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En els darrers anys, la creixent demanda de compostos enantiomèricament purs, ja 

sigui en el camp dels fàrmacs, agroquímics, additius o fragàncies entre d’altres, ha 

suposat un gran desafiament per la comunitat científica. Dels diferents mètodes per 

produir compostos enantiomèricament purs, la catàlisi homogènia asimètrica és 

cada cop una estratègia més emprada, com es reflecteix en les nombroses 

publicacions en aquest camp. Habitualment aquesta mètode consisteix en la 

transformació d’un substrat proquiral en presencia d’un metall de transició 

modificat amb un lligand quiral que actua com a catalitzador. En el camp de la 

catàlisi asimètrica el desenvolupament de nous lligands quirals és, doncs, essencial. 

 

El carbohidrats han estat molt utilitzats en síntesi orgànica tan com a material de 

partida com a auxiliars quirals degut a què aquests compostos es presenten de 

forma natural com a compostos enantiomèricament purs i presenten una gran 

riquesa tan d’estructures carbonades com de grups funcionals, i molt important 

també el fet de que són compostos accessibles econòmicament. Tot i els avantatges 

exposats fins ara, fins fa poc es trobaven pocs exemples en la seva utilització com a 

precursors de lligands en catàlisi asimètrica. A finals dels anys 70 és quan es troben 

els primers exemples de lligands derivats de carbohidrats. A partir d’aquests 

primers exemples s’obre un nou ventall de possibilitats per a la síntesi de lligands 

quirals. Habitualment aquests tipus de lligands tenen una estructura bàsica de 

piranosa (anell de sis baules) o furanosa (anell de cinc baules) i es funcionalitzen 

fàcilment com a fosfits, fosfonits o fosfinits degut a la presencia de funcions 

hidroxíliques en l’esquelet. En la literatura científica es troben nombrosos exemples 

d’aplicació de lligands derivats de carbohidrats amb els quals s’han obtingut 

excel�lents resultats en diferents reaccions catalítiques. 

 

La major part de lligands derivats de carbohidrats presenten simetria C1. En els 

últims temps s’han sintetitzat lligands amb simetria C2 derivats de carbohidrats, 

aquests tenen l’avantatge respecte els anteriors de que es redueixen el número 

d’espècies catalítiques, fet que fa que es formin menys espècies isòmeres i així fan 

augmentar la selectivitat del procés. Recentment, s’han sintetitzat nous lligands 

difosfinit amb simetria C2 que presenten estructura de tetrahidrofurà amb quatre 

substituents en l’anell. Aquests lligands s’obtenen fàcilment a partir de la D-
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glucosamina i del D-glucitol. La seva utilització en la hidrogenació asimètrica de 

substrats proquirals ha donat excel�lents resultats. 

 

Així doncs, una part de la tesi que es presenta s’ha centrat en la síntesi de nous 

difosfits derivats de carbohidrats, del D-glucitol i de la D-glucosamina, i de la seva 

aplicació com a lligands de catalitzadors homogenis quirals en diferents reaccions. 

 

En el capítol 2 es discuteix la síntesi i caracterització de nous lligands difosfit. 

Aquesta nova sèrie de lligands modulables es caracteritza per tenir estructura de 

furanòsid amb simetria C2, on es poden introduir diferents substituents en l’anell i 

en els àtoms de fòsfor i canviar la configuració dels estereocentres de les posicions 

2 i 5 de l’anell tetrahidrofurà. També s’estudien els respectius compostos de 

coordinació de rodi. Els lligands difosfit s’han utilitzat en la reacció d’hidroformilació 

asimètrica de l’estirè i d’altres substrats relacionats catalitzada per rodi. Els 

complexes de rodi s’han emprat com a catalitzadors en la reacció de hidrogenació 

asimètrica de l’ α-acetamidoacrilat de metil. 

