA7 em atmosfera dinâmica de nitrogênio-R ou ar comprimido

(-30 ml min'1) e razão de aquecimento de 2, 5 e 10°C min"1. Somente as curvas obtidas sob

nitrogênio e à 5°C min*1 serão mostradas neste trabalho (figura 8.1). A quantidade de amostra

utilizada variou entre 2-5 mg.

As curvas DSC foram obtidas em um aparelho Metier, modelo DSC 25, em atmosfera

dinâmica de nitrogênio ou ar comprimido (-50 ml min1) e razão de aquecimento de 5°C min"1. A

quantidade de amostra utilizada também variou entre 2-5 mg. Os registros foram feitos em

cápsulas abertas e fechadas (mas não herméticamente fechadas). Para medida de AH, o sistema foi

calibrado com índio (p.f. 156,6°C; AHf= 28,54 J g"1).

Análise dos Gases: As amostras de aproximadamente 50 mg e contidas numa barquinha de

porcelana (a), foram aquecidas num forno (b) acima de 300°C num fluxo contínuo de N2 durante

1 hora. Os gases desprendidos foram recolhidos em sistema condesador/absorvedor (figura 2.2).

Neste sistema, os compostos com alto ponto de ebulição são condensados numa serpentina

refrigerada a 0°C (c) passando depois por "soluções absorventes" (d) (solução de água de barita e

de cloreto de paládio(II) - esta última usada como absorvedor de agentes redutores, e.g. CO ou

H2).

Os gases condensados com alto ponto de ebulição foram injetados num cromatógrafo a gás

VARIAN (coluna capilar 30 m) acoplado a um espectrômetro de Massa FINIGAN Ion-Trap. Os

cromatogramas foram obtidos no intervalo de 30 a 70°C (taxa de aquecimento 5°C min"1). Uma

outra fração foi dissolvida em CDCI3 e analisada por RMN de *H e 13C, num equipamento

BRUKER de 200 MHz.
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N,

(b)

(c)

Figura 2.2 - Sistema de Captação de Gases Evolados da Análise Térmica (Sistema
Condensador/Absorvedor).

Difração de Raios-X (método do pó)

As análises de raios-X foram realizadas no Laboratório de Raios-X do Instituto de Geociências da

USP, mediante utilização de um difratômetro IRIS, modelo 6. As leituras entre 3 a 60° foram

obtidas com a linha K ^ do Cu(/\.= 1,5418 Â) com o tubo de descarga operando a40kV e

20 mA.
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TESTES BIOLÓGICOS

Foram realizados ensaios de triagem in vitro, testes de toxicidade e ensaios em camundongos. Os

testes in vitro foram realizados em dois modelos de tumores, Ehrlich e K562.

Neutralização das CarboxHas Livres no Ciclopropanocarboxiiato de Ródio(ll)

com Ácido Isonicotínico

Pesou-se em um balão volumétrico (10 mL) 7,83 mg de plhzíOaCC^HsMHC^CCsHtN^] e

juntou-se 3,61 mg de NaHCÜ3 sólido (proporção molar 1:4). Adicionou-se água áte a metade do

volume do balão e colocou-se a mistura por 15' em banho de ultra-som. Em seguida, completou-

se o volume até 10 mL. A solução foi conservada no congelador, em temperatura ca. 0 °C, abaixo

do seu ponto de fusão. Concetração do Na2[Rh2(O2CC3H5)4(O2CC5H4N)2]: 1 (imol/mL.

Testes "in vitro"

Preparação das Células de K562 e Incubação em Meio de Cultura

As células cultivadas foram centrifugadas (1400 RPM, 4 min. à 24°C), lavadas com PBS e

preparadas em meio de cultura RPMI-1640 (solução de aminoácidos, soro fetal, etc.) com diluição

estabelecida como tendo 2,6 x IO5 células/mL. Numa placa com 24 poços, adicionaram-se

volumes de 1 mL da solução de células tumorais. Em oito poços foram adicionados 5, 10, 20 e 40

jJL de solução do composto em duplicata. Os poços restantes foram usados para controle de

células. Nos primeiros quatro poços, havia somente a solução de células, nos outros quatro poços

foram adiconados, em duplicata, 10 e 40 /̂ L de solução de NaHCO3, e, nos oito poços restantes,

foram adicionados 5, 10, 20 e 40 //L de solução de isonicotinato de sódio em duplicata. Todas as
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soluções foram levadas a 1,4 mL com solução fisiológica (solução aquosa de NaCl-0,9% em

massa). O cultivo das células foi realizado com incubadora humidifícada a 5% de CO2 a 37°C.

Após o crescimento das células, em torno de 24 horas, as células foram contadas.

Preparação das Células de Ehrfich e Incubaçao em Meio de Cultura

As células do tumor são retiradas de um camundongo sacrificado, sendo que ca. 1 mL de solução

de células são retirados do estômago do animal. As células cultivadas foram centrifugadas (1400

RPM, 4 min, à 24°C), lavadas com PBS e preparadas em nutrientes com diluição estabelecida

como tendo 1,4 x IO5 céhilas/mL. Numa placa com 24 poços, adicionaram-se volumes de 1 mL da

solução de células tumorais. Em oito poços foram adicionados 5, 10, 20 e 40 fuL de solução de

droga, em duplicata. Os poços restantes foram usados para controle de células. Nos primeiros

quatro poços, contem somente a solução de células, nos outros quatro poços foram adiconados,

em duplicata, 10 e 40 juL de solução de NaHCC>3, e, nos oito poços restantes, foram adicionados

5, 10, 20 e 40 juL de solução de isonicotinato de sódio em duplicata. Todas as solução foram

levadas a 1,4 mL com solução fisiológica. O cultivo das células foi realizado, com incubadora

humidificada a 5% de COz a 37°C. Após o crescimento das células, em torno de 24 horas, as

células foram contadas.

Contagem de Células

Adicionaram-se a 100 juh de células 100 fJL de corante azul de tripan (corante vital) e

homogeneizou-se o sistema. Pipetou-se um pouco dessa solução e, numa placa de Neubauer,

procedeu-se a leitura sob um microscópio.
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Testes "in vivo"

Os animais foram inoculados intraperitonialmente com 5x106 células ascites de Ehrlich e divididos

em dois grupos com dezeseis animais. Os animais do grupo controle receberam 0,2 mL de uma

solução de hidrogenocarbonato de sódio (0,1 ^unol/mL) intraperitonial durante 4 dias. Da mesma

forma, os animais do grupo experimental foram tratados com 0,2 mL de uma solução do

composto de ródio (1 ^imol /mL) durante 4 dias (dose total, 3,5 (imol/kg). Os dois grupos foram

mantidos em condições idênticas por mais de um mês após a inoculação. Os dados de sobrevida

foram analisados e apresentados na forma de tabela (tabela 9.1). Os camundongos usados foram

da raça Balb-c, de 20 gramas, aproximadamente.

Determinação da DL50

Um lote de dezenove camundongos, com peso médio de 20 g, foram tratados com o aduto de

ciclopropanocarboxilato de ródio(II) com isonicotinato de sódio. Este grupo foi dividido em três

sublotes, formados por seis, sete e seis animais, recebendo cada um doses de 11, 16 e 24 jomol /kg

de animaL A droga foi adminstrada intraperitonialmente na forma de solução aquosa, sendo que a

contagem de animais mortos foi feita após quatro dias. O valor da DL50 foi conseguido por meios

do programa PROBETOS (programa feito em BASIC pelo Prof Dr. CS. Ferreira do

Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP).
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RESULTADOS E

DISCUSSÕES

Nesta Parte, serão organizadas as informações

obtidas, fornecendo uma visão geral do

comportamento destes compostos. A apresentação

dos resultados paralelamente às discussões

pertinentes, tornará o manuscrito mais inteligível e

sequenciado. Ele será dividido em capítulos

incluindo objetivos, introdução, resultados,

discussões e referências. Observe-se, pois, que não

pretendemos tomar estas introduções

enciclopédicas, porém com informações suficientes

para inserir a análise subsequente dentro do

contexto das publicações.



Síntese

Neste Capítulo, apresentaremos alguns comentários relevantes Síntese

sobre as sínteses dos compostos, destacando algumas etapas Analise Elementar

importantes. São apresentados os resultados de microanálises Softtbilídade dos Carbatílatos
de Rádio Anidros

e análise térmica com a estequiometria esperada.
Seferêaeías
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SÍNTESE

Síntese dos Carboxilatos de Ródio(ll)

A preparação dos carboxilatos de ródio(II) seguiu o método mais usado nas publicações [1-4].

Como linha geral de síntese (figura 3.1), aqueceu-se sob refluxo a mistura contendo o excesso de

sal de sódio do ácido carboxílico correspondente e o tricloreto de ródio(HI) trihidratado em meio

etanólico, sob atmosfera de nitrogênio (nas proporções 4:1). Após algum tempo de aquecimento,

RhCb.ag (3,80 mmoles)

"" refluxo em etanol
a60-70°Cpor15-20'

Rh2(O2CR)4, impuro

Lavagem com HjO

Extração com CHJCIJ / f^O

Solução verde

Evaporação (ai)
e secagem
no dessecador

Sólido verde escuro

Dissolução e
filtra ção

Cristalização

Rh2(O2CR)4.solvente

(aprox. 100°C)

Rh2(O2CR)4, puro

(15,2 mmoles)

Resíduo preto
retido no papel
de filtro

Figura 3.1 Fluxograma Representativo da Rota de Síntese dos Carboxilatos de Ródio(II)
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a solução límpida, marrom avermelhada, passa por um marrom amarelado até um verde escuro,

turvo, proveniente da formação do carboxilato de ródio mais um resíduo preto. Este resíduo foi

atribuído à ródio metálico, baseado-se num artigo sobre reações de oxídação catalítica de álcoois

por KhCh.aq que indica a formação de partículas metálicas e espelhamento do reator por Rh

metálico [5].

Nesta etapa da síntese, o problema maior está na eliminação do resíduo preto, tanto no

curso da reação evitando sua formação, quanto no produto final, já que é dificilmente separado

por filtração, por ser finamente dividido. Observações experimentais indicam três fatores que

modulam a formação do resíduo: concentração de KhCl3.aq em etanol, temperatura e tempo de

aquecimento. De fato, chegou-se a conclusão de que a concentração máxima de R h C U ^ em

etanol deve ser 4 g/L (1 g de KbCh.aq para 250 mL etanol), que a temperatura média necessária

para a reação, 60-70°C, não deve atingir a temperatura de ebulição da solução e o tempo de

aquecimento não deve exceder 20 minutos; ao contrário do que está relatado nas referências [2,3J.

A violação desses parâmetros resulta na formação excessiva de Rh metálico, baixando o

rendimento da reação.

O passo seguinte, após o refluxo, é isolar o composto da solução de origem que contém,

além do produto, subprodutos, etanol e os materiais de partida que não reagiram.

Tabela 3.1 - Dados para a Determinação do Diagrama Ternário dos Solventes H2O (A),
Etanol (B) e CH2C12 (C).

TUBOS

1

2

3

SOLVENTES
A
B
C
A
B
C
A
B
C

VOLUME (mL)
1,00

5,30

20,0

2,00

7,90

20,0

2,00

9,40

15,0

% VOLUME
3,80

20,2

76,0

6,70

26,4

66,9

7,60

35,6

56,8
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Continuação da tabela 3.1

TUBOS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SOLVENTES
A

B
C

A

B
C

A
B
C
A
B
C
A
B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

VOLUME (mL)
3,00

9,90

10,0

1,00

3,50

2,00

6,00

10,0

13,7

4,00

7,80

5,00

6,00

9,60

5,00

7,00

10,5

5,00

9,00

12,0

5,00

5,00

7,30

2,00

7,00

7,30

2,00

10,0

9,30

2,00

20,0

13,3

2,00

60,0

17,0

2,00

% VOLUME
13,1
43,7

43,2

18,2

45,5

36,4

20,2

46,1

33,7

23,8
46,4

29,8

29,1

46,6

24,3

31,3

46,7

22,2

34,6

46,2

19,2

38,5

46,2

15,4

42,9

44,8

12,3

46,9

43,7

9,40

62,0

33,0

5,00

75,9

21,5

2,50

A = H2O; B = Etanol; C = CH2C12
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A técnica mais usada para a purificação dos carboxilatos de ródio é a extração com

solvente. O diclorometano é usado como um suposto extrator, devido ao complexo formado ser

aparentemente não polar. No entanto, o etanol é miscfvel com este solvente, requerendo um pouco

mais de elaboração para que o processo seja considerado uma extração.

A construção do diagrama ternário (figura 3.2), para o sistema diclorometano-etanol-água,

foi obtido a partir da tabela 3 .1- ele nos mostra o caminho para resolver o problema da extração.

Neste diagrama, observam-se duas áreas: a superior onde se tem uma única fase, e a inferior onde

se têm duas fases; ou seja, a adição do terceiro solvente (água) em proporções adequadas, provoca

a separação de fases, com extração de etanol da mistura etanol/diclorometano. Por exemplo,

para a mistura de 100 mL de etanol e 60 mL de diclorometano, a quantidade de água necessária

CH2CI2 (C)

ElOH (B) H2O (A)

Figura 3.2 - Sistema Líquido Temário Etanol-Agua-Diclorometano à 20°C
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para extrair uma parte do etanol da solução será aproximadamente 140 mL. Cabe salientar que

nosso sistema é muito mais complicado do que um simples sistema líquido temário, porém este

diagrama serve com um guia para futuras sínteses.

ANALISE ELEMENTAR

Os resultados de análise elementar (C, H) são apresentados na tabela 3.2. Os teores de ródio

obtidos por meio das curvas TG/DTG são apresentados na tabela 3.3.

Tabela 3.2 - Resultados de Análise Elementar (C, H).

COMPOSTOS

Rha(Q2CCH3)4

Rh2(O2CC2Hj)4

Rh2(O2CC3H7)4

Rh2(O2CC3H5)4

Rh2(O2CC4H7)4

Rh2(O2CC5H9)4

Rh^OjCCsH, , ) ,

Rh2(Q2CCH2OCH3)4

Rh2(O2CCHCl2)4

Rh2(O2CCF3)4

RhzCOiCCsHjfcOPPhsfc

Rh2(O2CC4H7)4(PPh3)2

Calculado

%C

21,74

28,94

34,68

35,19

39,89

43,79

47,07

25,64

13,39

14,61

58,33

59,91

%H

2,74

4,05

5,09

3,69

4,69

5,51

6,21

3,59

0,56

-

4,71

4,85

VALORES (%)

Experimental

%C

21,57

28,63

34,40

35,53

39,80

43,42

47,12

26,33

13,80

16,03

58,43

59,97

%H

2,65

3,93

5,03

3,63

4,67

5,52

6,21

3,71

0,78

0,87

4,79

4,89

Diferença

%C

0,17

0,31

0,28

0,34

0,09

0,37

0,05

0,69

0,41

1,42

0,10

0,06

%H

0,09

0,12

0,06

0,06

0,02

0,01

0,00

0,12

0,22

0,87

0,08

0,04
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continuação da tabela 3.2

COMPOSTOS

Rh^CC^MPPhsfc

Rh2(O2CC6Hn)4(PPh3)2

Rh2(O2CCH2OCH3)4(PPh3)2

Rh2(O2CCHCl2)4(PPh3)2

Rh2(O2CCF3)4(PPh3)2

Rh2(O2CC3H5)4(HISN)2

Calculado

%C

61,34

62,65

53,05

42,69

44,69

42,44

%H

4,98

5,09

4,64

2,44

2,56

3,82

VALORES (%)

Experimental

%C

61,20

62,54

52,98

42,56

44,77

42,40

%H

5,01

5,14

4,62

2,73

2,60

4,09

Diferença

%C

0,14

0,11

0,07

0,13

0,08

0,04

%H

0,03

0,05

0,02

0,29

0,04

0,27

Após análise, os resultados mostram-se, de um modo geral, consistentes com as fórmulas

moleculares propostas, [Rh(O2CR)2], [Rh(O2CR)2(PPh3)] e [Rh(O2CC3H5)2(HISN)]. Este fato nos

leva à preliminar conclusão sobre a formação do composto dimérico esperado, [Rli2(O2CR)4] e

[Rh2(O2CR)4(PPü3)2] e [Rh2(O2CC3H5)4(HISN)2], haja visto possuírem mesma estequiometria.

