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Glossário 

 

 – Frequência máxima de absorção em IV 

A2780 – carcinoma humano do ovário 

A2780cisR – carcinoma humano do ovário resistente 

A375 – células do melanoma 

ACN – acetonitrilo 

ADN – Ácido desoxirribonucleico 

AE – Análise Elementar 

BEL7402 – carcinoma humano do fígado 

bpy – 2,2-bipiridina 

Caco-2 – adenocarcinoma epitelial colorretal 

COSY – Correlation Spectroscopy 

Cp – Ciclopentadienilo 

d – dobleto 

DCM – diclorometano 

DEPT - Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 

DMEM – Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

DMSO – dimetilsulfóxio 

ESI-MS - Electrospray Ionisation Mass Spectrometry 

et al. – et alii (e outros) 

ɛ - Coeficiente de absortividade molar (UV-Vis) 

FTIR – Fourier Transform InfraRed (Infravermelho por transformada de Fourier) 

HCT116 – carcinoma humano colorretal 

HeLa – células do carcinoma do cérvix 

HepG-2 - carcinoma humano do fígado 

HL – ligando tiossemicarbazona na fomra tiona 

HL1210 – células de leucemia em ratos 

HMBC - Heteronuclear Multiple Bond Correlation 

HMQC - Heteronuclear Multiple Quantum Coherence 

HT29 – adenocarcinoma colorretal 

IC50 – Half maximal inhibitory concentration (concentração inibitória a 50%) 

IST – Instituto Superior Técnico 

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química Pura 

e Aplicada) 

IV – Espectroscopia de Infravermelho 

KP1019 – trans-[tetraclorobis(1H-imidazol)rutenato(III)] de indazol 

L – ligando tiossemicarbazona na forma tiol 

LPCC – Liga Portuguesa Contra o Cancro 
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M109 – carcinoma humano do fígado 

MCF7 – Michigan Cancer Foundation 7 

MCP – Morte Celular Programada 

MDAMB231 – adenocarcinoma humano da mama 

MTT – brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

NAMI-A – trans-[tetracloro(1H-imidazol)(S-dimetil-sulfóxido)rutenato(III)] de imidazol 

NDC – non-communicative diseases 

NP309 –  

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONCO4417 – [(6-bifenil)Ru(etilenodiamina)Cl]Cl 

PC3 – carcinoma humano da próstata 

Ph – fenil 

Phen – fenantrolina 

py - piridina 

RAPTAs – [Ru(6-areno)Cl2(1,3,5-triaza-7-fosfoadamantano)] 

RM175 – [(6-bifenil)Ru(etilenodiamina)Cl]PF6 

RMN – Ressonância Magnética Nuclear 

RMN 13C – Ressonância Magnética Nuclear de carbono 

RMN 1H – Ressonância Magnética Nuclear de protão 

RMN 31P – Ressonância Magnética Nuclear de fósforo 

s – singleto 

SGC7901 – carcinoma humano do estômago 

t – tripleto 

Terpy – terpiridina 

TM34 – [RuII(η5-C5H5)(bpy)(PPh3)][CF3SO3] 

TSC – Ligando tiosemicarbazona 

UV-vis – Espetroscopia de Ultravioleta e Visível 

VC – Voltametria Cíclica 

δ/ppm – Desvio químico em partes por milhão 

λ – Comprimento de onda 
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Resumo 

 

Os dados atuais indicam que a incidência do cancro tende a aumentar a nível mundial, 

estimando-se que o número de casos de cancro e de mortes relacionadas, duplique até 2030 

Aproximadamente 50% dos casos de cancro nestes países ocorrem em indivíduos com menos de 

65 anos de idade. Apesar de os tratamentos serem debilitantes, são necessários no combate à 

doença, assim como a investigação neste campo, uma vez que alguns tipos de cancros não 

responderem ao tratamento.  

No âmbito desta tese de Metrado e tendo em vista a avaliação das suas potencialidades 

como agentes antitumorais, foram sintetizadas e caracterizadas moléculas orgânicas pertencentes 

à família das tiossemicarbazonas, uma delas pela primeira vez. Em concreto, sintetizaram-se a (E)-

2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida  e a (E)-2-(4-

(hidroximetill)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida. Estas moléculas foram usadas como 

co-ligandos na preparação de três novos complexos de Ruténio(II) família dos heteroquelatos com 

bipiridina (bpy) a partir do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2], e os ligandos tiossemicarbazona referidos.  

Todos os compostos (ligandos e complexos), foram caracterizados por espectroscopia de 

RMN (1H, 13C, 31P, DEPT, 13C, APT e técnicas bidimensionais), Análise Elementar (% C, H, N, S), 

Espectroscopia de Massa de Ionização por Electro Spray (ESI-MS), espectroscopia de UV-Vis e FTIR. 

Estudou-se ainda o comportamento redox dos compostos por Voltametria Cíclica de modo a 

avaliar a o efeito dos ligandos no potencial de oxidação/redução do centro metálico. 

Verificou-se que os complexos isolados eram do tipo [Ru(II)(bpy)2(HL)][X]2 com X=CF3SO3-

,PF6-  e  HL = ligando tiossemicarbazona neutro coordenado ao ião metálico pelo enxofre na forma 

tiona e o azoto imínico.  

A estabilidade dos complexos e respetivos ligandos foi avaliada por espectroscopia UV-VIS 

em metanol e em metanol/DMEM (meio usado nos ensaios de viabilidade celular).  

Em metanol ambos os ligandos se mostraram estáveis ao longo de 24h, enquanto que a 

estabilidade dos complexos variou consoante o complexo, sendo o complexo 3 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 o mais estável.  

Em metanol/DMEM o complexo 1 é mais suscetível de sofrer transformações em solução e 

é possível que se possa comportar como uma “pró-droga”, enquanto o complexo 2 é estável neste 

sistema. Os resultados para o complexo 3 indicam que é o mais estável deste grupo (com variações 

no seu espectro da ordem de 3% ao longo de 24 h).  

 O potencial dos compostos como fármacos (tiossemicarbazona) ou metalofármacos 

(complexos) foi avaliado através da sua citotoxidade in vitro em linhas celulares A375 (melanoma 

humano) e MDAMB231 (adenocarcinoma da mama humano triplo negativo).  

Embora a tiossemicarbazona HL2 testada não apresentasse atividade nestas condições, 

todos os complexos de ruténio se revelaram ativos para ambos os tipos de células, com excelentes 

valores de IC50 (inferiores a 10 µM). Os resultados são particularmente interessantes para o 

complexo 3, [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2, que incorpora a tiossemicarbazona HL2 que não é citotóxica 

por si e cuja coordenação lhe confere atividade. O complexo 1 [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 mostrou ser 

o mais citotóxico nas duas linhas celulares estudadas, com IC50(72h) = 4,4M para as células A375 

e IC50(72h) = 1,3 M para as células MDAMB231,estas últimas resistentes à cisplatina e com 

elevado poder metastático.  
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Estes resultados comprovam o potencial dos compostos preparados neste trabalho, em 

especial os complexos de ruténio com ligandos tiossemicarbazona, como potenciais 

metalofármacos com atividade anticancerígena. Este é mais um trabalho que comprova a 

potencialidade que complexos de ruténio com ligandos tiossemicarbazonas têm, para serem 

metalofármacos com atividade anticancerígena. 
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Abstract 

 

Actual data indicates that the number of cancer cases tends to grow, worldwide, estimating that the 

number of cancer cases and cancer related deaths can duplicate until 2013. If this trend continues, cancer 

incidency will ascend to 81% on developed countries. Approximately 50% of cancer cases in developed countries 

are diagnosed on individuals under 65 years old, in part, due to debutrion, sedentarism and alcohol abuse. Even 

with today’s effective and potent available treatments, the severity of their side effects are very debilitating to 

the patient, with a negative impact in his quality of lifeand , worth then that,, some some cancers do not respond 

to the treatments. 

Within the scope of this master thesis, which main goal was to develop  new anti-cancer anti-tumural 

agents, two organic molecules, belonging to the thiosemicarbazone family, (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-

fenil-hidrazina-1-carbotioamida (HL1) and (E)-2-(4-(hidroximetill)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida 

(HL2) were synthetized and characterized, being one of them reported for the first time (HL2). These molecules 

were used as co-ligands in the preparation of three new ruthenium (II) complexes, of the family of bipyridine 

heterokelates, using cis-(bpy)2RuCl2 on a first stage, and the previously mentioned thiosemicarbazone ligands. 

 All compounds (ligands and complexes)  were  characterized  by several techniques, such as NMR (1H, 
13C, 31P, DEPT-135, 13CAPT and dimensional techniques), Elemental Analysis (% C, H, N, S), Electro Spray Ionization 

Mass Spectroscopy (ESI-MS), UV-Vis spectroscopy and FTIR. Additionally the study of the redox behaviour of 

these complexes was performed by Cyclic Voltammetry was used to evaluate the ligands’ role on the metallic 

center redox potential. 

From the above studies, we verified that the new complexes belonged to the [Ru(II)(bpy)2(HL)][X]2 type, 

with  X=CF3SO3
-,PF6

- and HL = thiosemicarbazone ligand coordinated to the metallic ion through its sulphur (in 

the thione form) and its iminic nitrogen. 

The complexes and respective ligands stability were evaluated using UV-Vis spectroscopy in methanol 

and in methanol/DMEM (the cell medium used on the cytotoxicity tests). In methanol both ligands revealed 

themselves stables through 24h, while for the complexes, the stability varied between them, being complex 3 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 the most stable one. In methanol/DMEM, complex 1 is the most susceptible to suffer 

in solution transformations, and it is envisaged that it may act as a “pro-drug”, while complex 2 is stable in this 

system. Complex 3 results show that it is the most stable in this group, with variations on its UV-vis spectra about 

3% through 24h. 