 

Els lligands difosfit s’han sintetitzat a partir del corresponent diol en presència 

d’excés del corresponent fosforoclorhidrit i piridina obtenint de moderats a bons 

rendiments. Els compostos intermedis diol s’han sintetitzat d’acord a rutes de 

sintesi prèviement descrites a la bibliografia a partir de la D-glucosamina, del D-

glucitol i del (2S,3S)-tartrat de dietil. Els compostos s’han caracteritzat per 

espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear monodimensional 1H, 13C i 31P i 

les senyals s’han assignat inequívocament per tècniques bidimensionals COSY i 

HSQC. Els complexes de rodi [Rh(cod)(L)]BF4, on L és un lligand difosfit prèviament 

descrit, s’han sintetitzat per reacció del complex de rodi [Rh(cod)2]BF4 en 

diclorometà en presència del corresponent lligand. Els complexes s’han caracteritzat 

per espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear monodimensional 1H, 13C i 31P 

i les senyals s’han assignat inequívocament per tècniques bidimensionals COSY i 

HSQC. La mononuclearitat del complexes es va confirmar per espectroscòpia 

MALDI-Tof. 

 

Els lligands difosfit derivats de carbohidrats s’han emprat en la reacció de 

hidroformilació asimètrica d’estirè catalitzada per rodi. Els sistemes Rh/difosfit han 
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proporcionat moderades activitats i altes regioselectivitats en l’aldehid 2-

fenilpropanal. Les enantioselectivitats observades en aquests sistemes van ser 

moderades (fins un ee del 46 % (S)) i fortament influïdes per la natura del lligand. 

Es va observar que eren necessaris grups voluminosos terc-butil en posició orto 

dels anells bifenil units als fòsfor per obtenir un sistema enantioselectiu. En general 

els lligands que contenen grups metoxi en posició para en els grups bifenil units al 

fòsfor mostren millors excessos enantiomèrics que els corresponents lligands que 

tenen un grup terc-butil en dita posició. Els substituents de l’anell i la seva 

configuració influeixen en el sentit de la inducció asimètrica; amb els lligands D-

manitol amb substituents terc-butildifenilsilil s’obté majoritàriament el producte 

hidroformilat (S) mentre que el conté grups metil en les mateixes posició obté 

majoritàriament el producte (R), en canvi el lligands derivats del L-iditol es va 

observar la tendència contraria; amb substituents terc-butildifenilsilil s’obté 

majoritàriament el producte hidroformilat (R) mentre que el conté  grups metil en 

les mateixes posició obté majoritariament el producte (S). Així doncs, s’observen 

efectes enfrontats entre la configuració dels esterocentres 2 i 5 de l’anell 

tetrahidrofurà i dels substituents en aquestes posicions, mostrant-se millors amb 

els lligands que contenen el grup voluminós terc-butildifenilsilil.  S’ha estudiat 

també la hidroformilació de diversos vinilarens, 4-metoxiestirè, 4-flúorestirè i del 2-

vinilnaftalè, amb el lligand que mostra millors enantioselectivitats en la 

hidoformilació d’estirè, derivat del D-manitol amb substituents terc-butildifenilsilil. 

S’han obtingut fins una del 60% (S) d’excés enantiomèric en la hidroformilació del 

4-metoxiestirè.  

 

També s’han estudiat les espècies intermèdies de la reacció de hidroformilació amb 

els lligands difosfit mitjançant RMN d’alta pressió. En tots el casos estudiats s’ha 

observat la formació del complex [RhH(CO)2(L)] (L: difosfit), que és la espècie 

considerada generalment com el resting state en la reacció d’hidroformilació i que 

s’assumeix que té una estructura de bipiràmide trigonal on l’hidrur es coordina en 

posició axial. En el RMN 31P{1H} s’ha observat un doblet al voltant dels 155 ppm 

amb una constant d’acoblament rodi-fòsfor d’uns 230 Hz, i en el RMN 1H un 

multiplet, corresponent a l’hidrur, a uns –10 ppm mostrant una 1JRh-H entre 2 i 4 Hz 

i una 2JP-H entre 2 i 9 Hz. Aquest valors indiquen que en aquest complex tots els 

lligands difosfit estudiats es coordinen en posició bisequatorial. Encara que els 
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lligands tinguin simetria C2, aquesta es perd quant es forma el complex 