Além disso, tais compostos são freqüentemente estáveis na forma dimérica.

Tabela 3.3 - Resultados de Análise de Rh por Termogravimetria

COMPOSTOS

Rh2(O2CC3HJ)4

R M C b C G ^

Rh2(O2CC5H9)4

Rh2(O2CC6Hn)4

Calculado

%Rh

37,68

34,17

31,26

28,81

VALORES (%)

Experimentai

%Rh

38,16

35,20

31,96

29,23

Diferença

%Rh

0,48

1,03

0,70

0,42
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SOLUBILIDADE DOS CARBOXILATOS DE RÓDIO ANIDROS

A solubilidade dos carboxüatos de ródio é bastante interessante. O fato desses compostos serem

obtidos em meio etanólico e extraídos por diclorometano, portanto solúvel em ambos os solventes,

nâo garante a eles que, uma vez cristalizados, voltarão a se solubilizar nestes mesmos solventes. O

teste de solubilidade apresentado na tabela 3.4, caracteriza bem este efeito.

Tabela 3.4 - Solubilidade Aparente dos [Rh2(O2CR)4] (R = C3H5, C4H7, C5H9 e
Solventes.

em Alguns

SOLVENTES

Água

Acetona

Acetonitrila

Beuzeno

Diclorometano

DMF

DMSO

Dioxano

Etanol

Metanol

Nitrometano

Propilenoglicol

THF

C3HS

insolúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

pouco solúvel

parcialmente
solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

insolúvel

parcialmente
solúvel

Q H 7

insolúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

parcialmente
solúvel

solúvel

solúvel

insolúvel

solúvel

insolúvel

solúvel

solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

solúvel

insolúvel

solúvel

Q H n

insolúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

pouco solúvel

solúvel

solúvel

parcialmente
solúvel

parcialmente
solúvel

solúvel

insolúvel

solúvel
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Este fato indica que estes compostos devem adquirir uma estrutura polimerica no estado

sólido, semelhante-a do formato [6] e de outros n-alcanoatos [7] de ródio (figuras 3.3 e 3.4).

\
. H

\

c
o./

H

H

Figura 3.3 - Estrutura Polimerica do Formato de Ródio(II),
os ligantes H2O foram omitidos.

Figura 3.4 - Visão Esquematica da Estrutura Polimerica dos «-Alcanoatos de Ródio(II).
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INTRODUÇÃO

Originalmente, o formato de ródio(II) foi sintetizado por aquecimento de ácido clororódico,

H3[RhCló], em ácido fórmico. Entretanto, um pouco de ródio metálico também foi formado, sendo

atribuído pelos autores, ao ácido fórmico, por ser um forte agente redutor [1]. O acetato de ródio

foi preparado por um método análogo [2],

Devido ao baixo rendimento e à não reatívidade de alguns ácidos frente a este método,

várias modificações do processo original são agora empregadas para a preparação de carboxilatos

de ródio(II), sendo que sua escolha é influenciada pelos valores de pK* do ácido. Os métodos

descritos na literatura são, fundamentalmente, quatro: (/) interação de tricloreto de ródio(m)

tribidratado com o sal apropriado do respectivo ácido carboxflico em etanol [3,4]; (//)

aquecimento de hidróxido de ródio(ITI) com o sal apropriado do respectivo ácido carboxflico sob

refluxo em etanol, seguido por extração em acetona; (///) tratamento de oxido de ródio(in)

hidratado com ácido carboxflico em etanol, seguido por extração em diclorometano[5]; e (Í'V)

troca do carboxüato ligado por um outro carboxilato, derivado de ácido que possui valor de pKa

menor [5,6].

O único método em que se conhece a cinética de reação é o último (zv), onde o ródio

mantém seu estado de oxidação divalente. A reação estudada consta da troca do ânion acetato

pelo trifluoroacetato na reação de obtenção de trifluoroacetato de ródio(II). As etapas de troca de

acetato por trifluoroacetato foram acompanhadas por RMN de JH e espectrometria de massa

[7,8].

Os outros três métodos passam, obrigatoriamente, por um processo de oxiiTedução, uma

vez que os materais de partida possuem ródio no estado trivalente (Rh.Cl3.3H2O, Rh(OH)3 e

RI12O3.2H2O) e os compostos obtidos possuem ródio no estado divalente [Rh2(Carbox)4]. Assim, a

obtenção de ródio(II) por estes métodos inclui, além do processo de coordenação (substituição

dos ânions cloretos e moléculas de água, bem como, a dimerização dos cations Rh2+), o processo

de oxirredução.
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A primeira observação sobre o processo de redução do Rh(III) a Rh(II) foi feita por

Johnson et ai. em 1960 [6]. Naquele trabalho, os autores observaram o desprendimento de CO2

durante o aquecimento de acetato de sódio com tricloreto de ródio em etanol e atribuiram-no ao

produto de oxidação do meio, porém, sem detectar o agente redutor. Mais tarde, Cotton e Walton

em 1988 [9], propuseram, em reações semelhantes, o etanol como possível agente redutor, embora

afirmassem que o mecanismo detalhado ainda era desconhecido.

De fato, o estudo destes dois processos é bastante difícil, em virtude das reações serem

relativamente rápidas e o mecanismo envolve várias etapas. Contudo, uma análise em separado de

ambos é bastante oportuna, facilitando em muito sua compreensão.

Propusemo-nos a investigar o processo de oxÜTedução, uma vez que esta etapa da síntese

deve ser determinante para a obtenção dos carboxilatos de ródio(II). Também, será feita uma

breve citação sobre o processo de coordenação, que é bastante complexo, e discutido em termos

dos fatores que controlam a formação da estrutura dimérica. No caso do processo de oxirredução,

devido à sua velocidade e mecanismo complexo, o estudo será dirigido no sentido de detectar os

possíveis sub-produtos da reação.

FATORES QUE FAVORECEM A FORMAÇÃO DA ESTRUTURA

DIMÉRICA

O processo de coordenação em solução para sistemas diméricos é extremamente complicado.

Entretanto, vários fatores parecem favorecer a formação da estrutura dimérica, do tipo acetato de

cobre(n) que tem sido encontrada em compostos com íons cobre(II) e crômio(II) [10], os quais

possuem um número ímpar de elétrons nos orbitais eg. Estes sistemas não lineares em estados

degenerados levam a uma distorção Jahn-Teller [11]. Tudo parece indicar que uma das condições

necessárias para a formação da estrutura dimérica é a fácil remoção de um dos ligantes que estão

fracamente ligados a um íon complexo octaedricamente distorcido (L na figura 4.1).
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C R
2L

figura 4.1 - Equilíbrio entre as Espécies Monomérica e Dimérica do Acetato de Cobre (II) [14].

Apesar da distorção Jahn-Teller ser experimentalmente muito fraca para sistemas d7,

comparativamente ao sistema et (e.g. [CuCLt]2*) [11], tal mecanismo pode ser considerado para

estes compostos de Rh(II), com o argumento de que este estado de oxidação, pouco comum para

o ródio, é muito estável nas estruturas diméricas dos carboxilatos de ródio(ü).

PROVÁVEL PROCESSO DE OXIRREDUÇÃO

Partindo do conceito que as variações nos estados de oxidação implicam na transferência de

elétrons de uma espécie redutora a outra oxidante, a análise dos componentes que constituem a

solução reagente (RI1CI3, Na(O2CR) e etanol), sugere três possíveis agentes redutores: o solvente

etanol, oxidando-se a acetaldeído; o excesso de ânion carboxilato, oxidando-se a CO2 (mecanismo

de descarboxilação); e, por último, a auto-oxirredução do RhCfe, formando CI2.

A auto-oxirredução é de imediato descartada, uma vez que a variação do potencial para a

reação 2Rh3+ + 2Cf -» 2Rh2+ + CI2 é negativa, As = -0,16 V , termodinamicamente não

espontânea. O mecanismo de descarboxilação oxidativa é pouco provável, uma vez que não se

observa o desprendimento de CO2 na síntese dos complexos, ao contrário das observações feitas

f Potencial de redução para os pares C12/C1" (e° = +1,36 V) e Rh*VRh2+ (e° = +1,20 V) em solução aquosa, contra
eletrodo padrão de hidrogênio [12].
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por Johnson et ai. [6] na síntese do acetato de ródio. Consequentemente, acreditamos que o álcool

usado como o solvente é o responsável pela redução do Rh(III) a Rh(II).

Na síntese dos carboxilatos de ródio(II), ao dissolvermos o RhCl3.í2<7 em álcool etüico,

observa-se um abaixamento no valor de pH do álcooL Esta observação sugere que a mistura de

etanol com RhCU.ag não é um processo de solubilização simplemente, mas uma reação química

que libera H*, provavelmente, devido à formação do alcóoxido metálico correspondente (1). Além

disso, tentou-se a síntese dos complexos utilizando-se álcoois secundário e terciário (álcoois iso-

propüico e ferc-butílico, respectivamente). Observou-se que, no caso de utilizarmos álcool

secundário, ocorrem tanto a solubilização quanto a reação, porém, mais lentamente do que com

álcool primário. Ao usarmos álcool terciário, nem mesmo a solubilização ocorre, provavelmente

devido ao impedimento estérico do grupo tere-butil à hidroxila, dificuldando o ataque ao metal.

Estas observações nos levam a concluir que o álcool participa efetivamente da reação.

Rhm + HO—CH2—CH3 „ RI? + H+

CH3

(D

Uma reação bastante conhecido, envolvendo complexos de ródio(III) e álcool é a

formação de hidreto-complexos (HRI1L3, onde L = ligante) [13]. O mecanismo envolve a perda de

um ou mais hidrogênios (H«) do carbono ligado ao grupo -OH. O tipo de produto depende do

tipo de álcool {i.e. álcool primário, secundário ou terciário). Por exemplo, a reação entre o álcool

etílico e um complexo de ródio(III) pode seguir o esquema (2).
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/

H

CH
I

CH3

• — C H 3

H

(2)

O álcool etílico perde um dos Ha para formação de acetaldeído e um hidreto de Rh(DI).

No caso do suposto hidreto, não foi possível identificá-lo, devido, provavelmente, se decompor

rapidamente.

Desta forma, nossos esforços foram dirigidos no sentido de determinar acetaldeído na

solução da reação do ciclopropanocarboxilato de ródio(II).

Determinação de Acetaldeído

O uso de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) para identificação e determinação dos compostos

carboníücos (aldeídos e cetonas) é bem conhecido [14]. A 2,4-dinitrofenilhidra2Ína é empregada

devido à formação de uma hidrazona pouco solúvel e altamente colorida (3).

NO2 NO2

\ / \ ácido
C=O H2N— NI

\
C=N—N + H2O

(3)
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Em função disso, vários métodos foram desenvolvidos para a determianção da 2,4-

dinitrofenilhidrazona formada, sendo que o método espectrofotométrico é o mais recomendado

para a determinação de micromoles (/anol).

O método se baseia na formação da 2,4-dinitrofenilhidrazona pela reação direta do

composto carbonílico com 2,4-dinitrofenilhidrazina em solução metanólica ácida. A adição de uma

solução de hidróxido de potássio à solução de 2,4-dinitrofenilhidrazona produz uma intensa cor

vermelho-vinho, provavelmente, devido à ressonância do íon quinoidal (4).

NO2

\=N-NH-/ V-NO2\=N-NH-/

(4)

A formação da cor vermelho é fundamental, uma vez que o reagente 2,4-

dinitrofenilhidrazina absorve na mesma região do produto 2,4-dinitrofenilhidiazona, assim,

interferindo na medida espectrofotométrica. A adição de alcali desloca a absorbância da 2,4-

dinitrofenilhidrazona para a região do visível, removendo a interferência espectral causada pelo

reagente.

Desta forma, o uso do reagente DNPH viabiliza a determinação de acetaldeído na solução

etanólica resultante da síntese do ciclopropanocarboxilato de ródio (ver Cap. 2). O espectro na

região do UV/Vis apresentado na figura 3.2, mostra um deslocamento do máximo de absorbância

de 360 nm, da 2,4-dinitrofenilhidrazona neutra, para 435 nm, da 2,4-dinitrofenilhidrazona + KOH,

o que indica a formação de acetaldeído.
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Figura 3.2 - Espectros Eletrônicos do DNPH em Etanol, branco ( ); do Cicíopropanocarboxi-

lato de Ródio(II) com DNPH em Etanol, Meio Neutro ( ); do Ciclopropanocarboxilato de
Ródio(II) com DNPH em Etanol, Meio Básico ( ).

Essa constatação nos leva a concluir que o processo de redução na síntese do

ciclopropanocarboxilato de ródio(II) gera acetaldeído, provavelmente via oxidação do etanoL

Assim, estamos propondo, segundo as evidências, que o processo de redução do Rh(III) possa ser,

resumidamente, escrito por meio da equação (5).

3+
Rh + H3C— CH2—OH

2+
Rh

H

H3C—C=O

(5)
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Susceptibilidade

magnética

Neste Capítulo, estão registrados de forma sucinta as medidas introdução

de susceptibiHdade magnética, usando o método de Faraday. O Medidas deSasceptibíBdade

método consiste na diferença de massa da amostra na ausência Magastícs
Referências

e presença de campo magnético.
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INTRODUÇÃO

O comprimento de uma ligação entre um dado par de átomos metálicos é função do estado de

oxidação, natureza dos ligantes e outros aspectos da estrutura molecular. Assim sendo, o uso da

distância interatômica para inferir a existência e força das ligações metal-metal requer um pouco

de cautela.

Medidas de magnetismo são usadas em química inorgânica, principalmente para

investigação de estados de Valencia e estereoquímica em complexos de metais de transição [1,2].