The compounds’ potential to act as drugs (thiosemicarbazones) or metalo-drugs (complexes) was 

evaluated through their in vitro cytotoxicity against A375 (human melanoma)  and MDAMB231(breast human 

adenocarcinoma) cells. 

Despite the fact that thiosemicarbazone HL2 didn’t show activity in these conditions, all ruthenium 

complexes revealed active for both cell types, with very good IC50 values (bellow 10 µM). The results were 

particularly interesting for complex 3, [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2, that incorporates HL2, not cytotoxic by itself, 

which may be a consequence of  the synergetic effect of all the moieties presents in the complex. Complex 1, 

[Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2, was the most cytotoxic on both studied cell lines, with  IC50(72h) = 4,4M for A375 cells 

and IC50(72h) = 1,3 M for MDAMB231 cells, the last ones resistance to cisplatin..  

The all syntheses carried out which proved inconclusive or did not lead to the desired product, are a 

good start to be successful in the future. 

This is another work that demonstrates the potential use of ruthenium complexes with 

thiosemicarbazone ligands as anticancer agents. 

Key-words: Cancer, thiosemicarbazone, Ru(II) complexes, anticancer agents, citotoxicity.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – Introdução 
 

 

“O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” ― Albert Einstein  
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1.  

 

1.1. Cancro: causas e tratamentos 

 

Segundo o Global Status Report of NCD[1], durante o ano de 2012, 56 milhões de pessoas 

em todo o mundo morreram de “doenças não comunicáveis” (sigla inglesa NCD). Esta classe de 

doenças engloba quatro categorias mais importantes: doenças cardiovasculares, cancro, diabetes 

e doenças respiratórias. Nestas, o cancro é a segunda causa de morte, tendo vitimado 8,2 milhões 

de pessoas em 2012.[1] Segundo a LPCCa, até 2030, se a tendência atual continuar, os casos de 

cancro irão aumentar 81% nos países em desenvolvimento. No género feminino, os tipos de cancro 

mais frequentemente detetados são os da mama, pulmões, estômago e cervix, enquanto no 

masculino são principalmente os da próstata, pulmões, estômago, fígado e região colorretal. Na 

Figura 1 apresenta-se a informação sobre os tipos de cancro e respetivos números de mortes em 

todo o mundo no ano de 2012, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).[2] 

 
Figura 1. Dados estatísticos da OMS sobre morte provocadas por cancro em 2012. 

 

O cancro, na sua generalidade, é a denominação de um conjunto de doenças caracterizadas 

por um crescimento descontrolado de células (células neoplásticas) e que invadem as células 

normais, criando uma massa chamada tumor. Estas células malignas ainda têm a capacidade de 

entrar na corrente sanguínea e alojarem-se em qualquer órgão do corpo humano, dando origem 

ao processo de metastização. As metástases são a principal causa de morte por cancro.[2] As células 

cancerígenas são caracterizadas por terem baixas concentrações de oxigénio, baixo pH e por 

necessitarem de grandes quantidades de ferro (devido à sua rapidez de divisão), 

comparativamente às células normais.[3] Em geral, a morte de células patogénicas, quando 

mediada por mecanismos intracelulares é designada por Morte Celular Programada (MCP). As três 

formas de MCP são: apoptose; necrose programada ou autofagia.[4] 
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Apoptose é um processo complexo, em que a célula comete “suicídio” de forma controlada, 

de modo a que os tecidos em volta não sejam afeados, ao contrário da necrose programada, em 

que a célula autodestrói-se descontroladamente, causando danos nas células adjacentes.[3]  

A autofagia tem um importante papel na sobrevivência das células quando sujeitas a 

condições extremas, por isso este processo de MCP tanto pode resultar na sobrevivência das 

células cancerígenas como ajudar na sua morte.[4]  

Existem muitas causas para o aparecimento do cancro, desde a hereditariedade (propensão 

genética) a fatores externos, tais como exposição a: carcinogéneos físicos (raios ultravioleta e 

radiação ionizante); produtos químicos cancerígenos (ex.: amianto; componentes da fumo do 

tabaco; aflatoxinas – família de toxinas produzidas por certos fungos que são encontrados em 

alimentos, como milho, amendoim, semente de algodão e nozes[5]; arsénio – um contaminante da 

água potável); carcinogéneos biológicos (infeções provocadas por certos vírus, bactérias ou 

parasitas).[2] 

Apesar dos números apresentados (ver Figura 1), foram já feitos inúmeros esforços a nível 

da investigação para controlar o cancro e dar uma qualidade de vida melhor ao doente. 

Atualmente, o processo de tratamento passa pela remoção cirúrgica do tumor maligno e posterior 

quimioterapia e radioterapia. Estes tratamentos citotóxicos convencionais apresentam baixos 

índices terapêuticos e um amplo espetro de efeitos secundários graves (ex. quimioterapia com 

complexos de platina).[6] Os efeitos secundários são intensificados uma vez que a maioria dos 

fármacos exibe pouca ou nenhuma seletividade para as células cancerígenas, não poupando assim 

as células saudáveis.[6] Esses efeitos incluem sintomas gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia, 

dor abdominal), lesões renais, complicações neuromusculares e ototoxicidade (problemas 

auditivos e de equilíbrio).[7] Outra limitação é o desenvolvimento de resistência ao fármaco, em 

parte devido à sua pobre penetração no tumor, e ao desenvolvimento de metástases.[6] Exemplos 

desses fármacos são os metalofármacos à base de platina como a cisplatina, a carboplatina, 

oxaliplatina e a nedaplatina (ver Figura 2), que são hoje em dia administrados clinicamente no 

tratamento de alguns cancros em todo o mundo, exceto o último que apenas se encontra aprovado 

para esse efeito no Japão.[8] 

As propriedades anti tumorais da cisplatina (cis-diaminadicloroplatina(II)), descobertas em 

1969 por Barnett Rosenberg e seus colaboradores[9, 10], marcou o início da investigação em 

metalofármacos. As propriedades características deste fármaco permitiram a sua utilização na 

primeira linha de tratamento contra o cancro nos ovários e nos testículos dada a sua elevada 

eficiência; no entanto não é eficiente contra tumores da mama, próstata e intestinos.[9] 

A carboplatina ((cis-diamina-(1,1-ciclobutanodicarboxilato)platina(II)), aprovada em 1989, 

foi o primeiro derivado da cisplatina a ser usado clinicamente.[8] Este complexo tem uma estrutura 

semelhante  à da cisplatina, com a vantagem de provocar efeitos colaterais menos severos[11], 

devido ao facto do grupo carboxilato, presente no ligando, ser mais estável que os iões cloreto da 

cisplatina.[8]  

A oxaliplatina ((trans-R,R-ciclohexano-1,2-diamina)oxalatoplatina(II)) é um potente agente 

de tratamento, pois mostrou ser ativo em células resistentes à cisplatina e à carboplatina, tendo 

sido aprovado clinicamente em 2002, em todo o mundo.[8]  
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 A nedaplatina (diamina(1,2-(O,O')-2-hidroxiacetato)-Pt(II)) é 

um metalofármaco de segunda geração análogo à cisplatina, que foi 

desenvolvido para combater os efeitos tóxicos a nível renal, gástrico e 

neurológico provocados pela cisplatina e carboplatina, mantendo a 

atividade anticancerígena. Este complexo tem ainda a vantagem de ser 

10 vezes mais solúvel em água que a cisplatina, facilitando muito a sua 

administração e transporte in vivo.[8] Está aprovado e em aplicação 

clinica apenas no Japão para o tratamento de cancro da cabeça, 

pescoço, testículos, pulmões, ovários e cérvix.[8]  

As limitações apresentadas por este tipo de fármacos têm 

motivado a investigação e desenvolvimento de novos metalofármacos 

quimioterapêuticos com vista a abranger diferentes modos de ação, 

maior seletividade, tanto para os tumores primários como para as 

metástases/tumores secundários, e sem efeitos secundários tão 

adversos ou mesmo inexistentes. Até ao presente, não foram ainda 

encontrados fármacos capazes de controlar o crescimento das 

metástases sendo este problema uma das principais dificuldades na 

atual luta contra o cancro.[6] A química de coordenação tem sido uma 

mais-valia para esta investigação, pois os complexos metálicos, 

particularmente de ruténio, têm mostrado bons resultados como 

agentes anticancerígenos. 

 

1.2. O ruténio na terapia do cancro 

 

A descoberta do metal ruténio deu-se em 1804, mas apenas em 1840 foi reportada por Carl 

Ernst Claus. Este examinou os resíduos produzidos na refinaria de platina de São Petersburgo, 

descobertos por Gottfried Wilhelm Osann em 1827, que eram em parte minerais insolúveis após 

tratamento da platina com água-régia. A partir desses resíduos, C. Claus isolou com sucesso um 

novo metal, ao qual chamou ruténio, em homenagem à sua terra, Rússiab, e ao trabalho pioneiro 

de Osann.[12] 

O ruténioc é uma alternativa atrativa à platina na síntese de complexos com propriedades 

terapêuticas por três razões principais:  

 Tem uma gama de estados de oxidação extensa (RuII, RuIII e RuIV), acessível em condições 

fisiológicas (único metal com tais propriedades na classe dos metais de transição).[9] Nestes estados 

de oxidação, o centro metálico de ruténio pode formar complexos do tipo hexacoordenado 

(preferencialmente) com geometria geralmente octaédrica, sendo os complexos de Ru(III) 

biologicamente mais inertes que os Ru(II) e Ru(IV).[3] Os diferentes estados de oxidação podem 

ajudar na eficiência do complexo, pois este pode ser administrado como Ru(III) e ser reduzido 

dentro da célula cancerígena (meio deficiente em oxigénio) (Figura 3)[3]; 

                                                      
b Ruthenia - termo em latim mediaval para Rússia. 
c Curiosidade: Complexos de ruténio também são muito utilizados como corantes sensibilizadores em células solares 
nos painéis fotovoltaicos [J. Phys. Chem. A 2011, 115, 3596 – 3603]. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 2. Estruturas da a) 

cisplatina; b) carboplatina; 
c) oxaliplatina; d) 

nedaplatina.[8] 
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 É menos tóxico que a platina, devido à capacidade de mimetizar o ferro na ligação à 

albumina e transferrina[9]; 

 Pela variedade de ligandos possíveis a que se pode coordenar.[3] A sinergia metal-ligando 

é importante na atividade biológica do complexo, pois é o ligando orgânico que transporta e 

protege o metal de possíveis reações (ex.: reações redox) mediadas pelo meio fisiológico, para que 

este possa chegar e atuar com eficácia no “alvo” biológico.[3] No entanto, o ligando pode potenciar 

interações do complexo com o meio, inter e intracelular, importantes para o transporte/ação do 

metalofármaco. 

