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Rutênio, dpEPHOS 

Introdução 

Complexos fosfínicos e bifosfínicos de rutênio têm 
grande destaque especialmente em aplicações 
como catalisadores em reações de redução de 
cetonas. Desde os trabalhos publicados por Noyori, 
vários complexos de rutênio vêm sendo sintetizados 
e testados com sucesso na redução de cetonas, 
apresentando altas atividades e 
enantiosseletividade.1 
Dentro deste contexto, neste trabalho apresentamos 
a síntese, caracterização e testes preliminares de 
atividade catalítica em reações de transferência de 
hidrogênio para a redução da acetofenona. 

Resultados e Discussão 

Os complexos foram caracterizados através das 
técnicas de RMN de 31P{1H} e 1H, e difração de 
raios X. 
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Figura 1 – Fluxograma das sínteses. 
 

 
Figura 2 – Redução da acetofenona por 
transferência de hidrogênio. 

Foram realizadas reações de transferência de 
hidrogênio utilizando os complexos de rutênio, de 
formula geral [RuCl2(P-P)(N-N)], N-N = 2,2’-
bipiridina, 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina, ampy = 2-
aminometilpiridia, 1,10-fenantrolina e en = 
etilenodiamina. 
 

Tabela 1 – Deslocamentos químicos (31P) e 
constantes de acoplamento 2PP-P para os complexos 
da série [RuCl2(P-P)(N-N) 

N-N  31P (ppm)  31P (ppm) J 2PP-P (Hz) 

Bipy 32.8 38.1 32.3 
Me-bipy  33.1 38.8 31.9 
phen 32.6 38.8 32.2 
ampy 37.6 46.6 34.6 
en              43.3   

 

 
Figura 3. ORTEP do cis-[RuCl2(P-P)(N-N)] N-N = Me-
bipy. 

Tabela 2. Resultados de catálise para redução da  
acetofenona 
Complexo Conversão % TOF 

30 min 
[RuCl2(P-P)(Me-bipy)] 12 120 
[RuCl2(P-P)(bipy)] 34 340 
[RuCl2(P-P)(fen)] 33 330 
[RuCl2(P-P)(en)] 90 900 
[RuCl2(P-P)(ampy)]a 72 21600 

*Condicões: isopropanol, complexo (10 μmol - 2,5 mM) KOH (0,2 
mmol - 0,05 M) e acetofenona (5 mmol, M), em proporcão 
1:20:500, de 82°C. TOF = TON/h. TON = (n° de mols de produto 
formado)/(n° de mols do catalisador). a conversão para 1 minuto 
de reação e TOF/h-1 para 1 minuto de reação. 

Conclusões 

O complexo precursor contendo dpEPHOS foi 
utilizado com sucesso na reação com os ligantes N-
N. Os resultados de transferência de hidrogênio 
(tabela 2) mostram o efeito N-H na velocidade de 
conversão. 
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