Estudos mais detalhados, fornecem, também, informações sobre a natureza da ligação nestes

complexos, como é o caso da ligação metal-metaL Assim, o conhecimento das propriedades

magnéticas dos carboxilatos de ródio(II) é de importância fundamental na elucidação da sua

estrutura, uma vez que sua natureza diamagnética é o primeiro passo da evidência para uma

ligação metal-metaL

Uma evidência freqüentemente usada para mostrar a existência de ligação metal-metal é o

abaixamento (próximo de zero) dos momentos magnéticos esperados para os íons metálicos

isoladamente. Assume-se que este abaixamento é devido ao emparelhamento dos spins na ligação

metal-metal.

Para o ion Rh2+, cf spin baixo (característica dos elementos mais pesados), a formação de

uma ligação Rh-Rh dá-se através do emparelhamento dos elétrons isolados, produzindo um

composto diamagnético dimero, com uma simples ligação Rh-Rh.

MEDIDAS DE SUSCEPTIBIÜDADE MAGNÉTICA

O cálculo dos valores citados na tabela 5.1 foram obtidos pela expressão:

/V M Á/ ta A, M
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corri corr

onde Y é a susceptibilidade molar corrigida, M é a massa molecular, % M e a correção

diamagnética dos ligantes e y é a susceptibilidade por grama do composto desconhecido, y

foi calculado por meio da expressão:

(Ama- Ô)mp

Z _ y 1 L
ga A, sp(AmP-Ô)ma

onde % é a susceptibilidade por grama do padrão, mp e Amp são a massa do padrão e sua

variação sob aplicação do campo magnético, ma e àma são, respectivamente, a massa da amostra e

sua variação sob ação do campo magnético e ô é a variação de massa do porta-amostra quando o

campo é aplicado. O momento magnético efetivo, em Magnetons Bohr foi calculado pela

expressão jueff= 2,839 [^^T]1 /^ onde T é a temperatura em Kelvin. As correções diamagnéticas

dos ligantes foram estimadas pelas constantes de Pascal [3].

Medidas de susceptibilidade magnética, dos compostos obtidos apresentam valores de

momento magnético bastante baixos, embora diferentes de zero, o que evidencia um acoplamento

dos spins eletrônicos. Esta observação, nos leva a concluir que todos os compostos sintetizados

nesta tese possuem uma estrutura dimérica.

Por meio dos resultados observa-se, também, que os adutos apresentam um acoplamento

menos intenso do que os carboxilatos de ródio precursores, o que é bastante razoável, uma vez

que resultados de duração de raios-X têm mostrado que a distância de ligação Rh-Rh aumenta

com a introdução de ligantes em posições axiais [4], levando a um menor acoplamento entre os

elétrons de cada metal. Este efeito somente é observado graças à liberdade considerável que as

pontes de carboxilatos conferem à distância Rh-Rh.
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Tabela 5.1 - Susceptibilidade Magnética dos Carboxilatos de Ródio(II) e seus Adutos com
Trifenilfosfina (PPh3) em Temperatura de 20°C.

COMPOSTOS

Rh2(O2CC3H5)4

Rh2(O2CC4H7)4

mi2(O2CC5H9)4

Rh2(O2CC6H1I)4

RhjíOjCCHjOCH^

Rh2(O2CCHCl2)4

Rh2(O2CCF3)4

Rh2(O2CC3H5)4(PPh3)2

Rh2(O2CC4H7)4(PPh3)2

R M O j C C ^ O P P h j ^

Rh2(O2CC6H11)4(PPh3)2

mi2(O2CCH2OCB.3)4(PFh3)2

Rh2(O2CCHCl2)4(PPhJ)2

Rh2(O2CCF3)4(PPh3h

% x KfOmi&CGS/mol)

1,16

1,98

3,07

1,88

1,24

1,59

1,15

3,05

4,26

4,87

3,80

1,44

3,42

4,93

Heff, M.B.*

0,52

0,69

0,85

0,67

0,54

0,61

0,52

0,85

1,01

1,08

0,95

0,58

0,91

1,09
* erro para todas as medida é de ± 0,3
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Espectroscopia

vibracional

Nesta etapa do trabalho, nos propusemos a discutir os

resultados dos espectros vibracâonais. Neste contexto, nossos

principais objetivos são a interpretação do efeito de

coordenação nas vibrações dos ligantes e a sensibilidade das

vibrações da semi-estrutura Rb^Og à variação do Ugante axial

e, fundamentalmente, equatorial.

Considerações Gerais

Vibrações Associadas à

Vibrações: da fisáratera
Inorgânica

Efeitos Eletr<j»kos no
Espectro Vibracíoiiai

Itefer&ttfas
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os espectros vibracionais vêm sendo extensivamente utilizados como instrumento para auxiliar a

caracterização estrutural dos compostos de coordenação. Quando um ligante se coordena a um

centro metálico, sua simetria é geralmente abaixada, sendo que muitas vibrações ativas no Raman

e no infravermelho, degeneradas no espectro do ligante livre, são desdobradas no espectro do

complexo. Assim, um estudo de espectro vibracional pode, freqüentemente, dar informações sobre

a simetria e estrutura do complexo.

No entanto, quando se tem um composto onde a estrutura do ligante é muito complexa,

empregam-se métodos alternativos que conduzem a uma atribuição menos rigorosa. Entre eles, a

divisão da molécula em várias moléculas menores com simetria própria é bastante útiL Para isso,

algumas suposições devem ser feitas: (a) as freqüências vibracionais nos ligantes não serão muito

alteradas quando o mesmo estiver ligado ao íon metálico e (b) as vibrações de um ligante não

sofrerão fortes acoplamentos às vibrações de outros ligantes, nem a outras vibrações do complexo.

Em conseqüência disso, assume-se que as vibrações nos ligantes podem ser tratadas de acordo

com a simetria local do ligante, embora, em geral, seja diferente da simetria global da molécula.

Naturalmente, estas suposições (as quais estão interligadas) nem sempre são satisfatórias.

Contudo, foi o caminho que encontramos para resolver nosso problema associado aos espectros

vibracionais.

Neste capítulo, nós discutiremos como o entendimento do movimento vibracional conduz a

uma atribuição mais prudente. Desta forma, achamos conveniente separar a discussão em duas

partes. Na primeira parte, faremos uma discussão abrangente sobre o ânion carboxilato e seu

envolvimento na coordenação com o centro metálico. Por último, discutiremos, sobre alguns

aspectos, as vibrações metal-ligante e metal-metal, Rh-0 e Rh-Rh, sobretudo, do ponto de vista de

força da ligação.
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VIBRAÇÕES ASSOCIADAS À CARBOXILA

Além de agirem como pontes entre dois átomos metálicos, os grupos carboxilatos também podem

agir como ânions não coordenados (iônicos), como ligantes monodentados ou como quelantes

bidentados (figura 6.1). O fato é que estas conformações não são claramente distintas, como

ocorre por exemplo: no caso dos átomos de oxigênio de um grupo carboxilato bidentado estarem

com distâncias diferentes do íon metálico em uma coordenação não simétrica, levando aos limites

da configuração monodentada. Contudo, esta classificação simplificada é o modelo usado neste

trabalho.

íoruco

-M

monodentado R C

quelato R

bidentado •

O M

ponte R C

^ O M

Figura 6.1 - Representação das Formas de Coordenação do Ânion Carboxilato

Embora os espectros infravermelho e Raman sejam usados, na prática, para distinguir entre

as várias configurações, a simetria do íon carboxilato livre é tão baixa que os desejados

desdobramentos dos modos degenerados não ocorrem e as atribuições dos espectros vibracionais

são mais dificultadas.
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Como é facilmente detectada, a simetria dos grupos carboxilatos que agem como ponte

bidentada é a mesma do íon livre, C^ (ignorando a natureza do grupo R), tanto que se aplica a

mesma regra de seleção para todos, sendo as vibrações Ai, Bi e B2 ativas no infravermelho e Ai,

A2, Bi e B2 ativas no Raman (Apêndice 1). Quando atua como um ligante monodentado, o

carboxilato tem simetria Cs, com todos os modos vibracionais permitidos em ambos, espectros

infravermelho e Raman.

Tabela 6.1 - Comparação das Freqüências de Estiramento dos Grupos Carboxila para os Ânions
não Coordenados e Coordenados.

COMPOSTOS

RWfcCCft).

NaCOsCCHj)

Rh2(O2CC2H5)4

NaíO.CC.H,)

Rh^CCaH,)*

NaíC^CCsHí)

RJI2CO2 ̂ (^3X15)4

NH(O2 C C3H5)

R"2Vw2CC4ri7 )4

Nacacc^,)
RhaCOiCCH,),

RhaCC^CCsH,,),

Rh2(O2CCH2OCH3)4

NaCCbCCHjOCHs)

NaCCbCCHjClj),

RhjCCbCCF^)^

NaíO2CCF3)4

Freqüências

vUCO)

1589 vs

1561 vs

1571 vs

/1570vs
\ l550vs

1572 vs

1566 vs

1562 vs

1551 vs

1563 vs

1549 vs

1568 vs

1548 vs

1571 vs

/1541 vs
^ 1572 vs

1604 vs

1604vs

1611 vs

1639 vs

1666 vs

1689 vs

de Estíramento no

v.(CO)

/1439 vs
\ l417vs

1415 vs

1424 vs

1429 vs

1427 vs

1423 vs

1446 vs

1444 vs

1424 vs

1430 vs

1422 vs

1430 vs

1419 vs

1419 vs

/1446vs
11431 vs

1433 vs

1402 vs

1402 vs

1462 w

1440 vs

Infravermelho (cm*1)

Aív», - vs)

riso
U72

146

147

/141
1121

145

143

116

107

139

119

146

118

152

/122
Il53
/158
U73

171

209

236

204

249
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Os modos de estiramento CO são, normalmente, as mais evidentes características do

espectro infravermelho. Na coordenação monodentada, as ligações C-0 não são equivalentes. Em

virtude disso, as vibrações tomam uma característica mais cetônica, refletido nos espectros como

um aumento na freqüência simétrica, quando comparado com o íon livre. Assim, um grande

desdobramento das freqüência simétrica do CO é freqüentemente um indicador da coordenação

monodentada. Apesar disso, menor desdobramento não exclui esta possibilidade.

o
IC3

m
C
os

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Número de Onda (cm' )

Figura 6.2 - Espectros na Região do Infravermelho do Complexo e do
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Os grupos carboxilatos que mantém a simetria CTV (quando agem como quelato ponte ou

bidentado) não devem sofrer grandes diferenças do espectro do íon livre, do ponto de vista de

simetria, embora existam algumas mudanças devido à interação do átomo metálico com cada um

dos oxigênios.

Felizmente, a interação ródio-carboxila é forte o bastante para provocar um deslocamento

apreciável, principalmente na freqüência de estíramento assimétrica, quando comparado com o sal

iônico (tabela 6.1). Este fato leva-nos a concluir sobre o sítio de coordenação do ligante porém,

pouco nos diz sobre o modo de coordenação.

Podemos ir mais além se fizermos uso das observações de Deacon e colaboradores [1,2].

De acordo com eles, carboxilatos metálicos que exibem valores de A (Vasscoo - Vscoo), referentes

aos estiramentos assimétrico e simétrico da carboxila, maiores que 200 cm"1 devem funcionar

como monodentados. Valores menores do que estes, geralmente excluem esse tipo de

coordenação. A análise dos espectros na região do infravermelho dos derivados de Rh(II)

sintetizados (figura 6.2), apresentam bandas características, com A menores que 200 cm"1,

sugerindo a coordenação bidentada do grupo COO ao metal (tabela 6.1), porém sem diferenciar

entre as configurações ponte ou quelato.

Para estas atribuições, adotamos o estudo comparativo com outros carboxilatos de ródio

estruturalmente conhecidos (e.g. o acetato, o propionato e o butirato de ródio (II) [3-5]). Nos

espectros destes compostos e dos outros sintetizados, atribuídos na tabela 6.1, observamos uma

separação nítida entre os estiramentos assimétrico e simétrico, variando entre 116 e 172 cm"1, que

consideramos um diagnóstico de uma coordenação bidentada, ponte. Contudo, o trifíuoroacetato e

o dicloroacetato de ródio(II) apresentam uma diferença mais elevada entre as absorções,

indicativo, segundo Mazo [3], de um aumento no caráter iônico das ligações metal-oxigénio. Este

efeito ficará mais claro quando tratar, neste Capítulo, sobre os efeitos eletrônicos no espectro

vibracional.
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VIBRAÇÕES DA ESTRUTURA INORGÂNICA

Numa primeira aproximação, a análise dos movimentos da vibração ródio-oxigênio e ródio-ródio,

pode ser feita considerando somente o esqueleto da molécula [Rh2(O2CR)4], onde duas unidades

RI1O4 encontram-se eclipsadas, formando a semi-estrutura RhaOg (figura 6.3).

v9(Eg) vi l (Eg)

Figura 6.3 - Possíveis Vibrações Moleculares da Semi-estrutura Rh2Os
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Na simetria D4h (Apêndice 1), a regra de seleção diz que as vibrações Ajg, BígJ B2g e Eg são

ativas no Raman e as vibrações A2u e E« são ativas no infravermelho, porém as vibrações A2g3 Aiu,

Biu e B2u são inativas em ambos. No caso da molécula Rb^Og, 20 são os modos normais de

vibração, sendo que através do cálculo das coordenadas de simetria (Apêndice 3) chegamos às

representações da figura 6.3.

o

600 550 500 450 400 350

Número de Onda (cm" )

Figura 6.4 - Espectros na Região do Infravermelho dos [Rh2(O2CR)4] (R = C^Hu e CHC12)



71

A atribuição das bandas metal-ligante no Raman e infravermelho e metal-metal no Raman

são mais difíceis de efetuar. No infravermelho, a dificuldade é devida ao aparecimento de

vibrações do retículo cristalino e à possibilidade de acoplamentos vibracionais na região de baixa

freqüência. No Raman, por outro lado, ela se limita em distinguir bandas entre os modos VÇRMH,) e

V(RhO), uma vez que ambas ocorrem freqüentemente na mesma região espectral Neste sentido,

tornou-se impossível a atribuição de todos os movimentos da figura 6.3.

As duas bandas mais fortes, ativas no infravermelho, são aquelas devidas aos estiramentos

assimétrico, Vi2, e simétrico, v4, da ligação Rh-O (figura 6.4 e tabela 6.3). A distinção entre elas é

facilmente feita, se levarmos em conta a simetria de cada vibração. No estiramento assimétrico, a

espécie de simetria é duplamente degenerada, Eu, sendo que uma pequena distorção na simetria

local provoca uma quebra da degenerescência, conduzindo a um desdobramento da banda. Ao

contrário disso, no estiramento simétrico, a espécie de simetria não é degenerada, A2U, portanto,

não ocorrendo desdobramento pela distorção da molécula. Destes fatos, resultam as atribuições

apresentadas na tabela 6.3, estando de acordo com as atribuições feitas à VQ&Ç,) por Mazo e

colaboradores às ligações Rh-O [3].

Tabela 6.3 - Números de onda (cm-i) das Bandas Observadas no Espectro Infravermelho (650-250

cm-i) dos Complexos [ R h ^ C R J J (R = CJÍS, C ^ , C ^ , C6H1P CKfiCH^, CHC12 e CF,).