 

 

Figura 3. Exemplo simplificado de um modo de ação possível para compostos de ruténio(III).[3], Adaptado 

 

1.2.1. Complexos de ruténio em avaliação clínica 

Na procura de novos metalofármacos como agentes anticancerígenos, a química do ruténio 

tem sido alvo de muita atenção devido aos resultados promissores obtidos para algumas famílias 

de complexos inorgânicos octaédricos de Ru(III).[6] Dentro dessa família existem dois 

metalofármacos, o NAMI-A e o KP1019 (Figura 3), que estão a ser usados em ensaios clínicos com 

humanos.  

O NAMI-A apresenta uma estrutura em que existe coordenação de uma molécula de DMSO 

e outra de imidazole ao centro metálico. Nos ensaios pré-clínicos, este complexo mostrou que, em 

pequenas dosagens, consegue não só prevenir a formação de metástases, como também inibir o 

seu crescimento depois de formadas, apresentando seletividade para metástases do pulmão.[7] No 

entanto, na fase I dos ensaios clínicos os resultados não foram impressionantes, aparentemente 

devido a problemas de estabilidade ao pH fisiológico. Isto é, embora o NAMI-A seja estável no 

estado sólido, em solução degrada-se rapidamente com o aumento do pH e a hidrólise dos cloretos 

ocorre em minutos ao pH de 7,4.[13] Neste momento, o futuro deste fármaco é incerto pois apesar 

das limitações apresentadas ainda mostrou ter elevada toxicidade para o organismo humano.[13] 
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O KP1019 tem uma estrutura química em que dois indazoles se encontram coordenados ao 

ião metálico pelos átomos de azoto. Contrariamente ao NAMI-A, o complexo em questão mostrou 

ter atividade citotóxica em inúmeras linhas celulares cancerígenas e em tumores primários 

humanos resistentes a muitos agentes quimioterapêuticos (especialmente cancro colorretal).[7] 

Depois do sucesso nos ensaios pré-clínicos, o KP1019 passou para a fase I e atualmente estão a ser 

planeados os estudos para avaliar a atividade do KP1019 em doentes com cancro colorretal em 

fase avançada.[7] 

 

 
Figura 4. Estrutura química do KP1019 (a); NAMI-A (b); RM175 e ONCO4417 (c); RAPTAs (d). 

 

1.2.2. Complexos de ruténio em ensaios pré-clínicos 

Outros complexos de Ru(III) também muito promissores são o ONCO4417, que já está em 

ensaios pré-clínicos, o RM175 e os RAPTAs (B, C e T) (Figura 4).[7] 

Tanto o RM175 como o ONCO4417 foram desenvolvidos em 2001 por Sadler et. al[14], já 

foram testados in vitro e apresentaram boa atividade citotóxica para linhas de células tumorais da 

mama, esófago, região colorretal, pulmões, ovários, pâncreas e pele (melanoma).[7] 

Os complexos organometálicos mononucleares do tipo “Ru(η6-C6H6)” de estrutura “banco 

de piano” têm sido extensamente estudados como potencias agentes antitumorais.[15] Dentro 

dessa família temos o exemplo dos RAPTAs que foram descobertos em 2004 por Dyson et. al[16] e 

nos estudos in vitro apresentaram baixa citotoxicidade, mas mostram ser bastante eficientes 

contra as metástases.[6] 

Durante os últimos anos surgiu uma nova família de complexos de ruténio [RuII(η5-Cp)LP], 

em que Cp é o radical ciclopentadienilo C5H5-, L é um ligando heterocíclico azotado (mono ou 

bidentado)  e P um ligando fosfano, (bi- ou monodentado, consoante a denticidade de L) que têm 

sido desenvolvida pelo  grupo de Química Bioinorgânica e Desenvolvimento de Fármacos do Centro 

a) 
b) 

d) c) 



7 

 

Química Estrutural-Faculdade de Ciências (ULisboa) como potenciais agentes para a terapia do 

cancro.[15, 17] Dos vários compostos sintetizados e avaliados por este grupo como potenciais 

agentes anticancerígenos com largo espectro de ação, destaca-se [RuII(η5-

C5H5)(bpy)(PPh3)][CF3SO3] (bpy=2,2’-bipiridina, PPh3=trifenilfosfano), cujo acrónimo é TM34 

(Figura 5). Este composto provou ter elevada citotoxicidade perante uma diferenciada gama de 

linhas tumorais humanas, especificamente, as linhas celulares do carcinoma humano do ovário 

suscetível à cisplatina (A2780) e também resistente ao mesmo fármaco (A2780cisR), linha de 

células do cancro da mama (MCF7 e MDAMB231), linha celular do carcinoma humano da próstata 

(PC3) e linha celular do cancro do cólon humano (HT29).[11, 15] 

 

 
Figura 5. Estrutura química do [RuII(η5-C5H5)(bpy)(PPh3)]+ (TM34) – juntar o de 2ª geração.[15] 

 

 

Meggers et.al. também desenvolveu alguns complexos de ruténio-Cp, 

tais com o NP309 (Figura 6) que mostrou ser inibidor da enzima reguladora 

GSK-3 (implicada em inúmeras doenças, como o cancro, a diabetes, etc.), e 

induziu as células do Linfoma de Burkitt à morte por apoptose.[18] 

 

 

 

1.3. Outros potenciais agentes quimioterapêuticos de ruténio(II) com ligandos 

bipiridina e tiossemicarbazona 
 

Os complexos de ruténio com ligandos polipiridínicos, como a 2,2-bipiridina (bpy), 1,10-

fenantrolina (phen) e 2,2’:6’2’’-terpiridina (terpy) têm sido largamente utlizados na química 

bioinorgânica como sondas do ADN, tendo sido recentemente descobertas propriedades 

anticancerígenas para estes compostos.[19] Este tipo de ligandos heteroaromáticos azotados 

confere fotoluminescência[9, 20] (através da transferência de carga do metal para o ligando), forma 

e quiralidade (por serem rígidos, volumosos e multidentados) aos complexos de ruténio (Figura 

7).[9] 

Figura 6. Estrutura do 
NP309.[18]  
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Figura 7. Ligandos polipiridínicos utilizados em complexos de ruténio (II).[9], Adaptado 

 

Vários complexos de ruténio(II) com polipiridinas têm sido estudados ao longo destes anos.  

Liu et. al.[21] sintetizou um complexo de ruténio (II) coordenado a três fenantrolinas, sendo 

uma delas era substituída. A coordenação ao metal foi feita pelos átomos de azoto dos ligandos, 

formando um quelato de cinco membros com cada dois átomos de azoto. Os valores de IC50 para 

este complexo nas linhas celulares BEL7402d, HepG-2e e MCF7e foram 57,60M; 35,24M; 

47,20M, respetivamente, comprovando a citotoxicidade do mesmo. 

Dentro da classe dos complexos de ruténio com terpiridinas, nasceu o complexo mer-

[Ru(terpy)Cl3] por Viktor Brabec et.al.[22], com dois ligando cloretos lábeis e características 

especificas, tais como ligação ao AND por intermédio do aminoácido guanina e elevada 

citotoxidade na linha celular estudada: HeLaf (IC50=7M às 72h).  

Os ligandos da família das tiossemicarbazonas são interessantes como possíveis coligandos 

da estrutura de Ru(II) (polipiridínico), devido às suas conhecidas propriedades químicas e biológicas 

(descritas no ponto 1.4.) e podem formar complexos inorgânicos com atividade biológica bastante 

promissora no que diz respeito ao combate ao cancro. 

Na literatura existem poucos complexos do tipo [Ru(bpy)2L]2+ (L = tiosemicarbazona) e os 

que existem estão ainda poucos explorados no que diz respeito a esta doença. Um dos autores que 

se empenhou no desenvolvimento neste tipo de compostos foi Floyd A. Beckford (e os seus 

colaboradores) que em 2009[23] e 2011[19] sintetizou dois complexos de ruténio (II), usando como 

ligandos a 2,’2-bipiridina e tiossemicarbazonas, representados na Figura 8 (a) e (b), 

respetivamente. A avaliação biológica dos compostos (a) contra as linhas celulares humanas MCF7 

(carcinoma da mama), MDAMB231 (adenocarcinoma da mama), HCT116 (carcinoma colorretal) e 

HT29 (adenocarcinoma colorretal) mostraram que estes complexos eram citotóxicos 

independentemente da sua funcionalização em R.[23] No entanto, na série de compostos (b), a 

alteração do grupo funcional R foi crucial para se obter a atividade biológica, isto é, apenas o 

composto com R=H se mostrou ativo nas células estudadas: HCT116 (carcinoma colorretal) e Caco-

2 (adenocarcinoma epitelial colorretal)[19]. 