[RhH(CO)2(L)] (L: difosfit). En tots el casos es van detectar doblets amples a 

temperatura ambient, que indiquen o bé que hi ha un equilibri fluxional o bé que 

els desplaçaments químics d’ambdós àtoms de fòsfor coincideixen accidentalment. 

Es per això que es va realitzar l’estudi a baixa temperatura de les 

espècies[RhH(CO)2(L)] (L: difosfit). En tots els casos es va observar un 

eixamplament de les senyals i en alguns casos es van arribar a resoldre les senyals 

de RMN 31P{1H} al voltant dels –100ºC. En aquests casos es van observar dos 

doble doblets que indicaven que l’equilibri fluxional s’aturava i es distingien els dos 

fòsfors, indicant les diferents constants d’acoblament que la coordinació 

bisequatorial es mantenia. 

 

Els complexes de rodi [Rh(cod)(L)]BF4 (L: difosfit) s’han emprat com a catalitzadors 

en la reacció d’hidrogenació asimètrica de l’ α-acetamidoacrilat de metil. En general 

s’han observat baixes activitats i enantioselectivitats. La estructura del lligand va 

afectar considerablement a l’enantioselectivitat; mentre que els lligands amb 

estructura del D-manitol obtenien majoritàriament el producte hidrogenat (R),  els 

lligands amb esructura de L-iditol obtenien majoritàriament el producte hidrogenat 

(S). 

 

La reacció d’hidroformilació alilbenzens i propenilbenzens es una eina important per 

a obtenir intermedis d’alt valor afegit de la indústria farmacèutica i cosmètica. En el 

capítol 3 s’ha estudiat la hidroformilació asimètrica de alilbenzens i propenilbenzens 

catalitzada per rodi modificat amb lligands difosfit derivats de carbohidrats, ja que 

fins ara només s’havien estudiat amb sistemes basats amb difosfines. En la 

hidroformilació de l’anetol (propenilbenzè), amb el sistema Rh/difosfit, es van 

obtenir elevades regioselectivitats en el producte α-hidroformilat, fins a un 86%, 

observant-se millors activitats que les obtingudes per sistemes basats difosfines en 

condicions semblats, prèviament publicats. Només en algun cas es va observar 

enantioselectivitat. En la hidroformilació de l’estragol (alilbenzè), es van obtenir 

regioselectivitats moderades, 47% en l’isòmer β i 53% en l’isòmer γ, i en cap cas 

es van observar excessos enantiomèrics. 
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Recentment, l’interès per les propietats catalítiques dels col�loides de metalls de 

transició ha crescut. Aquest fet es degut a la gran superfície específica de les 

nanopartícules metàl�liques, que fa que un gran nombre d’àtoms metàl�lics estiguin 

disponibles per als substrats. S’ha demostrat que aquest tipus de compost és 

eficient com a catalitzador en diferents reaccions catalítiques. Generalment s’ha 

aplicat a reaccions que no són, o bé que ho són poc, catalitzades per espècies 

moleculars, com per exemple la hidrogenació d’hidrocarburs aromàtics. Encara que 

també s’han utilitzat en reaccions d’hidrogenació d’altres substrats i en reaccions 

d’acoblament carboni-carboni, entre d’altres. Més recentment, les nanopartícules 

metàl�liques s’han aplicat a reaccions catalítiques enantioselectives. Ha destacar els 

resultats obtinguts en la reacció de alquilació alílica catalitzada per nanopartícules 

de pal�ladi, on es van obtenir enantioselectivitats de més d’un 95% amb resolució 

cinètica en el substrat. Aquestes nanopartícules van ser sintetitzades a través de 

l’aproximació organometàl�lica, desenvolupada per Chaudret i colaboradors, en 

presència d’un difosfit quiral derivat de la D-xylosa. 