C3H5 C4H7 C5H9

606 s

611 s

CH2OCH3 CHCI2 CF3 Atribuição

339 m

344 m 341 w

451 m

470 w

571 vs
527 vs

384 m v 1 2 ( R h 0 )
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Para o [Rb^C^CCsHii^] e [RhzíOaCCHpCIí,^] o desdobramento do modo duplamente

degenerado V(Rho) contraria o esperado; ao invés de duas bandas, observa-se o aparecimento de

três bandas. A resposta para este resultado pode ser alcançada por meio do conhecimento da

estrutura cristalina desse sistema.

ri

cs
06
u

ai

u

W*k^^

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Número de Onda (cm1)

Figura 6.5 - Espectro Raman (1800-20 cm"1) do Complexos [Rh2(O2CR),] (R =
com Excitação 514,5 ran (Resolução 7 cm'1).

n e CHC12)
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Em sistemas cristalinos, as moléculas acomodam-se em células unitárias, podendo-se ter

uma ou mais moléculas por cela. No caso de uma molécula por cela, as restrições de grupo de

Tabela 6.4 - Números de onda (cm ) das Bandas Observadas no Espectro Raman (1800-100 cm )
dos Complexos [ R h / O ^ J (R = CjH,, C ^ CjH,, C ^ , CHJOCHJ, CHC12 e CF3).

C3HS

182 s

262 m

327 sh

343 vs

422 vw

C4H7

189 m

252 m 1

279 v w j

343 vs

395 vw

416 vw

C5H9

221 m

274 vw

344 vs

440 vw

QH11

220 m

273 vw

341 vs

353 m

424 m I

453 vw 1

CH2OCH3

273 vw

337 vs

395 vw

CHC12

312 m

347 vs

443 vw

CF3

196 vs

283 w 1

315 vs J

332 s

Atribuição

w
v(RhIUi)

v(RhO)?

753 vw

798 vw

827 w

871 m

527 vw

880 vw
873 w

896 w
811 s

902 vw") 915 vw")

955 vw j 950 m I"

1030 vw 1034 vw 1035 vw

1193 w

1029 m

1047 w J

1135 vw

1183 vw

1310w

1448 w

1463 sh I 1441 w

1497 vw

1299 vw

1302 vw 1334 vw

1435 w

1448 w

910vw

945 vw

1277 vw

1332 vw

1456 vw

562 vw

793 w

820 w

542 w

880 w

5(CO2) scissors

V(C-X)

def . de anel

968 vw

1245 vw

1401 w

1416 m

1185 vw

p ( C H l ) twist

vanel

6(CH)
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ponto são convenientes. Contudo, no caso de duas ou mais moléculas por célula unitária, os

acoplamentos entre os modos das moléculas da cela impossibilita a aplicação de grupo de ponto,

necessitando-se do uso do grupo espacial. Este efeito é chamado de efeito de correlação [4].

Na espectroscopia Raman, as duas bandas mais evidentes são aquelas devidas aos

estiramentos simétricos Vi e V3, das ligações Rh-0 e Rh-Rh, respectivamente (figura 6.4). A

distinção entre elas não é tão imediata, necessitando uma análise mais aprofundada.

A extensão da variação da freqüência V(RhRh) é um tanto incerta. Entretanto, como um

resultado da interação a e n com os ligantes axiais (estrutura I, Cap. 1), a introdução ou troca de

ligantes modifica substancialmente a ordem e a composição dos orbitais da ligação metal-metal

(figura 7.1), podendo ser diferentes de um complexo para outro [5,6]. Neste sentido, para a

atribuição dessa vibração, foi introduzido o ligante trifenilfosfina, nas posições axiais dos

carboxilatos de ródio. A atribuição dos modos V(RhRh) foi feita com base na banda de maior

intensidade do Raman fora da ressonância, concordando muito bem com atribuições feitas por

Ketteringham et ai [7] e Clark et ai [8,9]. Neste caso, o ligante, localizado no eixo da ligação

Rh-Rh, exerce uma forte influência nesta ligação, levando a um eventual aumento no comprimento

da mesma. Consequentemente, a freqüência V(RhRh) sofre um deslocamento para regiões de menor

energia (tabelas 6.4 e 6.5), em ca. 60 cm"1. Contudo, ao contrário do que pensávamos, a vibração

Rh-0 também sofre acoplamento, deslocando-se, porém, em menor extensão.

EFEITOS ELETRÔNICOS NO ESPECTRO VIBRACIONAL

Para os carboxilatos de ródio, a mudança do ligante ponte carboxilato, normalmente tem um

pequeno efeito sobre a freqüência VçRhRj,) [8,9], se os ligantes axiais, L, estão ausentes ou são

mantidos constantes (estrutura I, ver Cap. 1). Esta relativa insensibilidade é um reflexo da pequena

mistura entre as vibrações devidas ao grupo R do ânion carboxilato (O2CR), e a coordenada

simétrica Rh-Rh, bem como da pequena variação da distância Rh-Rh, r^.^, em função dos

grupos R. Por exemplo, para os complexos [RlbíCbCRMPPhs^] (R = CH3 e CF3), as distâncias

Rh-Rh são 2,451 e 2,486 A, respectivamente [10,11].
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Tabela 6.5 - Números de onda (cm-i) das Bandas Observadas no Espectro Raman (1800-100

cm-i) dos Complexos [RhjCOjCR^OPPh^] (R = CjH5, C ^ , CQ, C.H,,, C H J O C H J , CHCI2 e

CF3).

C3H5

166 w

226 vw

255 vw

279 s

290 vs

417 vw

445 vw

997 m

1028 w

1093 m

1189vw

1583 m

C4H7

154 m

246 vw

277 w

290 vs

443 vw

999 w

1024 vw

1094 w

1188 vw

1584 w

C5H9

265 w

275 w

286 vs

437 vw

992 w

1090 w

1579 w

C6Hn

152 m

171 w

269 sh

289 vs

521 w

998 w

1095 w

1584 w

CH2OCH3

194 w

250 w

275 vs

505 w

688 vw

980 w

1080 w

1568 w

CHCI2

165 w

305 w

273 vs

997 vw

1090 vw

1581 vw

CF3

214 m

331 sh

276 vs

350 vw

519w

996 vw

1092 w

1585 vw

Atribuição

x X-sens^

u X-sens

vl(RhO)

V3(RhRh)

t X-sens

t X-sens

yX-sens

p-ring

q X-sens

aP(CH)

k v(CC)

a excitação 514.5 nm. ^Nomenclatura da ref. 12

Trabalhos de Clark et ai. [8,9], mostram que, na série de complexos

onde R = H, CH3, C2H5 ou C3H7, a mudança dos grupos alquilas dos carboxilatos causa somente

uma pequena variação em v3, V(RhKh) (A ~ 13 cm'1), ao passo que o modo totalmente simétrico

V(Rj,o>, Vi, é dependente da massa do grupo R De fato, eles encontram uma variação do número de

onda da vibração v ^ o bastante significativa, > 113 cm"1. Contudo, seus estudos foram

exclusivamente direcionados aos efeitos da massa do grupo R sobre o modo
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Figura 6.6 - Espectro Raman (1800-20 cm'1) do
Excitação 514,5 nm (Resolução 7 cm"1).

(R = C^Hn, CHC12) com
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Nós procuramos estudar os efeitos eletrônicos da mudança de R como um parâmetro que

pudesse influir nas freqüências V(RKRJ,) e V(Rho). Sendo assim, comparamos os espectros Raman dos

complexos [ R h ^ C R M P P h ^ ] com R = C3H5, C4H7, C ^ , C<>Hn, CH2OCH3, CHC12 e CF3,

ficando claro que o efeito eletrônico do grupo R é igualmente importante nas V(RhRh)- Na figura 6.6

são colocados dois espectros representativos para esta série, pUh^CCR^PPh j^ ] com R =

e CHCI2.

Comparando os pares de complexos com grupos R diferentes, porém com mesma massa,

[Rh2(O2CC5H9)4(PPh3)2] e [Rh2(O2CCF3)4(PPh3)2] (M.M. ~ 658), e, [Rh2(O2CC6Hn)4(PPli3)2] e

[Rh2(O2CCHCl2)4(PPh3)2] (M.M. ~ 714), observa-se um maior deslocamento de vi (> 36 cm1)

para números de onda maiores, do que em v3 (> 16 cm"1) para números de onda menores, quando

passamos do complexo derivado de ácido fraco para o complexo derivado de ácido forte. Esse

efeito pode ser, inicialmente, atribuído a uma variação da constante de força das ligações Rh-0 e

Rh-Rh, promovida pela indução de elétrons dos diferentes grupos R, sendo que a inversão de

valores significa que o fortalecimento da ligação Rh-O implica no enfraquecimento da ligação

Rh-Rh.

A influência do substituinte R sobre a porção carboxüica é, fundamentalmente, estabelecida

pela sua capacidade indutora de elétrons. Substituintes que tendam a retirar elétrons do íon Rh2*

(e.g. CHC12 e CF3), aumentam a polaridade da ligação Rh-0 e consequentemente, diminuem 0

caráter covalente da ligação. Além disso, a componente de repulsão eletrostática entre os átomos

metálicos aumenta, enfraquecendo a ligação Rh-Rh. Substituintes doadores de elétrons transmitem

elétrons para o íon Rh2+, diminuindo a polaridade da ligação Rh-0 e aumentando o caráter

covalente da ligação. Da mesma forma, a componente de repulsão eletrostática entre os átomos

metálicos diminui, fortalecendo a ligação Rh-Rh.

As variações de número de onda das bandas desses compostos são relativamente grandes,

porém as distâncias de ligações Rh-0 e Rh-Rh, variam muito pouco com a mudança do tígante

equatorial £8,9], o que nos leva a acreditar que existe um segundo efeito ocorrendo, paralelamente

à variação da constante de força. Provavelmente, um acoplamento das coordenadas das vibrações

Rh-0 e Rh-Rh, com outros modos (e.g. as coordenadas dos grupo R dos carboxilatos).
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A exemplo dos trabalhos de Clark et ai [8,9], na série dos cicloalcanos (R = C3H5, C4H7,

C5H9 e CeHn), observa-se que vi, V(RhO), decresce com aumento da massa de R. Da mesma forma,

podemos analisar este sistema com base em um simples modelo diatômico, onde o átomo de ródio

vibra como uma entidade de massa igual ao do grupo carboxilato inteiro (esquema I).

Para o modelo diatômico, a freqüência vibracional é expressa pela relação:

onde k é a constante de força da ligação e ju a massa reduzida do sistema,

1

Se considerarmos a constante de força da ligação Rh-O invariável para essa série, uma vez

que seus pKa são praticamente constantes, podemos escrever a seguinte expressão:

2

Va Ma Mb

então,

Vb~ Va

onde, tomando-se como referência o ], va e \xa são, respectivamente, o

número de onda observado, 279 cm1, e a massa reduzida para a referência, enquanto que (i* é a

massa reduzida do composto em estudo. Assim, concluímos que os números de onda em cm1
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calculados (obtidos), para o cíclobutanocarboxilato são 265(277); para o ciclopentanocarboxilato

são 253(275); e, para o ciclohexanocarboxilato são 244(269). Claramente, observa-se um desvio

dos resultados obtidos com os cálculos, o que provavelmente pode ser atribuído a um certo

acoplamento entre as vibrações dos cicloalcanos à vibração Rh-O.

Tabela 6.6 - Dados Resumidos Para os Complexos [Rr^OjCR^ÍPPhs^] (R = C3H5, C4H7, C5H9,
ji, CH3OCH2, CHCI2 e CF3)

R

C3H5

C4H7

CSH9

C*HU

CH2OCH3

caci,

CF3

pKa do ácido carboxüico

correspondente

4,83

4,79

4,91

4,90

3,57

1,26

0,5

V(RhRh), V 3

290

290

286

289

275

273

276

V(RhO), Vj

279

277

275

269

250

305

331

As linhas hachurados são referentes aos compostos com R de massas similares

Desta forma, foi possível observar que as vibrações Rh-Rh e Rh-0 são sensíveis tanto ao

efeito de massa (no caso dos cicloalcanocarboxilatos) quanto à indução eletrônica (no caso dos

pares de complexos com grupo R de pKa diferentes, porém com massas similares) (tabela 6.6). O

modo v3 para o [Rh2(O2CR)4(PPb.3)23 varia em função da mudança do grupo R, « 4 cm"1 (efeito de

massa) e « 15 cm'1 (efeito eletrônico), enquanto que o modo Vi é mais sensível às variações,

podendo chegar a cerca de 10 cm"1 (efeito de massa) e a cerca de 30-50 cm"1 (efeito eletrônico).

Esta sensibilidade de V(Rho> à mudança de R é bastante interessante, uma vez que traz à tona a
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discussão do uso indiscriminado de simples relações entre constantes de força e comprimento de

ligação.
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Estrutura eletrônica e

espectro

Provavelmente, a mais clara evidência dos níveis eletrônicos de

compostos de metais de transição é dada pelos seus espectros

eletrônicos, o que torna particularmente importante o estudo

dos espectros de absorção dos carboxilatos de ródio(II). Neste

Capítulo, discorreremos sobre as estruturas eletrônicas das

espécies [Rh2(O2CR)4] e [Rh^CRMPPhjk] . Concomitan-

temente, faremos uma tentativa de atribuição dos espectros.

Introdução

Espectros Eletrônica*

Àírfindção 4QS Espectros
eletrônicos

dos Compostos

üeferêorfas
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INTRODUÇÃO

Os espectros de absorção eletrônica de compostos dinucleares, com fortes ligações M-M (e.g.

carboxilatos de ródio(II)), apresentam alguns problemas interessantes. Estas espécies possuem

transições espectrais não encontradas em complexos mononucleares. As simplificações e

aproximações que derivam do fato de que complexos mononucleares podem ser tratados como um

átomo perturbado, com simetria abaixada de esférica para Oh, T<j ou suas formas distorcidas

associadas, não existem para espécies dinucleares com fortes ligações M-M. Assim sendo, são

obrigatórios argumentos teóricos mais rigorosos e complexos.

Existe, todavia, uma vantagem especial que as espécies dinucleares apresentam, isto é, a

existência de um eixo molecular de alta simetria. Isto pode ser utilizado para classificar orbitais,

estados moleculares, transições eletrônicas, vibrações, bem como ajudar na interpretação dos

dados espectroscópicos.

A discussão que segue será feita com base na configuração eletrônica proposta na

literatura através de resultados teóricos e experimentais. Para os carboxilatos de ródio, a análise

será feita com base na configuração a27t4827i*48*2, proposta por Norman e Kolari [1], enquanto

para os adutos com trifenilfosfina será feita com base na configuração eletrônica 7C4Ô2TC*45*2cr2,

proposta por Bursten e Cotton [2], ambas obtidas através de rigorosos cálculos pelo método SCF-

Xa-SW (figura 7.1). Os resultados do método SCF-Xa-SW (uma extensão do campo auto-

consistente), foram considerados seguros e suficientes para estabelecer que a ligação nestes

compostos tem ordem 1, embora seja uma ligação relativamente forte, fato que, inicialmente, havia

levado os pesquisadores a pensarem na existência de uma ligação tripla [3].
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Rgura 7.1. - Níveis de Energia SCF de [Rh^CH),*] e [2].