 

                                                      
d Células do hepatoma 
e Células do carcinoma da mama  
f Células do cancro do cervix 

2,2-bipiridina (bpy) 1,10-fenantrolina (phen) 2,2’:6’2’’-terpiridina (terpy) 
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Figura 8. Estrutura química dos complexos do tipo [Ru(bpy)2HL]2+ sintetizados por Beckford et.al.[19,23] 

 

A atividade antitumoral dos complexos de ruténio, usando 

como ligandos compostos derivados das tiossemicarbazonas e na 

ausência dos ligandos poliridínicos, também foi comprovada por vários 

autores. Peiyuan Li e os seus colaboradores desenvolveram complexos 

do tipo [(Ru-areno)(TSC)Cl]Cl (TSC = ligando tiossemicarbazona), como 

por exemplo o complexo apresentado na Figura 9. A atividade 

anticancerígena deste complexo foi avaliada em células do 

carcinoma humano do estômago (SGC7901) e do fígado (BEL7404), 

para as quais obteve valores de IC50 de 34,8M e 16,7M, 

respetivamente.[24] 

 

 

1.4. Tiossemicarbazonas: características e importância biológica 

 

As tiossemicarbazonas são uma família compostos orgânicos de considerável interesse 

científico, devido às suas propriedades químicas e biológicas, tais como antitumoral, 

antibacteriana, antiviral, citotóxica, entre outras. A estrutura química das tiossemicarbazonas e a 

numeração dos seus átomos é mostrada na Figura 10.[25] 

 
Figura 10. Estrutura geral e numeração de tiossemicarbazonas. (R1, R2, R3, R4 e R5= H, grupos alquilo ou arilo). 

As reações de obtenção destes compostos são relativamente simples, geralmente são 

reações de condensação quimiosseletiva de tiossemicarbazidas com aldeídos e/ou cetonas. Estes 

compostos são geralmente obtidos como misturas de isómeros geométricos E e Z no estado sólido, 

mas em solução, o isómero termodinamicamente mais estável é o E. Este fenómeno pode alterar 

a atividade biológica das tiossemicarbazonas, uma vez que a isomerização é extremamente 

influenciada pelo pH. A natureza dos grupos substituintes ligados ao carbono azometino, bem 

(b) (a) 

Figura 9. Estrutura de um complexo 
do tipo [(Ru-areno)(TSC)Cl]Cl.[24] 
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como pelos substituintes ligados ao azoto (N-3) do tiocarbonilo também podem influenciar a 

formação destes dois isómeros geométricos. 

Segundo a literatura publicada por Tenório et al as tiossemicarbazonas não substituídas na 

posição N-3 apresentam estrutura básica aproximadamente planar (Figura 10), com o átomo de 

enxofre em posição anti em relação ao átomo de azoto da função imina. No entanto, se houver 

grupos substituintes na posição N-3, a conformação syn entre o átomo de azoto da imina e o átomo 

de enxofre é preferencial. 

As tiossemicarbazonas são caracterizadas por terem um sistema com extensa 

deslocalização eletrónica, principalmente quando existem grupos aromáticos ligados ao carbono 

da imina, o que favorece o equilíbrio tautomérico tiona/tiol em solução (Esquema 1)[11]. Assim, as 

tiossemicarbazonas podem funcionar como ligandos versáteis, podendo coordenar-se ao centro 

metálico na forma neutra, como tiona, ou na forma aniónica, como tiolato. Em ambos as formas, 

a coordenação é possível ser feita pelos átomos N-1 e S, formando um quelato com o ião metálico, 

conferindo maior estabilidade ao complexo.[26] 

 

 
Esquema 1. Arranjo estrutural de tiossemicarbazonas.[26], Adaptado 

 

Em relação às propriedades biológicas das tiossemicarbazonas, alguns autores acreditam 

que se devem à sua eficácia na inibição da síntese do ADN e, consequentemente, na divisão 

celular.[27]  

Atualmente, vários estudos estão a ser feitos para averiguar as potencialidades destes 

compostos como fármacos antitumurais. Liu et al.[28] e Niu et al.[29] demonstraram o grande 

potencial da 3-aminopiridina-2-carboxaldeído tiossemicarbazona (triapina) como uma das 

principais substâncias orgânicas no combate a tipos específicos de células tumorais, tais como 

carcinoma de fígado M109, carcinoma humano do ovário A2780 e em ratos apresentando 

leucemia HL1210. Em 2005, esta substância encontrava-se já em ensaios clínicos de fase II.  

As tiossemicarbazonas são conhecidas pelas suas excelentes propriedades para formarem 

complexos organometálicos/inorgânicos, comportando-se como agentes quelantes[25] e pelas suas 

propriedades biológicas, na maioria devidas à capacidade que estes compostos têm de formar 

complexos com iões metálicos positivos (ex.: ruténio, ferro, etc.).[30]  

Os complexos metálicos com ligandos tiossemicarbazona têm inúmeras vantagens, tais 

como: a alteração da lipofilicidade após a coordenação, permitindo a entrada do fármaco na célula; 

possível aumento da atividade biológica do complexo em relação ao ligando tiossemicarbazona 

livre e a redução significativa da resistência criada pelas células aos fármacos.[30] 

 

 

 



11 

 

Enquadramento do presente trabalho  

 

Cancro é um processo patológico desencadeado pelo crescimento anormal de células que 

proliferam excessivamente e podem mesmo invadir outros tecidos saudáveis. Os principais tipos 

de tratamento para esta doença são a radioterapia, a cirurgia (remoção do tumor ou parte do 

órgão afetado) e a quimioterapia (tratamento por meio de fármacos quimioterapêuticos), no 

entanto, em alguns tipos de cancro o tratamento mais eficaz passa pela imunoterapia ou terapia 

hormonal (ex.: cancros da mama hormonodependentes)[31] 

Atualmente, o tratamento por quimioterapia utiliza tanto compostos orgânicos como 

metalofármacos (inorgânicos/organometálicos) que podem ser administrados individualmente ou 

combinados com outras terapêuticas/fármacos. Este modo de terapia pode ter duas funções 

principais: parar/retardar o crescimento de células cancerígenas – que crescem e se dividem mais 

rapidamente que as células normais – para facilitar a remoção do tumor através de cirurgia ou, em 

casos mais graves, aliviar os sintomas, proporcionando melhor qualidade de vida ao doente.[31] 

Além da cisplatina (primeiro metalofármaco a ser aprovado mundialmente para a terapia 

do cancro) encontram-se comercializados mais três fármacos à base de platina – carboplatina, 

oxaliplatina e nedaplatina – que são usados no tratamento de muitos tipos de cancro.[8] Embora os 

agentes quimioterapêuticos já usados clinicamente sejam eficazes, ainda é necessário resolver o 

problema da resistência que muitas células cancerígenas adquirem aos mesmos e reduzir os graves 

efeitos secundários resultantes da fraca seletividade desses agentes para os tumores. 

 Devido às lacunas apresentadas e à complexidade desta doença, a pesquisa de novos 

metalofármacos tem sido amplamente explorada, com forte interesse no uso de ligandos 

quelantes contendo (O,N), (N,N) e (N,S) como átomos doadores, entre outros.[6]  

Na realização deste trabalho foi de extremo interesse explorar a virtual sinergia entre o ião 

metálico (Ru(II)) e ligandos orgânicos polipiridínicos e tiossemicarbazonas para obter complexos 

com boa atividade anticancerígena.  

Tendo em conta tudo isso, esta tese de metrado teve como objetivos:  

i. Síntese de novos ligandos orgânicos e a sua caracterização estrutural, recorrendo às 

técnicas: espectroscopia de RMN 1H, 13C e bidimensionais, FTIR, UV-Visível e Voltametria 

Cíclica; 

ii. Síntese de complexos com os novos ligandos e precursor inorgânico, sintetizados e sua 

caracterização através de espectroscopia de RMN, IV, UV-Visível, análise elementar, 

voltametria cíclica; 

iii. Avaliação preliminar in vitro da citotoxicidade dos novos complexos de Ru(II) e respetivos 

ligandos e precursor nas linhas de células tumorais A375 e MDAMB231. 
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Capítulo II – Síntese e caraterização 

dos ligandos orgânicos do tipo aril-

tiossemicarbazonas 
 

“O essencial é invisível aos olhos” Antoine de Saint-Exupéry 
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2.  

2.1. Sínteses dos ligandos orgânicos tiossemicarbazona HL1 e HL2 

 

As sínteses dos ligandos foram feitas de acordo com as técnicas usuais da química orgânica 

e usando métodos gerais de síntese de tiossemicarbazonas.  

Os ligandos HL1 e HL2 foram sintetizados por uma reação de condensação entre a N-fenil-

hidrazinacarbotioamida e o 4-(benziloxi)benzaldeído e o aldeído terefltálico respetivamente, 

usando etanol como solvente e sem adição de catalisador (Esquema 2 e Esquema 3). 

Em ambos os casos usaram-se condições equimolares, pelo que, no caso do aldeído 

tereftálico, a segunda função aldeído permaneceu inalterada, possibilitando a posterior redução a 

grupo álcool pelo NaBH4, conhecido por ser um bom redutor deste tipo de função.[32] 

 

 

 
Esquema 2. Reação da síntese do ligando (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida – HL1. 

 

 

 
Esquema 3. Reação da síntese do ligando (E)-2-(4-(hidroximetill)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida – 

HL2. 

 

Do ponto de vista mecanístico a reação de formação dos ligandos inicia-se pelo ataque 

nucleofílico do grupo amina primário da N-fenil-hidrazinacarbotioamida ao carbonilo, formando 

um intermediário tetraédrico zwiteriónico. Este intermediário sofre uma transferência protónica 

intramolecular mediada pelo solvente, sendo transformado no correspondente hemiaminal. A 

etapa final envolve a perda de uma molécula de água (processo mediado pelas moléculas de 

solvente) e a formação de uma ligação imina (R2C=NR) (Esquema 4).  

O mecanismo da reação de redução do ligando HL2 com NaBH4 começa pela doação de um 

ião hidreto ao carbono do carbonilo e simultaneamente o oxigénio do carbonilo é protonado pelo 

solvente (etanol). O NaBH4 é um agente redutor muito mais suave e seletivo do que o LiAlH4, pois 
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os seus hidretos estão fortemente ligados ao metal, devido à elevada eletronegatividade do boro 

(comparada com a do lítio), o que os torna menos básicos e, consequentemente, menos 

redutores.[33] Assim pode ser usado para reduzir o grupo aldeído, deixando inalterados os grupos 

imina e tiocarbonilo. 