 

Degut a aquests bons resultats, un dels objectius de la tesi que es presenta és la 

síntesi de nanopartícules metàl�liques de pal�ladi estabilitzades per lligands derivats 

de carbohidrats mitjançant l’aproximació organometàl�lica, i per extensió la síntesi 

de naopartícules metàl�liques de rodi i ruteni en presència d’aquest tipus de lligand 

pel mateix mètode. Així com l’aplicació d’aquestes nanopartícules com a 

catalitzadors en reaccions catalítiques enantioselectives. 

 

S’han sintetizat nanopartícules de pal�ladi a partir del precursor metàl�lic 

[Pd2(dba)3] en presència de tres lligand, dos difosfits i un lligand fosfina-fosfit, 

derivats de carbohidrats i amb similar estructura de furanòsid, sota 3 bars de 

pressió d’hidrogen. Les nanopartícules van ésser caracteritzades per TEM 

(Microscòpia electrònica de transmissió), WAXS (Dispersió de raigs X a grans 

angles) i anàlisi elemental. En tots el casos es van obtenir estructures ben 

cristal�litzades, estructura ccc del pal�ladi metàl�lic, amb diàmetre mitjà de uns 4 

nm per les nanopartícules estabilitzades per els lligands difosfit i d’aproximadament 

2 nm per les nanopartícules de pal�ladi estabilitzades amb el lligands fosfina-fosfit. 
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La síntesi de nanopartícules de ruteni es va realitzar emprant la mateixa 

metodologia utilitzant com a precursor metàl�lic el complex  [Ru(C8H10)(C8H12)]. La 

síntesi es va dur a terme en presencia de diferents lligands difosfit. Les 

nanopartícules obtingudes es van caracteritzar per TEM, WAXS i anàlisi elemental. 

En un cas, amb el lligand derivat de la D-xylosa, es van obtenir nanoparícules ben 

cristal�litzades amb un diàmetre mitjà d’aproximadament 3 nm, en canvi quan es 

va emprar l’altre difosfit, derivat del D-glucitol, les nanopartícules obtingudes no 

estaven ben cristal�litzades. 

 

Les nanopartícules de rodi es van sintetitzar a partir de dos precursors metàl�lics 

diferents, [Rh(η3-C3H5)3] and [Rh(µ-OMe)(COD)]2, en presencia de dos lligands 

difosfit, seguint el mateix procediment que amb els altres metalls. Les 

nanopartícules es van caracteritzar per TEM, WAXS i anàlisi elemental. Quan es va 

utilitzar [Rh(η3-C3H5)3] com a precursor metàl�lic, es van obtenir petites 

nanopartícules ben cristal�litzades mentre que amb [Rh(µ-OMe)(COD)]2 es van 

obtenir partícules grans, què o bé estan formades per petites nanopartiícules o bé 

són partícules grans poroses i policristal�lines. 

 

Les nanopartícules de rodi es van utilitzar com a catalitzadors de la reacció 

asimètrica d’hidroformilació d’estirè. Es van obtenir baixes conversions i la regio- i 

enantioselectivitat van augmentar quan es va afegir excés del corresponent lligand. 

Es va estudiar del corresponent sistema molecular, diluït o no, i es van realitzar test 

d’enverinament del catalitzador amb mercuri i disulfur de carboni per tal de 

excloure la possibilitat de la formació de sistema homogeni quan s’utilitza el 

sistema co�loïdal. Els resultats van ser difícils d’analitzar i més anàlisis són 

necessaris per tal de distingir quina espècies és la responsable de l’activitat 

catalítica. 

  

 