ESPECTROS ELETRÔNICOS

Carboxilatos de Ródio(ll)

Embora não tenham sido calculados os orbitais moleculares dos compostos, é possível se fazer

uma estimativa dos mesmos, em função dos resultados conhecidos para os compostos

[Rh2(O2CH)4] e [Rh2(O2CH)4(H2O)2] [1].

A representação gráfica dos orbitais d é bastante conhecida. A interação de orbitais 4d dos

núcleos de ródio produz cinco sobreposições entre pares de orbitais de ambos, devidas,

essencialmente, às propriedades de simetria (figura 7.2). A combinação linear de dois orbitais

atômicos dz2 (dz2 + dz2) dá origem ao orbital a enquanto que a combinação (dz2 - dz2) corresponde

ao orbital antiligante o*. Das sobreposições dxz + dxz e dyz + d^, se originam duas ligações 7t
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equivalentes, porém ortogonais, constituindo um par degenerado. Novamente, surgem os

correspondentes a orbitais antiligantes 7t* resultantes das sobreposições das funções de onda

respectivas. Os orbitais moleculares resultante das combinações dxy ± d^ e dx2.y2 ± dx2.y2, que são

também um par degenerado, dão origem aos orbitais ô e ô*, respectivamente.

«) ceo ",• ceo ctoto a

n

d)

e)

Rgura 7.2 - Cinco Sobreposições c/-c/ entre Dois Átomos Metálicos, de Acordo com suas
Propriedades de Simetria [3].

Através da aproximação de Hückel, isto é, as energias dos orbitais moleculares são

proporcionais às mtegrais de recobrimento, tem-se que as sobreposições aumentam na ordem 8 <

7i < cr. Espera-se, assim, que os orbitais sejam ordenados em energia, como segue, começando

com o mais estável:

a < 7C « 8 < 5* « TI* < a*
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Este modelo descreve muito bem o sistema simples diatômico Rh2
4+. Quando, porém, é

introduzida uma série de ligantes, cujos orbitais de Valencia se sobrepõem aos orbitais dx2.y2 dos

metais, envolvendo uma ligação o metal-ligante, a simetria é abaixada de D** para D4h.

Eventualmente, isto altera a ordem dos orbitais moleculares, devido a possíveis interações.

Tabela 7.1 - Representações de Simetria para as Combinações Lineares de Orbitais do Metal e do
Ligante numa Simetria D4b.

REPRESENTAÇÕES COMBINAÇÕES DE
ORBITAIS DO METAL

COMBINAÇÕES DOS ORBITAIS DO
LIGANTE

A 2 u

Bi.

E.

(</<y

xy xy

yz

xy xy

1 / V2 (<r 1 - CT2 + 0-3 - 0-4 + cr5 - crg + 0-7 - crg)

l / V 2 (a\-ai -03 + 04-0-5 + cr$ + 0-7-cr%)

1 / V2 (trj + ai + a-} + <r4 - 0-5 - cr6 - a-j - a%)

1 / -ii (a\ - ai + «73 - 0-4 - 0-5 + <T6 - 0-7 + <TJ)

1 / V2 (tr 1 - o-2 - 0-3 + <r4 + 0-5 - <T6 - 0-7 + crg)

yz yz

Com auxílio da tabela de caracteres (Apêndice 1) podemos deduzir as simetrias dos

orbitais Ad dos dois átomos de Rh2
4+ e o para cada oxigênio numa simetria D4h (eixo z contém a

ligação Rh-Rh).

Convém salientar que para uma descrição quantitativa dos orbitais molecualres de qualquer

composto, o número de funções base envolvidas é bastante importante e a precisão atingida no

cálculo costuma melhorar consideravelmente com o aumento do número de tais funções. Contudo,

numa descrição qualitativa, o aumento do número de funções base tende a complicar
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desnecessariamente o problema. Assim, consideramos, somente, os orbitais do ügante que podem

interagir diretamente com o metal (tabela 7.1).

) ( R h R h ) •;:'•'-.•••''"

2b
l a

(RhRh)

(LUMO)

(HOMO)

7 (RhRh)

2a;16 qOUiRh)

lalB(L)

lb]g(L)

Rh2(O2CR)4 (OjCR)!

Figura 7.3 - Diagrama Qualitativo de Orbitais Moleculares (O.M.) das Espécies Rh2(O2CR)4.

Uma vez obtidas as representações de simetria das funções orbitais que descrevem os

metais e os ligantes, numa simetria D41,, a reunião dessas representações forma o diagrama de

orbitais moleculares para os [Rb^CbCR),*] (figura 7.3). Neste sentido, as funções de onda dos
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orbitais moleculares serão dadas pela combinação linear dos orbitais atômicos do metal (M) e do

oxigênio (O, ligante equatorial)

O diagrama de orbitais moleculares qualitativo dos compostos, mesmo em sua forma

simplificada, permite alguns comentários.

As funções que geram os níveis sigma M-L do diagrama são big (O2CR), baiCCkCR) dos

ligantes e os orbitais dx2-y2 (big e b2U) dos átomos de ródio. Suas combinações geram dois orbitais

moleculares a*(Rho), big e b2U, que, devido à ligação, ganham energia. Consequentemente, os

orbitais b2g e biu do metal, localizados no plano xy (d^ + dxy e dxy - d^, respectivamente), são

elevados, devido a interações com os orbitais ligados. A energia desses orbitais CT*(RI,O) é modulada

pela força da ligação Rh-O, ou seja este orbital pode ser estabilizado pelo caráter indutor de

elétrons do radical R do ânion carboxilato.

Entretanto, uma das características mais notáveis do modelo de orbitais para o Rb.2(

(figura 7.1) é que o orbital 8* (HOMO) apresenta maior energia do que o orbital %*, contrariando

o esperado [1]. Este resultado é surpreendente, e não existe uma explicação óbvia e imediata.

Provavelmente, ocorre devido à forte interação entre os orbitais d^ dos átomos de ródio e os

orbitais %* dos átomos de oxigênio, resultando na elevação da energia das combinações ô* com

relação aos orbitais n*.

Em função disso, consideramos o ligante formato como base em sua respectiva família e

as alterações obtidas pelas substituições por homólogos mais altos como perturbações, na

aplicação dos diagramas de orbitais moleculares da figura 7.3.

Aduto com Trifenilfosfma

A introdução de ligantes nas posições axiais provoca um abaixamento da simetria da molécula.

Trabalhos de Bursten e Cotton [2] sugerem o abaixamento de D41,, idealizado para o fragmento
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[Rh2(O2CH)4], para Ca, (Apêndice 1), com dois grupos PH3 ligados axialmente de forma não

eclipsada (figura 7.4).

o

O'

o
Rh;

.,.•0

Figura 7.4 - Semi-estrutura para os Complexos numa Conformação C2h-

Através da tabela de correlação (Apêndice 2), podemos deduzir as simetrias dos ortibais 4d

dos dois átomos de Rh24+ e a para cada fósforo numa simetria C2h- A reunião dessas

representações forma o diagrama de orbitais moleculares para os [Rü2(O2CR)4(PPb.3)23 (figura

7.5). Uma vez que as funções de onda dos orbitais moleculares serão dadas, agora, pela

combinação dos orbitais atômicos do metal (M), do oxigênio (O, ligante equatorial) e fósforo (P,

ligante axial),

O feto da energia do par de elétrons isolado dos ligantes fosfina estar muito próxima à do

orbital molecular a*(RhRh) do Rb.2(O2CH)4 [3], faz com que o diagrama orbital resultante seja

completamente diferente daqueles obtidos com ligante água (configuração eletrônica

rc4o2827i*4ô*2o*2) [2]. A aha energia do par de elétrons isolado da PH3, quando comparada com

H20, desestabiliza o orbital molecular O(RhRh) do pRb.2(O2CH)4(PH3)2] tornando-o HOMO do

complexo.
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Figura 7.5 - Diagrama Qualitativo de Orbitais Moleculares das Espécies Rh2(O2CR)4(PPh3)2.

ESTRUTURA ELETRÔNICA

Os espectros eletrônicos dos [Rh2(O2CR)4] são caracterizados por transições fracas nas regiões do

visível e ultravioleta próximo, típicas de transições proibidas, e uma transição intensa na região do

ultravioleta, típica de transições permitidas. Da mesma forma, os [Rh2(O2CR)4(PPb.3)2] são

caracterizados por uma transição fraca no visível (ombro) e outras intensas na região do

ultravioleta. A intensidade dessas bandas observadas permite associá-las, respectivamente, às tran-
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sições permitidas por dipolo elétrico (nesse caso, transições de transferência de carga).

Através do diagrama de orbitais moleculares (figuras 7.3 e 7.5), o estado fundamental pode

ser descrito (omitindo os orbitais cr do ligante) como:

aVS27t*4Ô*2 ou 2alg
2 2eu4 2b2g

2 2eg
4 2blu

2 para os [Rh2(O2CR)4]

e

7t4827r*4S*V ou 2bu
2 2au

2 2bg
2 2bg

2 2ag
2 2au

2 2ag
2 para os [Rh2(O2CR)4(PPli3)2]

Tabela 7.2 - Transições Permitidas para o Diagrama de Orbitais Moleculares Qualitativo das
Espécies [Rh2(O2CR)4] em D4h.

TRANSIÇÕES SIMETRIA D4h TIPOS DE TRANSIÇÕES'

Vr+xi/f ESTADOS EXCITADOS

2e. -> 2a2u E« i

- » 2 b l g Eu

. —^ ^ 3 2 u " 2 u

l eu ~> 2 b i g Eu CTL —> i

leg —> 2 a 2 u Eu O L —> c

leg —> 2b2u Eu O L —> tj*(Rho)

l b i g —> 2 b 2 u A 2 u CTL —> <

), cr*(iUljuI) e it*(RhM) indicam o caráter Rh-Rh dos princçais orbitais do Rh. ai significa orbitais
dos carboxilatos, onde as interações Rh-O(COR) e Rh-Rh são o.
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Estas são as descrições das configurações eletrônicas em termos das simetrias dos orbitais

moleculares individuais; os produtos diretos correspondem à Aig. Como nas duas configurações

todos os elétrons estão emparelhados, a multiplicidade do estado fundamental é singlete,

caracterizando, assim, os termos espectroscópicos dos estados fundamentais como ^Aig. Os

termos espectroscópicos dos estados excitados serão aqueles determinados pelos produtos diretos

dos orbitais envolvidos na transição. Desde que o vetor momento de dipolo elétrico se transforma

no grupo de ponto considerado (D4h) como A û + Eu (z e (x,y), respectivamente) e (C2h) como Au

+ Bu (z e (x,y), respectivamente), algumas das transições permitidas serão aquelas apresentadas

nas tabelas 7.2 e 7.3.

Tabela 7.3 - Transições Permitidas para o Diagrama de Orbitais Moleculares Qualitativo das
Espécies [Rh2(O2CR)4(PPh3)2] em C2h.

TRANSIÇÕES

2ag -> 2bu

2ag -» 2bu

2au -> 2ag

2ag -» 2bu

lag -> 2bu

SIMETRIA D4b

ESTADOS EXCITADOS

Bu

Bu

Au

Bu

Bu

TIPOS DE TRANSIÇÕES"

C*(RhRh) - * <3*(RhO)

CT(RhRh) —> CT*(RbRíi)

S*(RhRh) - > G*ÇRhO)

rc*(RhRh) - > C7*(RhO)

1*(RWUi) —> G*(RbO)

ATRIBUIÇÃO DOS ESPECTROS ELETRÔNICOS

Carboxilatos de Ródio(ll)

Os espectros dos carboxilatos de ródio consistem de duas bandas na região do visível, banda 1 e

banda 2, e duas na região do ultravioleta, banda 3 e banda 4. Eventualmente, elas podem aparecer
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sobrepostas na forma de uma banda e um ombro, ou mesmo totalmente dependendo, do solvente

(figura 7.6).

Figura 7.6 - Espectros Eletrônicos do Ciclopropanocarboxilato de RódioÇQ) em Solução 10"3M
na Região do Visível e 10""M na Região do Ultravioleta em ( ) THF, ( ) DMF e
(-•--•---) Dioxano.

Os espectros eletrônicos obtidos no presente trabalho mostram-se coerentes com as

descrições publicadas. Dissolvidos em DMF, THF e dioxano, os carboxilatos exibem absorções

próximas de 600 nm (smax ~ 230-300 IVfW1) e na região de 400 nm ( s ^ ~ 110-200 NT'crn1)

(tabela 7.4).

Norman e Kolari [1] atribuiram as bandas 1 e 2 no espectro visível às transições permitidas

por dipolo elétrico n*çtm,) -» aVwuo (2eg -> 2a2u, em D4h), banda 1, e ft*(RhRh) -> G*<pho) (2eg -»

2b2u, eni D4h), banda 2, com base na correspondência entre as energias dos valores



Tabela 7.4 - Máximos de Absorção das Transições Eletrônicas dos Compostos para os [Rh2(O2CR)4] (R = C3H5, C4H7, C3H9,
CHC12, CF3), em Solução de THF, DMF e Dioxano

u, CH2OCH3,

Grupo R

C3H5

C,H7

C5H9

CH2OCH3

CHCl2

CF3

252(6417)

249(6449)

250(6381)

249(6681)

256(3700)

247(9615)

264(7969)

-

-290

-290

-290

-

-

-

Dioxano

438(142)

-434

-

436(248)

446(111)

447(151)

455(97)

604(250)

604(240)

604(240)

604(319)

600(218)

588(242)

584(201)

250(5945)

246(6678)

249(6738)

251(8425)

266(2322)

246(9533)

246(6071)

Solução Jim»,

THF

290(1993)

290(2188)

290(1625)

290(1625)

-

291(2105)

290(1116)

444(142)

441(191)

440(222)

441(272)

448(109)

450(147)

461(103)

600(254)

600(215)

600(259)

598(317)

596(231)

584(243)

581(197)

278(7595)

279(5923)

278(5600)

278(6979)

272(3619)

280(10503)

283(10391)

DMF

445(124)

-

-448

-446

456(98)

-460

-

583(244

583(98)

582(271)

580(327)

589(269)

574(274)

578(199)



94

calculados e dos valores experimentais, bem como a observada dependência do ligante axial na

energia das bandas. Este feto está fundamentado nas observações de DubicM e Martin [4], os

quais constataram que, enquanto a banda 2 permanece praticamente constante, a banda 1 é

fortemente influenciada pelo ligante axial Isto ocorre porque os Hgantes coordenados ao longo da

ligação Rh-Rh afetam em maior escala as transições com um apreciável caráter 4dz2 (e um pouco

de 5/?z). Estas atribuições são suportadas por espectros polarizados de monocristais de

Rh2(O2CCH3)4(H2O)2 [5,6].

Na região do ultravioleta, carboxilatos de ródio exibem absorções características em 260

nm (geralmente, ombro) e 220 nm, denominadas bandas 3 e 4, respectivamente [5,6]. O diagrama

da figura 7.3 indica que três transições permitidas possuem energia razoavelmente próximas

àquelas das bandas 3 e 4 (K^MOO -» oVwuo» ty*(RhRh) -> <j*(RhRh) e a ^ o ) -> <J*(RhRh); tabela 7.2).