 

 
Esquema 4. Mecanismo reacional da síntese dos ligandos (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-

carbotioamida – HL1 e (E)-2-(4-(hidroximetill)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida – HL2. 

 

 

2.2. Caracterização dos ligandos orgânicos 

 

 

Os compostos foram caracterizados pelas técnicas espetroscópicas de RMN (1H, 13C, 

DEPT135 e técnicas bidimensionais COSY, HMQC e HMBC), IV e UV-Vis. Adicionalmente, foram 

realizados estudos eletroquímicos por voltametria cíclica (VC). 

Todos espectros de RMN foram adquiridos utilizando como solvente acetona deuterada. 

Todos os ensaios de VC foram realizados em acetonitrilo. Todos os espectros de UV-vis foram 

realizados em metanol e diclorometano, por serem solventes com polaridades distintas. 
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2.2.1. Caracterização do ligando orgânico tiossemicarbazona HL1 

Espetroscopia de RMN 

A análise e atribuição dos sinais nos espetros de RMN 1H e 13C foi feita com recurso à 

experiência DEPT135 (que permite diferenciar os carbonos de acordo com a sua multiplicidade, 

aparecendo os carbonos primários e terciários na mesma fase positiva, e carbonos secundários na 

fase oposta, negativa) e às correlações homonuclear COSY (1H-1H) e heteronucleares HMQC (1H-
13C, correlação direta) e HMBC (1H - 13C, correlação a duas e três ligações). A Figura 11 dá a 

indicação da numeração atribuída aos protões e carbonos da molécula em estudo, de acordo com 

as regras da IUPAC[34]. 

 

 
Figura 11. Numeração dos protões e carbonos presentes no ligando orgânico (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-

hidrazinacarbotioamida – HL1. 

 

Na Tabela 1 e Tabela 2 apresentam as atribuições feitas aos sinais de RMN 1H e RMN 13C, 

respetivamente. Os espetros de RMN 1H, 13C, DEPT, COSY, HMQC e HMBC para o ligando HL1 

podem ser consultados nos anexos (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6). 

 

Tabela 1. Dados de RMN 1H e COSY para a (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-hidrazinacarbotioamida – HL1 em 
acetona d6. 

  
Desvio (ppm) Multiplicidade J (Hz) Integração COSY Atribuição 

10,56 Singleto ― 1H ― HN-N=C 

9,84 Singleto ― 1H ― C6H5-NH 

8,20 Singleto ― 1H ― N=CH 

7,82 Dupleto 8,8 2H 7,09 H2/H6 

7,76 Tripleto  6,6 2H 7,35 H2’’/H6’’ 

7,49 Dupleto 7,2 2H 7,40; 5,19 H2’/H6’ 

7,40 Tripleto 7,3 2H 7,49; 7,33 H3’/H5’ 

7,35 Tripleto 6,6 2H 7,18; 7,76 H3’’/H5’’ 

7,33 Multipleto - 1H 7,40 H4’ 

7,18 Tripleto 7,4 1H 7,35 H4’’ 

7,08 Dupleto 8,8 2H 7,82 H3/H5 

5,19 Singleto ― 2H ― -OCH₂ 
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Tabela 2. Dados de RMN 13C, DEPT, HMQC e HMCBC para a (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-
hidrazinacarbotioamida – HL1 em acetona d6 

Desvio (ppm) DEPT135 HMQC HMBC Atribuição 

176,5 - - 10,56 C=S 

161,5 - - 7,82; 7,09; 5,19 C4 

143,5 CH 8,20 10,56; 7,82 N=CH 

140,2 - - 7,76; 7,35 C1’’ 

138,0 - - 7,40; 5,19 C1' 

130,0 CH 7,82 8,20 C2+C6 

129,3 CH 7,33 7,40; 7,49 C3’’* 

128,9 CH 7,35 7,35 C4'* 

128,7 CH 7,40 7,33; 7,49 C3’* 

128,5 CH 7,49 5,19; 7,33 C2’ 

127,8 - - 8,20; 7,08 C1 

125,9 CH 7,18 7,76 C4’’ 

125,4 CH 7,76 7,18; 7,35 C2’’* 

125,2 CH 7,76 7,18; 7,35 C6’’* 

116,0 CH 7,08 7,82 C3+C5 

70,6 CH2 5,19 7,49 OCH₂ 
*Sinais que podem ser intermutáveis 

 

A análise dos espectros de RMN permitiu identificar, tanto os sinais correspondentes à 

funcionalidade tiossemicarbazona, como os três sistemas de spin pertencentes aos três anéis 

aromáticos distintos: grupo N-fenilo, grupo C=N fenilo e grupo O-benzilo. 

Os protões aromáticos do grupo N-fenilo aparecem no espetro de RMN 1H sob a forma de 

dupleto a 7,76ppm (H2’’/H6’’) e dois tripletos a 7,35ppm (H3’’/H5’’) e a 7,18ppm (H4’’). O 

desdobramento dos sinais e a correlação COSY entre os sinais a 7,76ppm e 7,35ppm confirma o 

acoplamento adjacente entre estes dois protões. A atribuição do sinal 140,2ppm ao carbono C1’’ 

foi feita com base na correlação HMBC com os sinais a 7,76ppm e a 7,35ppm.  

Os sinais no espectro de RMN 1H a 7,82 e 7,08ppm são facilmente atribuíveis aos protões 

do sistema AB do anel aromático ligado á função C=N, H2/H6 e H3/H5 respetivamente, não só pelo 

seu desvio químico, como também pela sua correlação COSY. A correlação HMBC entre o carbono 

do grupo imina (143,5ppm) e o protão a 7,82ppm permitiu confirmar a atribuição dos protões 

H2/H6. Os sinais a 161,5ppm e a 127,8ppm foram atribuídos aos dois carbonos quaternários do 

grupo em questão, C4 e C1, respetivamente, através das correlações HMBC com os sinais 

atribuídos aos protões H2/H6 e H3/H5. 

O aspeto mais relevante da identificação do grupo O-benzilo foi a atribuição do sinal a 

138,0ppm ao carbono quaternário C1’, devido à sua correlação HMBC com o sinal de protão 

característico do grupo CH2 benzílico (5,19ppm) e com tripleto a 7,40ppm. No espectro COSY pode 

ainda observar-se uma correlação entre os sinais a 7,40ppm e 7,49ppm. 

O sinal a 176,5ppm foi atribuído ao carbono do tiocarbonilo, não só pelo seu desvio 

químico, uma vez que a eletronegatividade do átomo de enxofre diminui a densidade eletrónica à 

volta do átomo de carbono, desblindando-o deslocando assim o sinal para campo baixo, como 

também pela correlação HMBC com o sinal do protão imínico a 10,56ppm. 
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A estereoquímica da ligação imina concluiu-se como ser E através da correlação observada 

no espectro de COSY entre os protões N=C-H e C=N-N-H. Assumiu-se que o confórmero 

predominante era o syn, por comparação com os resultados obtidos anteriormente para o mesmo 

ligando.[11] 

 

Espetroscopia de UV-Visível e IV 

Foram traçados os espetros de UV-Vis do ligando HL1 em diclorometano, com o propósito 

de identificar as bandas correspondentes às transições * ocorrentes nos mesmos. O valor da 

absortividade molar () e respetivo comprimento de onda, para cada composto em estudo, 

encontra-se apresentado, igualmente na Tabela 3. Ainda nessa tabela estão números de onda para 

as frequências de vibração observadas no espectro de IV[11] de algumas ligações presentes na 

molécula.  

A informação obtida dos espetros de IV do ligando HL1 (Anexo 21) está de acordo com a 

estrutura proposta para o mesmo. Todas as bandas escolhidas estão associadas ao modo de 

vibração de estiramento da ligação em causa. A presença da banda a aproximadamente 1250cm-

1, atribuída à vibração da ligação C=S, permite concluir que, no estado sólido, a forma 

predominante do ligando é forma tiona. Para além disso, a ausência de bandas no intervalo 2500-

2600cm-1 (região da vibração da ligação S-H) permite comprovar que, no estado sólido, o ligando 

encontra-se na forma de tiona.[11] 

 

Tabela 3. Dados espetroscópicos UV-vis e IV (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida – HL1. 

 
UV-vis  

λmax (nm); ε(M-1cm-1) 
IV* 

HL1 

DCM MeOH C=S 
(cm-1) 

C=N 
(cm-1) 

C=C 
(cm-1) 

C-H(arom) 
(cm-1) 

C-H(alif) 
(cm-1) 

348 (sh); 29315 

332; 38546 

304 (sh); 22170 

346 (sh); 26934 

332; 35377 

304 (sh); 20563 

1252 1603 1539 3148 2982 

*Dados obtidos anteriormente para este composto.[11] 

 

 

Voltametria Cíclica 

 O ligando em causa foi caracterizado electroquimicamente em acetonitrilo, de modo a 

estudar o seu comportamento redox e poder localizar o(s) pico(s) de oxidação e/ou redução, 

facilitando assim a interpretação dos voltamogramas tanto do complexo 1 como do complexo 2. O 

voltamograma do ligando em questão está apresentado na Figura 12. Como se pode ver no ciclo 

preto, existe um processo oxidativo irreversível na zona de potenciais positivos (Epa=1,30 V). Para 

confirmar que não existe mesmo irreversibilidade limitou-se o varrimento de potencial para isolar 

o processo e concluiu-se que o ligando não se reduz após se oxidar a 1,30V. 
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Figura 12. Voltamograma cíclico do ligando (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida HL1 em 

acetonitrilo (v=200mV.s-1). 

 

2.2.2. Caracterização do ligando orgânico tiossemicarbazona HL2 

Espetroscopia de RMN 

À semelhança do que aconteceu para o ligando HL1, a estrutura do ligando HL2 foi 

determinada recorrendo às técnicas de RMN 1H, 13C, DEPT135 e correlações COSY, HMQC e HMBC 

HL. O solvente utilizado foi acetona d6 e a numeração dada aos protões e carbonos (Figura 13) foi 

idêntica á utilizada para o ligando HL1. 

 

Figura 13. Numeração dos protões e carbonos presentes no ligando orgânico (E)-2-(4-(hidroximetill)benzilideno)-N-
fenil-hidrazina-1-carbotioamida – HL2. 

Na Tabela 4 e Tabela 5 apresentam-se as atribuições feitas para os sinais de RMN 1H e 13C.  
 

Tabela 4. Dados de RMN 1H e COSY para a (E)-2-(4-(hidroximetill)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida – 
HL2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) Mutiplicidade Integração J (Hz) COSY Atribuição 

10,68 Singleto 1H - - HN-N=C 

9,91 Singleto 1H - - C6H5-NH 

8,26 Singleto 1H - - -N=CH 

7,83 Dupleto 2H 7,28 7,44 H2/H5 

7,75 Dupleto 2H 7,64 7,36 H2'/H6’ 

7,44 Dupleto 2H 7,52 7,83 H3/H5 

7,36 Tripleto 2H - 7,75; 7,19 H3'/H5’ 

7,19 Tripleto 1H - 7,36 H4' 

4,68 Singleto 2H - 4,35 -CH2O 

4,35 Singleto 1H - 4,68 -OH 

-2-1012
E vs SCE (V)
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Tabela 5. Dados de RMN 13C (1D e 2D) para a (E)-2-(4-(hidroximetill)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida – 
HL2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) DEPT135 HSQC HMBC Atribuição 

177,3 - - - C=S 

145,9 - - 7,83 C4 

143,6 CH 8,26 8,26; 7,83 -N=CH 

140,1 - - 7,75; 7,36 C1' 

133,6 - - 8,26; 7,44 C1 

129,0 CH 7,36 7,36 C3'/C5’ 

128,3 CH 7,83 8,26; 7,83 C2/C6 

127,6 CH 7,44 7,44 C3/C5 

126,0 CH 7,19 7,75 C4' 

125,5 CH 7,75 7,36; 7,19 C2'+C6’ 

64,3 CH2 4,68 7,44 -CH2OH 

 

Uma vez que a única diferença entre os ligandos HL2 e HL1 é a substituição do grupo O-

benzilo pelo grupo hidroximetilo, as alterações mais relevantes nos respetivos espectros de RMN 

podem ser atribuídas ao grupo substituinte. Assim, os desvios químicos no espectro de protão, a 

4,68ppm (2H, s) e a 4,35ppm (1H,s) foram atribuídos aos protões do grupo CH2 e ao protão do OH, 

respetivamente, devido ao valor do seu desvio químico e à correlação COSY entre ambos. O sinal 

de carbono a 64,3ppm foi atribuído ao carbono do grupo CH2 devido ao seu desvio típico de um 

carbono ligado a um átomo fortemente eletronegativo e confirmado pela correlação HMBC com o 

sinal a 7,44ppm, que corresponde aos protões H3/H5. 

Comparando os sinais dos protões H2/H6 e H3/H5 dos dois ligandos, verifica-se que os 

primeiros apresentam sensivelmente o mesmo desvio químico enquanto os últimos sofrem um 

desvio de 0,36ppm para campo baixo. Tal indica que, apenas estes protões do grupo C=N fenilo 

sofrem efeito de desblindagem quando se substitui o grupo O-benzilo pelo grupo hidroximetilo. 

 

Espetroscopia de UV-Visível e IV 

Foram também obtidos os espetros de UV-vis do ligando HL2 em diclorometano e metanol 

com o objetivo de identificar as bandas correspondentes às transições –* ocorrentes no mesmo 

e observar alterações por efeito do solvente. O valor da absortividade molar e respetivo 

comprimento de onda máximo encontra-se na Tabela 6. Ainda na mesma tabela estão 

apresentados os dados de IV.  

A análise do espetro de IV do ligando HL2 (Anexo 22) confirma a estrutura prevista através 

dos espectros de RMN. A presença da banda a aproximadamente 1270cm-1, referente à vibração 

da ligação C=S, e a ausência de bandas no intervalo 2500-2600cm-1 (região da vibração da ligação 

S-H)[35] permite concluir que, no estado sólido, ligando está sob a forma de tiona. 
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Tabela 6. Dados espetroscópicos UV-vis e IV da (E)-2-(4-(hidroximetil)(benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida 
- HL2. 

 
UV-vis 

λmax (nm); ε(M-1cm-1) 
IV 

HL2 

DCM 

340 (sh); 11152 

324; 14797 

314 (sh); 13132 

MeOH 

336 (sh); 20742 

322; 26007 

310 (sh); 22151 

C=S 
(cm-1) 

C=N 
(cm-1) 

C=C 
(cm-1) 

C-H(arom) 
(cm-1) 

C-H(alif) 
(cm-1) 

1271 1597 1545 3152 2985 

 

 

Voltametria Cíclica 

O ligando HL2 foi caracterizado electroquimicamente, de igual modo e com o mesmo 

solvente que o HL1. O objetivo desta caracterização, para além de ser o estudo do comportamento 

redox do ligando, é também facilitar a interpretação do voltamograma do complexo 3. O ligando 

em causa, quando sujeito a um varrimento de potencial (-1,8V→+1,8V), origina o voltamograma 

da Figura 14, exibindo apenas um processo oxidativo irreversível na zona de potenciais positivos 

(Epa=1,52 V). Este valor é relativamente próximo do valor de Epa obtido para HL1 (Epa=1,30 V) e 

reflete o efeito da alteração do substituinte O-benzilo em HL1 pelo substituinte hidroximetilo em 

HL2. 

 

Figura 14. Voltamograma cíclico do ligando (E)-2-(4-(hidroximetil)(benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida –
HL2 – em acetonitrilo (v=200 mV.s-1).  

 

Sumarizando de forma sucinta os resultados apresentados neste capítulo, sintetizaram-se 

com sucesso os ligandos orgânicos do tipo tiossemicarbazona HL1 e HL2 (um dos quais pela 

primeira vez) com bons rendimentos (72% para o HL1 e 48% para o HL2). Concluiu-se que os 

ligandos foram obtidos na forma do seu isómero E e por espectroscopia de RMN e de IV concluiu-

se que se encontram na forma de tiona, tanto no estado sólido como em solução. 

 

 

 

 

 

-2-1012
E vs SCE (V)
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Capítulo III – Síntese e caraterização 

dos complexos de Ruténio (II) 
 

 

“Na vida, não existe nada a temer, mas a entender” ― Marie Curie  
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3.  

3.1. Síntese e caracterização dos complexos [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1), 

[Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) e [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) 

 

Neste capítulo descrevem-se as sínteses e caracterizações dos complexos 

[Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1), [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) e [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3). 

Foram sintetizados heteroquelatos de ruténio(II) contendo duas moléculas de 2,2’-

bipiridina e um ligando bidentado, da família das tiossemicarbazonas.  O ligando coordenou ao 

metal através do azoto imínico e do átomo de enxofre do tiocarbonilo e as bipiridinas através dos 

átomos de azoto, formando- se assim quatro quelatos de 5 membros cada. Este tipo de 

coordenação está reportado na literatura como bastante estável.[36] 

 

 

3.2. Síntese dos complexos [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1), [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) e 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) 

 

 

3.2.1. Síntese dos complexos [Ru(bpy)2(HL1) [CF3SO3]2 (1) e [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 
(3) 

 

A obtenção dos complexos 1 e 3 (ambos com o contra-ião triflato), com o grau de pureza 

adequado não só à sua caracterização estrutural como também à determinação da sua atividade 

biológica, foi o culminar de um longo processo de otimização de várias reações e processos de 

purificação. Foram testadas várias abordagens, que por uma razão ou por outra, não levaram aos 

resultados esperados.  

A Figura 15 ilustra esquematicamente a série de sínteses realizadas, nas quais não se 

conseguiu isolar e identificar os produtos pretendidos, houve decomposição dos mesmos ou a 

reação de síntese não foi completa. Na mesma figura apresenta-se também uma pequena 

justificação para o abandono da via sintética em causa e, nas sínteses em que existe a possibilidade 

de isolar o produto de reação, deixam-se algumas sugestões para a otimização das mesmas. 

O precursor escolhido para todas as reações de coordenação com as aril 

tiossemicarbazonas foi cis-[Ru(bpy)2Cl2]. Este é um bom composto de partida, uma vez que a 

labilidade dos átomos de cloro permite a sua fácil substituição pelos ligandos orgânicos através da 

coordenação dos heteroátomos de enxofre e azoto (como ligando bidentado) ao centro metálico. 
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Figura 15. Reações inconclusivas/não concluídas. 

 

Tanto na reação i como na reação ii, o espectro de RMN 1H da mistura reacional antes da 

purificação indicou a presença de um novo composto, pela desblindagem dos sinais referentes aos 

protões NH do ligando. No entanto, detetaram-se muitos sinais que não foram identificados e que 

resultaram das impurezas que contaminaram o produto de reação. 

Na reação i, a coordenação do ligando foi confirmada pela desblindagem dos sinais 

correspondentes aos protões NH da tiossemicarbazona: no grupo NH-fenilo o sinal aparece a  

12,90ppm ( 10,58ppm no ligando livre) e no grupo NHHC=N fenilo a  10,43ppm (9,86ppm no 

ligando livre). No entanto, existem muitos sinais não identificáveis que sugerem a presença de 

impurezas no produto. Após a purificação por c.c.f.p., o espectro de RMN 1H mostrou-se mais 

complexo, indicando a possível decomposição do novo composto.  