De acordo com Norman e Kolari, apenas duas dessas transições mostram um

deslocamento para o vermelho à medida que aumenta a força do ligante doador (a banda 3 mais do

que a banda 4). O deslocamento mais acentuado da banda 3 levou os autores a interpretá-la como

devida à transição entre orbitais associados a ligações L-Rh-Rh-L, possivelmente entre orbitais

a -> CT* da ligação Rh-Rh. Isto acontece porque a introdução de ligantes doadores nas posições

axiais confere aos orbitais do tipo Optua,), um ganho de energia. No entanto, a intensidade da

banda 4 ( . s^ < 5.000 IVT'cm"1) conduziu os autores a interpretá-la como uma banda de

transferência de carga L -> M. Assim, as bandas 3 e 4 são atribuídas às transições permitidas

cí(RhRh) -> o*(RhRh) (2aig - » 2a2u em D4 h) e a G(RJ,O) - » cr*(RhRh) ( l a i g - » 2a2u em D4 h) ,

respectivamente.

Estudo eletroquímico realizado por Das et ai. [7], com diferentes carboxilatos de ródio,

sugere que os níveis de energia dos orbitais moleculares são igualmente estabilizados por grupos R

do ânion carboxilato se tornando mais elétron-atrator. Isto significa, que apesar dos níveis de

energia se deslocarem numa direção, a diferença de energia deveria manter-se constante. Contudo,

em nosso sistema, observa-se um deslocamento para o azul da banda 1 e um deslocamento para o

vermelho da banda 2, com o grupo R mais eletronegativos.
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Como foi concluído no Capítulo 7, a força da ligação Rh-0 aumenta quando substituímos

ciclopropanocarboxilato por trifluoroacetato. Isto significa, em termos eletrônicos, que o orbital

cj(Rho) e bastante afetado pela ligação deslocando o nível de energia correspondente para menor

energia, ou seja, estabilizando. Isto resulta num deslocamento da transição 7t*(RhRh) ->• a*(Rho) para

o vermelho. No mesmo Capítulo, dissemos ainda que a ligação Rh-O fortalecia em detrimento do

enfraquecimento da ligação Rh-Rh, significando que o nível de energia do orbital O(RhRh) desloca

para maior energia, ou seja, desestabiliza. Isto resulta num deslocamento da transição rc*(RhRh) —>

cr*(RhRh) para o azul. Esta interpretação estende-se para as outras duas bandas que não sofrem

variação, bandas 3 e 4. No caso da banda 3, podemos dizer que os orbitais aç^Rb) e o*(BhBh) são

igualmente deslocados para cima, não afetando a variação da energia entre eles. Quanto à banda 4,

a constância de Am» pode ser atribuída a uma compensação nos deslocamentos dos orbitais a^o) e

não afetando a variação da energia entre eles.

Adutos com Trifenilfosfinas

Os espectros eletrônicos dos compostos investigados à temperatura do nitrogênio líquido são

mostrados na figura 7.7. Os valores de Àmax, tanto em solução como em estado sólido são

apresentados na tabela 7.5.

Duas transições distintas (nas regiões de 370-400 nm e 320-350 nm), e um ombro em ca.

500 nm são observadas em todos os espectros. A atribuição de tais transições é bastante

controvertida. Bursten e Cotton [2] afirmam que o HOMO possui caráter a(RhRh) e <j*(RhP), embora

o último em maior extensão, enquanto resultados de EPR [8,9] e cálculos Hartree-Fock [10]

atribuem-no à ligação Rh-Rh. Clark et ai. mostraram mais recentemente [11], que as freqüências

de transição são aproximadamente independentes do átomo doador axialmente ligado M (Tima* =

376, 352 e 361 nm para M = P, As e Sb, respectivamente, em adutos MPh3). Tais resultados

favorecem a atribuição da banda na região 370-400 nm à transição
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(2ag -> 2bu em C2h), enquanto a banda na região 320-350 nm é, tentativamente, atribuída à

transição CTRho -> <J*RhRh, embora de natureza controvertida.

u
«3

1

CF3

250 350 450 550

Comprimento de Onda (nm)

Figura 7.7 - Espectro Eletrônico no Estado Sólido (750-250 nm) dos [Rh^CR^CPPh^] (R =
C3H5, C4H7, C5H9, CsHi,, CH2OCH3, CHCI2 e CF3) com Discos de KBr em Temperatura de N2

Líquido.
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Tabela 7.5 - Bandas Observadas no Espectro Eletrônico (250-750 nm) dos Complexos
[Rh2(O2CR)4(PPh3)2] (R = CjH5, C4H7, C ^ , CeHn, CH2OCH3, CHC12 e CF3) no Estado Sólido
(disco de KBr) e em Solução de Diclorometano, Saturada com Trifenilfosfina (IO'2 M)

Grupo R

CJO,

C5H9

CA,

CH2OCH3

CHC12

CF3

320

322

324

326

330

346

351

Estado Sólido

371

375

375

370

382

390

402

- 5 0 0

- 5 0 0

- 5 0 0

- 5 0 0

-

- 5 0 0

- 5 0 0

Solução

368(28750)

368(26890)

366(36365)

366(46611)

374(47616)

388(45755)

396(30944)

an")

~472(~466)

- 485(~200)

~480(~818)

-479(~1320)

~476(~1810)

~ 480(~724)

~470(~1180)

Da mesma forma como nos carboxilatos de ródio, os respectivos adutos com trifenilfosfina

apresentam, para as bandas atribuídas a ORMU, —> cr*RhRh, um deslocamento para o vermelho,

quando o grupo R se torna mais elétom-receptor. O ombro que aparece em ca. 500 nm pode ser

atribuído à transição permitida ORMU, -> cr*Rho (2ag -> 2bu em

EVIDÊNCIAS DE POLIMERIZAÇAO DOS COMPOSTOS

Em função da baixa solubilidade apresentada pelos compostos, sugeriu-se no Capítulo 3, que estas

substâncias adquissem uma estrutura polimérica no estado sólido.

Para comprovar esta hipótese apoiamo-nos em resultados de espectros eletrônicos dos

carboxilatos de ródio em estado sólido e em solução de diclorometano (figura 7.8). Os À*,̂  desses

espectros estão apresentados na tabela 7.6.
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Examinando-se a tabela 7.5, observa-se que a banda 1 de todos os espectros dos

compostos no estado sólido esta deslocada para o azul, em relação à solução em diclorometano.

Considerando-se que o diclorometano é um solvente não coordenante (número de doação, ca. 0

[12]), chega-se à conclusão de que no estado sólido existe uma interação intennolecular ao longo

da ligação Rh-Rh, uma vez que a banda 1 é fortemente dependente da ligação axiaL

s'õ

bs
or

b

<

\
\

\
\

\
\

\
\

\

\
\ \

X.X
s

s
^-^^^ s

X / — \
\ _

i
400 470 540 610

Comprimcnio de Onda (ran)

680 750

Figura 7.8 - Espectros Eletrônicos do Ciclopropanocarboxilato de Ródio(II) em Solução de

Diclorometano (] O'3 M) (- ) e no Estado Sólido (Disco de KBr) ( ).
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Tabela 7.6 - Bandas Observadas no Espectro Eletrônico (340-750 ran) dos Complexos
tRh2(O2CR)4] (R = CjH5, C4H7, CjH9, CÍHH, CH2OCH3) CHC12 e CF3) no Estado Sólido (Disco de
KJBr) a Temperatura Ambiente e de N2 líquido e em Solução de Diclorometano.

Grupo R

C3H5

C4H7

CjH,

CHu

CH2OCH3

CHC12

CF3

Estado Sólido

Xmax/nm (Temp.Amb.) X ^ / n

626

626

624

600 sh

615

606

565 sh

m (Temp.N2
a))

610

608

608

608 sh

600

590

545 sh

Solução

654

652

654

648

639

608

602

Desta forma, acreditamos que a polimerização dos compostos se dá por meio da ligação do

átomo de oxigênio do carboxilato de ródio ao átomo de ródio de outro carboxilato, em posição

axial, de acordo com as figuras 3.3 e 3.4.

Uma outra observação feita nos espectros em estado sólido é o discreto deslocamento da

banda 1 apresentado por estes compostos, sob abaixamento da temperatura, próximo ao

nitrogênio líquido. Este efeito é observado na tabela 7.5, como um deslocamento de À ^ para o

azul, ca. 300 cm"1.

Considerando que na temperatura ambiente kT é aproximadamente 200 cm"'/molécula,

acreditamos que esta transição esteja partindo de estados vibracionalmente excitados. Quando

abaixamos a temperatura, populamos os estados vibracionais mais baixos, portanto aumentando o

AE da banda.
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Análise térmica

Neste Capítulo serão exploradas duas técnicas termoanalítcas,

TGA e DSC, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo.

Nosso objetivo é conhecer um pouco mais sobre a

termoestabilidade dos compostos em diferentes atmosferas.

Além disso, a alta reatividade que o produto de

termodecomposição (resíduo metálico) apresenta nos levou a

uma análise dos resíduos formados.

Introdução

Análise das Curvas TG e DSC

Produtos úe Terajoôecompo-

Referências
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INTRODUÇÃO

O comportamento térmico de vários compostos de ródio tem levado alguns autores a sugerirem a

decomposição térmica como uma técnica analítica para o ródio [1,2]. Todavia, existem algumas

controvérsias quanto à composição química do resíduo final: Rh ou RI12O3 ? Duval [1], em 1963,

observou que o aquecimento, em ar atmosférico, de complexos de ródio formados por

precipitação com tionalida e 2-mercaptobenzoxazoL, produz ródio metálico, acima de 417 e

459°C, respectivamente. Reportou, também, que o resíduo metálico adquire uma forma resistente

à oxidação acima de 1000°C, o que é extremamente interessante, pois o aquecimento de ródio

metálico, na sua forma pura (forma de grânulos prateados), sofre oxidação a RI12O3 acima de

662°C [1].

Kitchens e Bear, em uma série de artigos [3-5], discutiram o comportamento térmico de

alguns carboxilatos de ródio(II). Nestes trabalhos, os autores relatam que a 400°C os complexos

foram decompostos a ródio metálico. Embora os estudos termogravimétricos tenham sido

conduzidos em atmosfera de nitrogênio, eles mencionam que mesmo em atmosfera de ar o metal

obtido não adquire a forma oxidada, RI12O3.

Em 1974, Scollary e colaboradores [2], com objetivo de estabelecerem um novo método

analítico para ródio, estudaram o comportamento térmico de alguns complexos do metal,

incluindo os carboxilatos. Nesse trabalho, todos os compostos estudados, sem exceção, foram

levados a sesquióxido de ródio contrariando os resultados de DuvaL Dois anos depois, Bear e

colaboradores [6], voltaram a estudar o comportamento térmico dos carboxilatos de ródio(II)

(acetato, propionato e butirato) e seus adutos com dimetilsulfóxido e piridina. Observaram que o

resíduo, imediatamente após a quebra da gaiola foi Rh metálico e, prosseguindo o aquecimento,

que uma lenta conversão a RI12O3 ocorre, mesmo em atmosfera dinâmica de nitrogênio. Nesta

mesma década, Shafranskii e colaboradores publicaram uma grande quantidade de artigos [7-9],

focalizando o comportamento térmico dos adutos dos carboxilatos de ródio formados por ligantes
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com diversos grupos doadores. Os autores observaram o comportamento das ligações metal-

ligante frente ao aquecimento e afirmaram que o resíduo final era Rh metálico, embora uma nítida

ascendência nas curvas, caracterizando um ganho de massa, seja observado na temperatura limite

do ensaio.

Nas décadas que se sucederam, pouco, ou quase nada, foi feito para melhor compreensão

do comportamento térmico desses compostos. Perguntas como: Por que, no processo de

termodecomposição dos carboxilatos, o Rh formado sofre oxidação a RI12O3, mesmo em

atmosfera dinâmica de nitrogênio ? - ainda não foram respondidas.

O nosso trabalho tem como um dos objetivos, contribuir para o esclarecimento desses

aspectos, pelo menos em parte.

ANÁLISE DAS CURVAS TG E DSC

Curvas TG

Na Figura 8.1 estão mostradas as curvas TG e DTG, em atmosfera dinâmica de nitrogênio, para

alguns compostos sintetizados (cicloalcanocarboxilatos de ródio(II)). Essas curvas dão poucas

informações sobre os mecanismos de decomposição dos compostos. Contudo, seus perfis

assemelham-se aos modelos descritos na literatura para espécies análogas [3-5].

De forma geral, os compostos sofrem uma abrupta termodecomposição no intervalo de

250-350°C, em um único estágio. As perdas de massa contínuas, com inclinação bastante

acentuada (AT « 20°C), correspondem à quebra da estrutura de gaiola, formando os resíduos Rh

metálico de cor preta, no caso do ciclopropano-, ciclopentano- e ciclohexanocarboxilato de ródio.

No caso do ciclobutanocarboxilato, os cálculos de perda de massa indicam que o resíduo formado
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confere com RhO, embora tal estrutura ainda não tenha sido confirmada na literatura. As curvas

TG indicam, acima de 450°C, uma lenta conversão do resíduo a Rh2O3 e, em 650°C, o ganho de

massa corresponde a ca. 19%. A uma temperatura superior a 900°C o material perde novamente

este teor de massa regenerando-se Rh metálico, de cor cinza e brilho metálico.

Em atmosfera dinâmica de ar, estes resultados são bastante semelhantes. Contudo, as

temperaturas iniciais (T,) e finais (1» de termodecomposição são, geralmente, maiores. Além

disso, a atmosfera rica em oxigênio favorece a oxidação do resíduo intermediário a Rh2O3,

mantendo esta composição química mesmo acima de 925°C.

800 T(°C)

— ^

T
10%±

l

I

1 i l

l {

j R = CjH,

*~ ^ \

I i I
200 400 600 800 T(°C)

Figura 8.1 - Curvas TG e DTG em Atmosfera Dinâmica de Nitrogênio para os
(R = CjHs, C4H7, C5H9 e
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Curvas DSC

Nas Figuras 8.2 e 8.3 são mostradas as curvas DSC, em atmosfera dinâmica de nitrogênio,

de alguns compostos sintetizados (cicloalcanocarboxilatos de ródio(II)). De forma geral, as curvas

DSC são bastante simples, marcadas por um ou, eventualmente, dois picos exotérmicos, em

cápsula aberta, ou endotérmicos, em cápsula fechada. A temperatura do evento e a energia, AH

(kcal/mol), envolvidas no processo, são apresentadas na Tabela 8.1.

Tabela 8.1 - Temperaturas do Evento e A//de Reação da Termodecomposição de Alguns Carboxilatos
de Ródio(II)

COMPOSTOS

Rh2(O2CC3HJ)4

RMO.CQH,),

WtfftCCA),

Rh2(O2CC6H11)4

AT(°C)

288,2

281,6

290,2

296,7

Cápsula

N2

AH (kcal/mol)

- 736,1

- 325,4

- 394,2

- 403,8

Aberta

ar (comprimido)

Arco

298,2

272,6

280,8

292,4

AH (kcal/mol)

- 609,4

- 495,2

- 576,6

- 579,0

Cápsula Fechada

AT(°C)

355,3

277,0

295,8

312,7

N2

AH (kcal/mol)

46,4

52,7

80,2

1,01

Em cápsulas fechadas (não hermetícamente), os resultados assemelham-se àqueles

descritos na literatura [10], aparecendo nas curvas DSC um pico endotérmico, que é associado à

quebra da estrutura de gaiola. Contudo, os resultados obtidos em cápsula aberta correspondem a

um evento exotérmico (Tabela 8.1), instigando a rediscussão desta interpretação.