 No caso da reação ii, o deslocamento dos sinais correspondentes aos protões NH para 

campo baixo no espectro de RMN também se verificou, indicando que houve coordenação do 

ligando ao centro metálico, sendo também observados muitos picos de impurezas. O espectro de 

RMN 1H realizado após cromatografia em coluna do composto não apresenta alterações nos sinais 

correspondentes ao novo complexo, sugerindo que não houve decomposição do mesmo, mas as 

impurezas presentes não foram eliminadas. 

 Em relação à reação iii, o espetro de RMN 1H indica a presença de um novo composto. 

Observa-se o sinal do protão do grupo imina (-N=CH) mais desblindado para  9,09ppm (no ligando 

livre observa-se a  8,20ppm), devido à coordenação do átomo de azoto ao centro metálico. Por 

outro lado, também aparece um pico a  5,20ppm que poderá ser atribuído aos protões do grupo 

CH2 do ligando HL1 livre, o que pode ser indicativo de que a reação não foi completa. As sucessivas 

recristalizações mostraram-se inadequadas ao(s) tipo(s) de impureza(s) presente(s) no composto 

ii – A tentativa de purificação 

por CC sobre sílica-gel 

resultou num composto cujo 

espectro de 1HRMN revelou-

se muito confuso. 

i – O espectro de RMN 1H da mistura 

reacional mostrou uma possível 

decomposição do composto após 

purificação por c.c.f.p. 

iii - O espectro de RMN 1H 

mostrou que houve formação do 

complexo 1, no entanto após as 

sucessivas recristalizações não foi 

possível isolá-lo. 

iv - Tentou-se purificar por 

cromatografia em coluna 

com alumina neutra, mas a 

mesma terá levado à 

decomposição do complexo. 

v - Após várias 

recristalizações e lavagens 

não se conseguiu isolar o 

composto pretendido. O 

espectro de 1HRMN da 

mistura reacional revelou-

se muito confuso. 

vi –  O espectro de 1HRMN da mistura 

reacional apresentava-se muito 

confuso, não se podendo  identificar 

a formação de um composto novo. 
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e por isso não foi possível isolá-lo na forma pura. Uma possível hipótese de purificação deste 

composto seria uma filtração sobre celite e/ou mudança nos solventes de recristalização. 

Na reação iv, verificou-se a formação de um novo composto, embora impuro. Purificou-se 

o composto por cromatografia em coluna de alumina neutra, pois havia a possibilidade de o 

composto se decompor devido ao carácter ácido da sílica-gel usada na c.c. anterior. No entanto, o 

espetro de RMN 1H, realizado após a purificação, apresentou inúmeros picos não identificáveis, 

indicando a decomposição do composto. 

 No caso da reação v, a coordenação do ligando ao ruténio foi confirmada no espetro de 

RMN 1H, pela desblindagem para  12,58ppm dos protões NH no grupo NH fenilo (10,68ppm no 

ligando livre) e para  10,61ppm no grupo NHHC=N fenilo a ( 9,91ppm no ligando livre). 

O desvio do sinal referente ao CH2 do grupo benziloxibezilideno para  4,45ppm (no ligando 

livre aparece a  4,35ppm) também confirmou a formação do complexo. No entanto, observou-se 

alguns picos minoritários correspondentes a impurezas que se tentou eliminar através de 

sucessivas lavagens. A lavagem com metanol não resultou, pois tanto o composto como a(s) 

impureza(s) se dissolveram e a lavagem com água também não foi bem-sucedida visto que resultou 

em  decomposição do produto. 

 Em relação à reação vi, a cristalização com diclorometano seco não resultou, pois o 

composto não precipitou como era esperado, e consequentemente não se conseguiu a sua 

purificação. O espetro de RMN 1H da mistura reacional não foi esclarecedor quanto à formação de 

complexo, por isso futuramente será necessário repetir a reação e modificar o processo de 

purificação. 

Como culminar deste exaustivo processo de otimização de condições reacionais e de 

purificação para a obtenção dos compostos pretendidos, os complexos 1 e 3 foram obtidos com o 

adequado grau de pureza através de um processo que se resume a seguir de um modo muito breve 

(Esquema 5). Os rendimentos das sínteses foram de cerca de 50%.  

Ao precursor de ruténio(II), cis-[Ru(bpy)2Cl2] dissolvido em acetona, adicionaram-se dois 

equivalentes de triflato de prata, para que os dois iões cloreto fossem removidos sob a forma de 

cloreto de prata. Resultou então, um complexo intermediário dipositivo que não é isolado e que 

facilitou a coordenação bidentada do ligando ao átomo de ruténio através dos átomos azoto e 

enxofre. O ligando sólido (1 equivalente) foi adicionado à mistura reacional, que foi mantida a 

refluxo durante 4 horas (Esquema 5). O produto cristalizou na mistura reacional na forma de um 

sólido vermelho escuro. Os processos de purificação foram diversificados, diferindo de complexo 

para complexo e de batch para batch (ver Cap.V – 5.5). O sal de prata (AgCl) foi a impureza presente 

mais difícil de remover, pois, por ser um sólido muito fino, mantinha-se em suspensão mesmo após 

as várias recristalizações. 
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Esquema 5. Esquema geral da síntese dos complexos [Ru(bpy)2(HL1) [CF3SO3]2 e [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2. 

 

3.2.2. Síntese do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) 

Uma vez que a obtenção do complexo 1, com o grau de pureza adequado ao 

prosseguimento da sua caracterização, é muito difícil e morosa decidiu-se tentar uma outra 

abordagem sintética utilizando um outro contra-ião, o ião PF6-, numa tentativa de obter um 

complexo mais fácil de purificar. O papel do contra-ião em todos os complexos sintetizados neste 

trabalho é a estabilização da carga formal do complexo, mas influencia decididamente as suas 

características de solubilidade, o que pode ajudar no processo de purificação. Por outro lado, 

também se achou relevante verificar se, de algum modo, a troca apenas do contra-ião influenciaria 

a atividade biológica dos complexos.  

O procedimento experimental para a síntese do complexo 2 (Esquema 6) passou por uma 

ativação do precursor, substituindo os iões cloreto por grupos MeO- provenientes do metanol 

usado como solvente da reação, formando um complexo intermediário neutro. Depois da adição 

do ligando HL1 dissolvido em metanol a mistura reacional resultante foi refluxada durante 4 horas. 

No final da reação foi adicionado um excesso de NH4PF6, tendo precipitado um sólido vermelho 

impuro, que continha o produto desejado. O produto final (sólido laranja) precipitou após uma 

recristalização com diclorometano seco sob a forma de um sólido laranja amorfo. O rendimento 

da síntese foi de 12%. 
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Esquema 6. Reação geral da síntese do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2. 

 

3.3. Caracterização do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] e dos complexos de ruténio(II) 

[Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1), [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) e 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) 

 

Para a caracterização dos complexos sintetizados no âmbito deste trabalho utilizaram-se 

técnicas analíticas: RMN 1H (1D e 2D) e 13C (1D e 2D), UV-vis, IV, análise elementar e ESI-MS; e 

técnicas eletroquímicas, nomeadamente voltametria cíclica.  

Em complexos deste tipo não é comum fazer atribuição inequívoca dos sinais de RMN 

devido à sua complexidade, por isso foi importante o uso das técnicas: análise elementar e ESI-MS, 

para definir com mais clareza a estrutura do complexo. 

A análise elementar (AE) dos complexos foi importante para confirmar a estrutura dos 

novos complexos. Os resultados experimentais são apresentados para cada composto na parte 

experimental (Cap. V) sendo compatíveis com uma formulação-base [Ru(bpy)2(HL)][X]2, onde X= 

CF3SO3-, PF6
-
  designa o contra-ião e HL designa os ligandos HL1, HL2 e HL3 coordenados na sua 

forma neutra. Assim, uma vez que os resultados de AE indicam a presença de dois contra-iões para 

todos os complexos, sugerem também que os ligandos tiossemicarbazona se encontram 

coordenados nos complexos na sua forma tiona.  

Uma vez que para se obter um espectro de RMN 13C destes complexos se teve que recorrer 

a um espectrómetro de 500MHz (disponível noutra instituição que não a FCUL), até à data de 

conclusão do trabalho só tinha sido possível realizar este tipo de análise para os complexo 2 e 3, 

razão pela qual este capítulo se inicia com os resultados obtidos para o complexo 2.  
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3.3.1. Caracterização do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] 

Embora o precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] (Figura 16) utilizado na síntese dos complexos seja um 

composto já referenciado na literatura[37], foi importante realizar a sua caracterização estrutural 

pelas mesmas técnicas que as utilizadas para a caracterização dos complexos, para se poder ter 

um padrão de comparação e facilitar a atribuição dos sinais dos complexos 1, 2 e 3. 

 

 

Figura 16. Numeração dos protões e carbonos do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2]. 

Espetroscopia de RMN 

A caracterização espectroscópica do composto foi feita com o auxílio das correlações COSY, 

HMQC e HMBC e encontra-se compilada nas Tabela 7 e Tabela 8. 

 

 
Tabela 7. Dados de RMN 1H e COSY para o precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] em acetona d6. 

Desvio (ppm) Multiplicidade Acoplamento (J) COSY Atribuição 

9,95 Dupleto 5,3 7,75 H6 

8,61 Dupleto 8,1 8,05 H3 

8,45 Dupleto 8,0 7,66 H3’ 

8,05 Tripleto 7,4 7,75; 8,61 H4 

7,75 Tripleto 6,4 8,05 H5 

7,66 Tripleto 7,4 7,08; 8,45 H4’ 

7,50 Dupleto 5,3 7,08 H6’ 

7,08 Tripleto - 7,50; 7,66 H5’ 

 

Tabela 8. Dados de RMN 13C 1D e 2D para o precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] em acetona d6. 