O fato das curvas TG mostrarem que em atmosfera inerte os complexos são decompostos

a Rh metálico, sem formação de intermediário, significa que o material sofre auto-oxirredução.

Como, geralmente, os processos termoxidativos liberam calor e a quebra de ligações absorve
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calor, os eventos exotérmicos, originados nas curvas DSC, são devidos não somente à quebra da

estrutura de gaiola, mas, principalmente, ao processo de auto-oxirredução do material Em

atmosfera de ar comprimido, estes picos tornam-se mais exotérmicos, provavelmente, devido a

reoxidação dos produtos evolados {e.g. 2CO + O2 —>• 2CO2).

200 300 400 500 T(°C)

Figura 8.2 - Curvas DSC em Cápsulas Abertas e em Atmosfera Dinâmica de Nitrogênio para os
Cicloalcanocarboxilatos de Ródio(II)
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Em cápsula fechada a termodecomposição dos complexos é endotérmica (Figura 8.3),

assemelhando-se aos resultados encontrados na literatura [10]. No entanto, como foi discutido no

parágrafo acima, a ocorrência do evento não se deve somente à quebra da estrutura de gaiola.

200 400 500 Tf°C)

Figura 8.3 - Curvas DSC em Cápsula Fechada e Atmosfera Dinâmica de Nitrogênio para os
Cicloalcanocarboxilatos de RódioÇQ)
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O feto do Rh metálico formado na tennodecomposição (250-350°C) ser altamente reativo

(ver próxima seção), pode significar que, apesar da tennodecomposição ser exotérmica, o

confinamento dos gases liberados favorece novas reações, como por exemplo a quebra das

ligações dos materiais orgânicos formados, reação essa que pode ser catalisada pelo metaL

PRODUTOS DE TERMODECOMPOSIÇÃO

Análise dos Resíduos Sólidos

Ao contrário do que ocorre com o ciclobutanocarboxilato de ródio(II), os demais complexos são

decompostos inicialmente a Rh metálico (marrom escuro), sofrendo oxidação com o avanço da

temperatura, a RI12O3. Este feto é notável, pois tanto em atmosfera de ar como em atmosfera de

nitrogênio esta oxidação ocorre sem uma explicação aparente. Em atmosfera de nitrogênio, a uma

temperatura superior a 900°C, o sesquióxido de ródio formado decompõe-se novamente a Rh

metálico (cinza prateado). Esta diferença marcante nas cores do resíduo metálico é atribuída a

arranjos cristalinos diferentes. O resíduo em temperatura intermediária (350-450°C), pode ser

atribuído ao conhecido negro de ródio, obtido na prática pela redução de soluções de seus sais.

Este material apresenta atividade catalítica, capaz de decompor ácido fórmico a dióxido de

carbono e hidrogênio à temperatura ambiente [II]. Os resultados de duração de raios-X revelam

que os materiais obtidos, logo após a termodecomposição (250-350°C), são amorfos, exceto

aqueles obtidos a partir do ciclobutanocarboxilato de ródio, que apresenta alguma cristalinidade

nesta temperatura (Figura 8.4 e 8.5). Para o ciclobutanocarboxilato de ródio o material amorfo é

obtido no intervalo de 500-550°C. Na verdade, o resíduo isolado a partir do

ciclobutanocarboxilato de ródio(II) apresenta comportamento diferente dos demais.

No intervalo de temperatura de 900-925°C os materiais obtidos são altamente cristalinos,

sendo facilmente identificados por difração de raios-X. Em todos os compostos o material
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formado corresponde a Rh metálico (sistema cúbico), por apresentar linhas de difração (tabela 8.2)

consistentes com os dados da literatura [12.a]. A formação de Rh metálico é independente do

composto de partida.

Partindo do ciclopropano-, ciclopentano- e ciclohexanocarboxilato de ródio(II) o material

obtido, no intervalo 700-800°C, corresponde sempre a Rh2O3. Isto se confirma pela presença de

linhas de difração (tabela 8.2), consistentes com os dados da literatura [12.bj. Além disso, os

espectros na região do infravermelho apresentam bandas em 655(s), 548(m), 500(w) e

460(m) cm"1, atribuídas às freqüências de estiramento Rh-O [13].

Tabela 8.2 - Valores de Intensidades Relativas © Distâncias Interplanares Obtidos dos Difratogramas
de Raios-X dos Resíduos Rh, Rh2O3 e RhO(?).

Resíduo

Rh

RhO(?)

d (A)

2,20

1,90

2,61

2,86

2,31

3,00

1,70

2,19

w.
100

50

100

61

42

38

24

21

Resíduo

Rh2O3

d (A)

2,62

2,57

2,72

1,50

1,87

3,68

1,70

1,84

W.

100

71

57

40

39

27

15

13

No caso do ciclobutanocarboxilato de ródio, o cálculo de perda de massa sugere que os

intermediários formados nos intervalos de temperatura de 300-400°C e 700-800°C, correspondem

a RhO, porém, os resultados de raios-X revelam que os materiais são diferentes entre si (Figura

8.5).
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Figura 8.4 - Curva TG e Difratogramas de Raios-X para os Resíduos de Termodecomposição do
Ciclopropanocarboxilato de Ródio(II). Resíduos Obtidos nos intervalos de: a) 350-450°C; b) 700-
800°C; c)acima de 900°C

O material obtido no intervalo de temperatura de 300-400°C, possui uma baixa

cristalinidade, porém seu diagrama de difração coincide com o do Rh metálico isolado a

temperatura acima de 900°C. O intermediário isolado obtido no intervalo de temperatura de 700-

800°C possui um diagrama de difração diferente dos materiais de ródio conhecidos (tabela 8.2). O

fato da principal Unha de difração deste material, 2,61 Á, coincidir com a principal unha de

difração do RI12O3 (Figura 8.5) não é suficiente para afirmarmos que ele seja o sesquióxido de
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Figura 8.5 - Curva TG e Difratogramas de Raios-X para os Resíduos de Termodecomposição do
Ciclobutanocarboxilato de RódioQI). Resíduos Obtidos nos intervalos de: a) 300-400°C; b) 500-
550°C ; c) 700-800°C; d) acima de 900°C

ródio, devido a não apresentar outras linhas relativamente intensas coincidentes. Contudo,

observa-se o aparecimento de duas linhas de baixa intensidade, que coincidem com as do Rh

metálico obtido a 900°C. Esta evidência nos leva a suspeitar da formação de um novo material

com traços de Rh metálico.

O fato do Rh metálico sofrer oxidação, mesmo em atmosfera de nitrogênio-R, não é tão

claro. A pergunta que surge naturalmente é a seguinte: - De onde provém o oxigênio necessário

para ocorrer a oxidação do Rh metálico formado ? Para tentar responder esta pergunta, em
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princípio, levantamos duas hipóteses: a existência de impureza de oxigênio e água no nitrogênio-R

e as correntes de convecção próximas ao forno, haja visto o produto de termodecomposição ser

suficientemente rico em oxigênio.

A hipótese da existência de impureza no gás nitrogênio usado é logo descartada, uma vez

que a concentração de oxigênio e água é insuficiente para oxidar todo o Rh metálico formado

(concentração de O2 < 10 ppm e de H2O < 10 ppm). Mesmo assim, para confirmação, o gás usado

foi passado por colunas de peneira molecular (para reter H2O residual) e MnO (para reter O2

residual), e o resultado foi o mesmo - a oxidação de Rh a RlfeC .̂ Quanto à hipótese das correntes

de convecção, também acreditamos serem pouco prováveis, pois o experimento é conduzido em

atmosfera dinâmica de N2. Desta forma, acredita-se que todo o material gasoso seja expulso do

sistema.

Neste ponto, a falta de argumentos inviabilizou, momentaneamente, o esclarecimento de

tal fenômeno, e o que se pode concluir por hora, é que o negro de ródio formado possui uma alta

reatividade, suficiente para reagir com traços de espécies oxigenadas.

Obviamente, o RI12O3 mostrou-se mais instável ao aquecimento em atmosfera de N2 do que

em atmosfera de O2. Em nossas amostras, obtidas em atmosfera de nitrogênio, a dissociação

inicia-se em 850°C e em atmosfera de ar a uma temperatura superior a 1000°C (não detectado

devido ao instrumento não operar a essa temperatura).

A explicação para isto tem base no deslocamento do equilíbrio de dissociação do oxido

metálico (1).

4/3 Rh<s) + O2(g) (1)

As dissociações de sólidos por aquecimento são processos de decomposição reversíveis

nos quais um dos produtos é gasoso. A temperatura de dissociação depende da pressão parcial do
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gás libertado no sistema, de modo que se o aquecimento é conduzido lentamente em

compartimento aberto, facilitando a troca gasosa, a temperatura de dissociação será menor do que

a obtida sob pressão de 1 atm do gás libertado. Neste último caso, seria a verdadeira temperatura

de dissociação. Além disso, em compartimento aberto, a troca gasosa pode ser ineficiente. Isto

porque, se a atmosfera gasosa for a mesma ou pelo menos possuir uma quantidade do gás

evolado, ocorrerá um deslocamento do equilíbrio, provocando uma alteração na temperatura de

dissociação.

Na prática, a temperatura de dissociação do RI12O3 pode ser dada como uma função da

pressão de O2 [14]. Bayer e Wiedemann [15], através do equilíbrio (1) construíram um diagrama

(l/T, In Po2) e, por extrapolação, determinaram esta temperatura: 1130°C a 1 atm.

Análise dos Gases Evolados

A análise dos gases libertados na termodecomposição foi feita com auxílio de um sistema,

denominado por nós condensador/absorvedor (Figura 2.2), consistindo de três partes: (a)

barquinha de porcelana, (b) forno; (c) condensador; e, (d) soluções absorventes. Os gases

desprendidos na termodecomposição são recolhidos no sistema, sendo que as substâncias com alto

ponto de ebulição são condensadas na serpentina refrigerada e depositadas no balão (c) e, as de

baixo ponto de ebulição, passam por soluções absorventes (d) (soluções de água de barria e de

cloreto de paládio(II) - esta última usada como absorvedor de agentes redutores, como por

exemplo, CO ou H2).

As amostras obtidas no balão (c) foram analisadas inicialmente por cromatografia, e

observou-se que na fração condensada há praticamente uma única substância, com teores de 96-

98%, aproximadamente. Através da cromatografia acoplada à espectrometria de Massa e

Ressonância Magnética Nuclear de !H e 13C, foi possível detectar, inequivocamente, a formação

predominante do ácido carboxílico correspondente ao carboxilato de ródio analizado, através de

comparação com padrões conhecidos [16].
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SUBSTANCIAS PROTON ATRIBUIÇÃO
8(ppin)

Ácido ciclopropanocarboxílico

Ácido ciclobutanocarboxílico

Ácido ciclopentanocarboxílico

Ácido ciclohexanocaiboxílico

a 0,874-1,173

b. 1,589

a. 1,819-2,359

b. 3,111

a. 1,184-1,947

b. 2,700

C OH a 1.H2-2.389

Os espectros de Massa das amostras referentes aos maiores picos da curva cromatográfica,

incluem os picos correspondentes aos íons moleculares dos ácidos: ciclopropanocarboxílico (m/e

86), ciclobutanocarboxílico (m/e 100), ciclopentanocarboxílico (m/e 114) e ciclohexanocarboxuico

(m/e 128). As atribuições dos espectros de 'H e 13C RMN estão apresentadas nas Tabelas 8.3 e

8.4, apesar da análise comparativa ser suficiente, nesse caso.
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Tabela 8.4 - Atribuição dos Espectros de 13C RMN

SUBSTÂNCIAS

Ácido ciclopropanocarboxílico

Ácido ciclobutanocarboxílico

Ácido ciclopentanocarboxílico

Ácido ciclohexanocarboxílico

CARBONO

O

a

b O
y V ti

\ / C

b

b O
a \ II

b

a c O

b/7yJ
i c

OH

—OH

-OH

—OH

ATRIBUIÇÃO

ô(ppm)

a 9,179

b. 12,846

c.181,579

a. 18,347

b. 25,126

c. 37,893

d. 181,712

a. 25,764

b. 29,900

c. 47,584

d 183,122

a 25,312

b. 25,662

c. 28,745

d 42,914

e. 182,616

Na solução de água de barita não foi detectado nada, excluindo a possível formação de

CO2 gasoso (pelo menos dentro do limite de detecção do teste). No entanto, na solução de cloreto

de paládio(n) observou-se a formação de paládio metálico, caracterizando a libertação de gases

redutores, CO e/ou H2. Apesar de não termos identificado a substância, a literatura tem mostrado

que, na termodecomposição de acetato de ródio(II), ocorre a liberação de CO, determinado por

um espectro de Massa acoplado ao equipamento de análise térmica [4]. Sendo assim, acreditamos

que o mesmo ocorra com os nossos compostos.
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Ensaios biológicos

Neste Capítulo, exploraremos a atividade antitumor do

ciclopropanocarboxilato de ródio. Nesta oportunidade, Atividade Àatiíwaor itt

apresentaremos uma estratégia para tornar este composto Ensait* tfeTsxici&Míe

hidrossolúvel.
Iteterminaçãa d» Sefrreviôa de



Operador de Projeção

Em quase todas as situações em que os químicos empregam

restrições de simetria para ajudá-lo a conhecer ligações

químicas e dinâmica molecular (e.g. construção de orbitais

moleculares, análise de vibrações moleculares, etc.) existe um

problema comum. Trata-se de pegar um ou mais conjuntos de

funções ortonormais, geralmente orbitais atômicos ou

coordenadas internas de uma molécula, e fazer combinações

lineares ortonormais de tal maneira que a combinação forme

bases para as representações irredutíveis do grupo de simetria

da molécula. Neste apêndice nós colocamos, sucintamente,

como determinar sem cálculos numéricos as combinações

desejadas.
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INTRODUÇÃO

Os carboxilatos de ródio(H), de um modo geral, apesar de serem amplamente reconhecidos

como agentes antitumorais em animais, apresentam pouca solubilidade em água, com algumas

exceções como o acetato, o trifluoroacetato e o citrato de ródio [1,2]. Este fato tem sido um fator

limitante do estudo desses compostos em sistemas biológicos, uma vez que o transporte da

substância até a célula se dá em meio aquoso.

Como já comentamos no Capítulo 3, esta insolubilidade é devida à polimerização dos

dímeros, impedindo a interação do solvente nas posições axiais dos complexos.

l i

Em vista disso, adotamos uma estratégia para tornar estes compostos solúveis em água,

coordenando, nas posições axiais (L) ácido isonicotínico (estrutura II). Este ligante, coordenado

pelo nitrogênio piridínico, rompe a cadeia polimérica, ocupando as posições axiais do arcabouço.

Desta forma, ele confere certa solubilidade aquosa ao complexo como um todo, uma vez que

possui um grupamento livre com características hidrofllicas (o grupamento carboxílico). Esta

função ácida neutralizada, forma espécies carregadas (íons), num caso extremo de polaridade,

solubilizando-se em água.
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O composto testado foi um aduto formado entre o cíclopropanocarboxilato de ródio e o

ácido isonicotínico, cujos resultados de microanálise concordam com a estequiometria

pRb.2(O2CC3H5)4(HISN)2] e a mudança de cor do verde (carboxilato de ródio não solvatado) para

vermelho escuro (aduto), é uma evidência da coordenação pelo nitrogênio piridmico [3].

ATIVIDADE ANTITUMOR In vitro

Os ensaios in vitro compreendem estudos em culturas de dois modelos de tumores: Ehrlich

{Carcinoma ascite, células de camundongos) e K562 {Leucemia linfóide, células humanas).

Apesar desses estudos não fornecerem informações sobre a efetividade da droga como um

todo, os resultados in vitro estabelecem prerrogativas para o estudo em animais Com relação a

esse estudo podemos dizer:

• Em concentrações altas, 1,7 x IO"4 mol/L, todas as células dos tumores morrem (0% de

células vivas).

• Em concentrações mais baixas, 1,0 x IO"5 mol/L, as células de tumor de Ehrlich mostram-se

mais resistentes, restando, após o ensaio, ca. 13% de células vivas. Em igual concentração,

todas as células de tumor K562 morreram (0% de vivas).

ENSAIOS DE TOXICIDADE AGUDA

A toxicidade aguda do composto foi avaliada em camundongos sadios pela administração

intraperitonial de 11, 16e24 iimol/kg. O resultado do ensaio indica um valor de DL50 de
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14 fxmol/kg, respectivamente, menor que o propionato de ródio, DL50 de 14 umol/kg [4] e

acetato de ródio, DL50 de 43 umol/kg [4]. Além disso, observamos que:

• Os animais reagem à injeção da substância com agressividade, provavelmente, devido à dor;

• Doses de 16 e 24 (imol/kg provocam reações tóxicas traduzidas por queda de pelo.

DETERMINAÇÃO DA SOBREVIDA DE CAMUNDONGOS

Os ensaios in vivo compreendem estudos de sobrevida do ciclopropanocarboxilato de ródio com

isonicotinato de sódio em camundongos infectados por carcinoma ascite de Ehrlich.

Com relação a esse estudo, cujos resultados são mostrados na tabela 9.1, podemos admitir

que:

• A sobrevida dos animais tratados foi significativamente mais alta que o controle;

• Notou-se que, após a morte de todos os animais do grupo controle, alguns dos camundongos

tratados desenvolveram tumor sólido, levando à morte após, aproximadamente, um mês. A

formação do tumor sólido pode ser explicada de duas formas: /'. a substância aumenta a

resistência do animal, de forma a encapsular o tumor; //. a subtância não mata todas as

células tumorais e as defesas do organismo encapsulam as células de tumores restantes.



Tabela 9.1 - Efeito do Ciclopropanocarboxilato de ródio(II) com isonicotinato de sódio na sobrevida de camundongos portadores de tumor de
Ehrlich

Dias

0-21

22-24

25-27

28-30

N

16

15

12

1

Morte

1

3

11

Grupo Controle

Probabilidade
de morte

0,063

0,200

0,917

Probabilidade
de sobrevida

0,937

0,800

0,083

Probabilidade de
sobrevida ao final
do período (N/16)

1,000

0,938

0,75

0,063

N

16

15

15

14

Morte

1

0

1

Grupo Experimental

Probabilidade
de morte

0,063

0

0,067

Probabilidade
de sobrevida

0,937

1

0,933

Probabilidade de
sobrevida ao final
do período (N/16)

1,000

, 0,938

0,938

0,875

Camundongos Balb-c foram inoculados ip com IO6 células de tumores de Ehrlich. O grupo experimental foi tratado com 1/16 DL50 durante 4 dias
após a inoculação. O grupo controle foi tratado com solução salina, por 4 dias. Os dados são apresentado na forma de uma tabela de sobrevida e
analisado pelo método Mantel-Haenszel para os animais de cada grupo. Pr(x2i ^ 16,87) > 0,001; N = número de animais
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CONCLUSÕES

• As análises elementares, magnéticas, espectroscópicas e tennogravimétricas, realizadas com os

compostos planejados, comprovam suas sínteses;

• O estudo da síntese dos carboxüatos de ródio, pelo método da reação do BhCh.aq com o sal

de sódio do ácido carboxílico correspondente, mostra que o meio de interação alcoólico é

indispensável para a redução do Rh(m) para Rh(II), consequentemente, fundamental para a

obtenção de carboxüatos de ródio(II);

• A partir dos estudos de espectroscopia vibracional, observou-se que as vibrações Rh-Rh e

Rh-O são sensíveis à mudança do ligante carboxüato (RCOO"), tanto ao efeito de massa,

quanto à indução eletrônica do grupo R Em função disso, foi possível estabelecer uma relação

direta entre a força do ácido carboxüico e a força da ligação Rh-O, porém apresenta uma

relação inversa com a força da ligação Rh-Rh. Estes estudos são corroborados pela análise dos

deslocamentos das bandas de absorção dos espectros eletrônicos dos vários compostos

sintetizados;

• Estudos de análise térmica, mostraram que as curvas TG/DTG são semelhantes àquelas

encontradas na literatura. Por outro lado, as curvas DSC apresentam resultados bem diferente

daqueles publicados. Em cápsula aberta, os picos referentes a quebra da estrutura de gaiola,

são exotérmico e em cápsula fechada estes picos são endotérmicos. Estas observações foram

suficientes para estabelecer que a termodecomposição de carboxüatos de ródio é exotérmica,

em virtude, principalmente, ao processo de auto-oxiredução do material;

• Ensaios de atividade do ciclopropanocarboxüato de ródio in vitro e in vivo manifestaram

atividade satisfatória, apresentando uma sobrevida dos animais tratados de 87%. Melhor do que

isso, foi a estratégia adotada para a solubilização em meio aquoso do composto. A princípio,

esta estratégia pode ser extrapolada para todos os outros carboxüatos de ródio insolúveis em

água.



125

PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS

• Indexar as linhas de difração de raios-X do resíduo de tennodecomposição do ciclobutano-

carboxilato de ródio, obtido a 750°C;

• Estudar química e biologicamente adutos de carboxilatos de ródio com o ligante ácido

isonicotínico e similares.



Apêndices



Tabelas de caracteres

As tabelas de caracteres que seguem são aquelas usadas em

nosso sistema inorgânico. Elas adotam o sistema de

nomenclatura de Schoenfiles. As espécies de simetria para os

orbitais p e d estão apresentadas à direita das tabelas. As

funções x, y e z representam, também, a propriedade de

transformação de translação e do momento de dipolo elétrico.

As propriedades de transformação de rotação são

representadas pela letra R à direita da tabela.
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Tabela de caracteres para os grupos de ponto D4h, C2v e C2h

Z>4h

Als

A2g

B lg

B28

E8

Ata

A2u

B,u

B2U

Eu

C2V

A,

A2

Bi

B2

C a

\

B8

A.

Bu

E

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

£

1

1

1

1

E

1

1

1

1

2C4

1

1

-1

-1

0

1

1

-1

-1

0

c2
1

1

-1

-1

c2
1

-1

1

-1

c2
1

1

1

1

-2

1

1

1

1

-2

ov

1

-1

1

-1

i

1

1

-1

-1

2C 2 '

1

-1

1

-1

0

1

-1

1

-1

0

1

-1

-1

1

<Tb

1

-1

-1

1

2C 2"

1

-1

-1

1

0

1

-1

-1

1

0

Tz

Rz

Tx, Ry

Ty, Rx

Rz

(Rx, Ry)

T2

(Tx, Ty) .

1

1

1

1

2

-1

-1

-1

-1

-2

O*x,C

«xy

Oxx,

(«KZ,

2S4

1

1

-1

-1

0

-1

-1

1

1

0

<%,

1

1

1

1

-2

-1

-1

-1

-1

2

Xzz

&zz, Coty

)

2crv

1

-1

1

-1

0

-1

1

-1

1

0

2<Td

1

-1

-1

1

0

-1

1

1

-1

0

a»+0^00

Rz

(Rx, Ry) (O» Oy.)

T2

(Tx,Ty)



Tabela de correlação

Esta tabela mostra como as representações do grupo D4h são

alteradas ou decompostas no subgrupo Cah quando a simetria é

alterada ou abaixada. Observe-se que esta correlação pode ser

feita por mais de um caminho, dependendo da escolha do eixo

C2. A coleção completa das tabelas de correlação são

encontrada no livro Molecular Vibrations por E.G.Wilson, Jr.,

J.C.Decius e P.C. Cross, McGraw-Hill, New York, 1955.
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Tabela de correlação para espécies de um grupo e seus subgrupos

2>4h

Aig

Axg

Big

B2g

Eg

Am

A2u

Bi»

B2U

E»

c2

c2b

As

Ag

Ag

Ag

2B8

K
A»

A»

A»

2BU

C2'

c2h

Ag

Bg

As

Bg

Ag + B8

Au

Bu

Au

Bu

A.fB,

C2"

c2h

Ag

Bg

Bg

Ag

Ag+Bg

K
Bu

Bo

K
K+Ba



Operador de Projeção

Em quase todas as situações em que os químicos empregam

restrições de simetria para ajudá-lo a conhecer ligações

químicas e dinâmica molecular (e.g. construção de orbitais

moleculares, análise de vibrações moleculares, etc.) existe um

problema comum. Trata-se de pegar um ou mais conjuntos de

funções ortonormais, geralmente orbitais atômicos ou

coordenadas internas de uma molécula, e fazer combinações

lineares ortonormais de tal maneira que a combinação forme

bases para as representações irredutíveis do grupo de simetria

da molécula. Neste apêndice nós colocamos, sucintamente,

como determinar sem cálculos numéricos as combinações

desejadas.
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DECOMPOSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES REDUTÍVEIS

Sendo XR O caráter da matriz representando a R-ésima operação de simetria na representação

redutível original, X a (R) o caráter da matriz irredutível representando a operação R na espécie de

simetria a e n(a) o número de vezes que a representação irredutível desta operação de simetria R

para a espécie Y comparece na representação redutível, teremos:

a ) ;á a ) (D

Multiplicando esta equação por X (y)(R), onde y é uma particular P, e somando para todas as

operações de simetria R:

=IE» VWta) (2)
R a

Uma vez que os caracteres das representações irredutíveis são ortonormais, a somatória para a ^ y

do segundo membro é nula e a somatória para a = y é igual a h (h é a ordem do grupo),

resultando:

Agrupando dentro de uma mesma classe podemos reescrever a equação (3), considerando para

todas as classes do grupo:

h'

onde h. é o número de operações na classe j , x/r) é o caráter da representação irredutível para a

classe j e representação y, / . é o caráter da representação redutível para a classe j . Os x(T) se

encontram nas tabelas de caracteres e para aplicar a expressão (4) deve-se determinar os %- Estes

valores dependem da base utilizada para a representação. Esta base pode ser escolhida como

formada pelas componentes do momento de dipolo ou da polarizabilidade, as coordenadas
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cartesianas de deslocamento, as coordenadas internas, as coordenadas normais, as funções de onda

orbital (s, p, d), etc. Consequentemente temos as estruturas para a representação do momento de

dipolo, da polarizabilidade, das coordenadas internas, orbitais s, p, d, etc.

PREVISÃO DO NÚMERO DE MODOS NORMAIS ESPERADOS PARA
CADA ESPÉCIE DE SIMETRIA T

Para calcular o caráter da representação redutível para a base constituída pelas 3N coordenadas

cartesianas de deslocamento, as operações de simetria podem ser agrupadas em dois tipos:

operações próprias (onde só ocorrem rotação) e impróprias (onde ocorre rotação-reflexão).

Sendo Ax, Ay, Az as coordenadas de deslocamento para um átomo que não muda de

posição, para uma operação própria estas coordenadas se transformam como:

Ax' = Ax coscp + Ay sencp

Ay' = -Ax sencp + Ay cosq>

Az'=Az

ou seja, com a matriz de transformação

cos <p senq> 0

-sencp cos<p 0

0 0 1

cujo caráter é +l+2cosq>.

f Anotações de aula do curso de Espectroscopia Molecular I, ministrado pelos professores Dr. Osvaldo Sala e Dra.
Mareia L. Temperini.
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Para uma operação imprópria, a matriz de transformação será:

cosç» setup 0

-sentp cosç? 0

0 0 -

cujo caráter é -l+2coscp.

Para termos o caráter da representação redutrvel, devemos multiplicar estes valores pelo

número de vezes que matrizes do tipo acima comparecem na diagonaL Sendo u o número destes

átomos imutáveis, teremos os caracteres da representação de ordem 3N:

w(+l+2cos(p) e «(-l+2cos(p)

respectivamente, para as operações próprias e impróprias.

Subtraindo das expressões acima o caráter para translação e rotação, obtém-se o caráter da

representação redutfvel, na dimensão 3N-6, para as operações próprias:

(M-2)(+l+2cos(p)

e para operações impróprias

w(-l+2coscp)

Por meio dessas expressões pode-se calcular a estrutura das representações na dimensão 3N-6.
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PREVISÃO DAS REPRESENTAÇÕES REDUTÍVE1S PARA A BASE
CONSTITUÍDA PELAS FUNÇÕES ORBITAIS

Para encontrar o caráter da representação redutível para a base constituída pelas funções orbitais,

constroem-se orbitais moleculares linearmente independentes das funções do metal e do ligante e

se examina a ação das operações de simetria para cada função, usando a simetria molecular.

Forma-se então um conjunto de caracteres para a representação redutível do grupo, observando-se

sobre cada classe, o número de funções que não são afetadas pelas operações correspondentes do

grupo. As funções orbitais para a ligação devem pertencer às representações irredutíveis (obtidas

das representações redutíveis).

OPERADOR DE PROJEÇÃO

Se R é o operador de uma operação de simetria do grupo de ponto, multiplicando este operador

(Y)

pelo caráter X (R) da matriz que representa esta operação na representação irredutível da espécie

y e somando para todas as operações do grupo, obtém-se um novo operador conhecido como

operador de projeção:

É evidente que o resultado da aplicação deste operador numa base tem as características da

espécie de simetria considerada (incluída nos caracteres da representação irredutível) e as

características das operações de simetria do grupo nestas coordenadas (que envolvem o tipo de

coordena e a geometria da molécula em exame).
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A aplicação dos operadores de projeção numa coordenada qualquer, representativa de um

conjunto de coordenadas internas equivalentes, geralmente multiplicada por um fator de

normalização, l/N, resulta nas chamadas coordenadas de simetria:

N

onde qi é uma coordenada interna qualquer de um conjunto equivalente. Quanto o operador é

aplicado a um conjunto de funções orbitais, multiplicadas por um fator de normalização, //N,

resulta a combinação linear orbital:

onde & é uma função orbital qualquer de um conjunto equivalente.
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