Desvio (ppm) DEPT HSQC HMBC Atribuição 

160,3 - - 8,61; 8,45; 7,66; 7,50 C2’ 

158,3 - - 9,95; 8,61; 8,45; 8,05 C2 

153,3 CH 9,95 8,05; 7,75 C6 

152,1 CH 7,50 7,66; 7,08 C6’ 

134,8 CH 8,05 9,95 C4 

133,6 CH 7,66 7,50 C4’ 

125,5 CH 7,75 9,95; 8,61 C5 

125,4 CH 7,08 8,45; 7,50 C5’ 

123,0 CH 8,45 7,08 C3’ 

122,7 CH 8,61 7,75 C3 
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Voltametria Cíclica 

A voltametria cíclica é muito usada na caracterização de complexos metálicos, pois permite 

estudar o efeito dos ligandos no potencial de oxidação/redução do centro metálico.[38] 

Geralmente, os voltamogramas cíclicos são obtidos através da medição da corrente no elétrodo 

de trabalho (disco de platina) versus um pseudo-eléctrodo de referência (fio de prata), mergulhado 

em uma solução sem agitação durante o varrimento de potencial, e são representados 

graficamente pela intensidade de corrente em função do potencial. Existem vários parâmetros que 

se podem retirar directamente de um voltamograma cíclico, sendo os mais importantes: 

intensidade do pico de corrente anódica (ia) e de corrente catódica (ic); pico de potencial anódico 

(Epa) e catódico (Epc)[39].  

O precursor em estudo exibe, em acetonitrilo, (Figura 17) um processo quasi-reversível a 

0,32V, que é atribuído ao par redox Ru(II)/Ru(III), e outro processo irreversível a -1,77V, 

possivelmente referente à redução de uma bipiridina (Tabela 9). No entanto, tal não quer dizer 

que a outra bipiridina não se reduza, apenas não é visível na janela de varrimento de potencial 

utilizada (acima dos -2V poderão existir interferências do solvente). O ciclo a tracejado identifica o 

processo redox do centro metálico. 

 

Tabela 9. Dados eletroquímicos do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2]. 

 Epa (V) Epc (V) E1/2 (V) Epa – Epc (mV) Ia/Ic 

cis-[Ru(bpy)2Cl2] 
0,355 0,282 0,318 73 0,80 

- -1,77 - - - 

 

 
Figura 17. Voltamograma cíclico do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] em acetonitrilo (v=200mV.s-1). Com o processo quasi-

reversível (a tracejado) atribuído ao par redox Ru(II)/Ru(III). 

 

  

-2-1012

E vs. SCE (V)
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3.3.2. Caracterização do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) 

 

Espetroscopia de RMN 

A observação dos espectros de RMN efetuados veio confirmar a entrada do ligando na 
esfera de coordenação do metal. Considerando a numeração dada aos protões e carbonos (Figura 
18), fizeram-se as atribuições que se apresentam nas  

Tabela 10 e Tabela 11. Os espetros de RMN 1H (1D e COSY) e 13C (1D, HMQC e HMBC) 
encontram-se no anexos (Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12). 

 
 
 

 

Figura 18. Numeração dos protões e carbonos do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2. O tracejado a verde representa a 
2,2’-bipiridina (1) e a azul representa a 2,2’-bipiridina (2). 

 
Tabela 10. Dados de RMN 1H e COSY para o complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) Multiplicidade J (Hz) Integração COSY Atribuição 

12,29 Singleto  - 1H - HN-N=CH- 
10,70 Singleto  - 1H - HN-C6H5 
9,47 Dupleto  4,9 1H 7,89 H6 (Py2) 
9,38 Dupleto  5,5 1H 7,93 H6 (Py1) 
9,12 Singleto - 1H - -N=CH 
8,74 Dupleto  8,1 1H 8,31 H3 (Py1) 
8,57 Dupleto 8,1 1H 7,98 H3’ (Py1) 
8,42 Dupleto 8,0 1H 8,27 H3 (Py2) 
8,31 Tripleto de dupletos 8,1; 1,3 1H 7,93; 8,74 H4 (Py1) 
8,27 Tripleto de dupletos 8,0; 1,4 1H 7,89; 8,42 H4 (Py2) 
8,14 Dupleto 8,1 1H 7,80 H3’ (Py2) 
7,98 Tripleto 7,3 1H 7,27; 8,57 H4’ (Py1) 
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7,93 Tripleto 5,9 1H 8,31; 9,38 H5 (Py1) 
7,89 Tripleto 10,3; 4,2 1H 8,27; 9,47 H5 (Py2) 
7,80 Tripleto  - 1H 7,18; 8,14 H4’ (Py2) 
7,64 Dupleto 7,6 1H 7,28 H6’ (Py1) 
7,56 Dupleto - 3H 7,18; 7,45** H6’ (Py2); H2’*; H3’* 
7,48 Dupleto** - 2H - H2’’*; H3’’* 
7,45 Tripleto** - 2H 7,33**; 7,56** H3’*; H6’* 
7,37 Tripleto** - 1H 7,43** H4’’* 
7,33 Tripleto** - 1H 7,45** H4’* 
7,27 Tripleto  6,2 1H 7,98; 7,64 H5’ (Py1) 
7,18 Tripleto 6,0 1H 7,80; 7,56 H5’ (Py2) 
6,71 Dupleto 8,5 2H 6,50 H2 
6,50 Dupleto 8,7 2H 6,71 H3 
5,03 Dupleto 11,9 1H - *Ha 
5,00 Dupleto 12,0 1H - *Hb 

*Protões que não podem ser atribuídos inequivocamente; **Sinais pouco percetíveis. 

 
 

Tabela 11. Dados de RMN 13C 1D e 2D para o complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) 13C APT HMQC HMBC Atribuição 

180,0 - - - -C=S 
166,1 CH 9,12 6,71 -N=CH 

160,8 - - 6,71; 6,50 C4 

159,2 - - 8,43; 8,27; 9,47 C2 (bpy2) 

158,3 - - 7,98; 8,57; 8,74 C2’ (bpy1) 

158,0 - - 8,74; 8,57; 8,31; 9,38 C2 (bpy1) 

157,8 - - 7,80; 7,56; 8,14 C2’ (bpy2) 

154,3 CH 9,47 8,27; 7,93 C6 (bpy2) 
154,2 CH 9,38 8,31; 7,89 C6 (bpy1) 
152,6 CH 7,64 7,98; 7,27 C6’ (bpy1) 
151,9 CH 7,56 7,80; 7,18 C6’ (bpy2) 
138,8 CH 8,27 9,47 C4 (bpy2) 
138,6 CH 7,98 7,64 C4’ (bpy1) 
138,5 CH 8,31 9,38 C4 (bpy1) 

137,7 - - 7,43 C1’’* 

138,1 - - 7,45 C1’ 

137,8 CH 7,80 7,56 C4’ (bpy2)* 
130,4 CH 7,43* 7,43* C3’’; C5’’ 
130,0 CH 6,71 9,12 C2 
129,4 CH 7,33* ** C4’ 
129,0 CH 7,37* 7,48* C4’’ 
128,8 CH 7,46* 7,37* C2’’; C6’’ 
128,7 CH 7,92 8,74; 9,38 C5 (bpy1) 
128,2 CH 7,45* 7,56* C3’; C5’ 
128,1 CH 7,89 8,42; 9,47 C5 (bpy2)* 
128,0 CH 7,18 7,56; 8,14 C5’ (bpy2)* 
127,9 CH 7,27 7,64; 8,57 C5’ (bpy1) 

125,4/125,5 CH 7,56* 7,33 C2’; C6’* 
125,2 CH 8,74 7,92 C3 (bpy1) 
124,9 CH 8,42 7,89 C3 (bpy2) 
124,6 CH 8,57 7,27 C3’ (bpy1) 
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124,5 CH 8,14 7,18 C3’ (bpy2) 
123,8 - - 9,12; 6,50 C1 
115,2 CH 6,50 6,50 C3 
70,4 CH2 5,00; 5,03 ** -CH2OH 

*Pouco percetível; **Inconclusivo. 
 

 

Comparando os sinais de RMN 1H do complexo 2 com os do ligando livre, a significativa 

desblindagem nos protões ligados aos átomos de azoto resultou numa diferença nos desvios 

químicos () de 1,72ppm no HN-N=CH, 0,86ppm no HN-C6H5 e 0,72ppm no protão imínico, o que 

está em concordância com a ligação σ pelos átomos de enxofre e azoto.[23] Esta interpretação, 

juntamente com o aparecimento do sinal de carbono a 180,0ppm – referente ao carbono do 

tiocarbonilo – vem confirmar que o ligando coordena neutro, isto é, na forma de tiona. Os sinais 

para os protões H2/H6 e H3/H5 também se deslocam com a coordenação: o sinal de H2/H6 blinda 

1,11ppm e o sinal para H3/H5 blinda 0,59ppm. O comportamento é semelhante no espetro de 

RMN 13C, verificando-se a desblindagem de todos os sinais de carbono: o sinal carbono do grupo 

imina desblinda 22,6ppm, sugerindo que a coordenação foi feita pelo átomo de azoto.  

O aparecimento de 16 novos sinais completamente separados no espetro de protão, na 

região dos protões aromáticos (7ppm-9ppm) indica que, as 2 bipiridinas deixaram de ser 

magneticamente equivalentes e portanto os 16 protões dos 4 anéis piridínicos têm sinais bem 

definidos e individualizados. Esta assimetria dos anéis piridínicos, consequência da coordenação 

do ligando HL1 ao centro metálico, confirma a geometria do complexo, na qual as duas bipiridinas 

estão em posição trans entre si e em relação ao ligando tiossemicarbazona.[40] 

O espetro de RMN 31P apresenta um septeto característico do anião PF6
-  a 144,27 (ver 

Anexo 12), o que comprova que a carga do complexo em questão está a ser estabilizada pelo 

mesmo.[41] 

 
ESI-MS 

 A técnica de espectrometria de massa por ionização electrospray é útil na caracterização 

estrutural, pois envolve um processo de ionização muito suave que origina pouca fragmentação 

da amostra. Esta técnica deteta fragmentos de moléculas ligados entre si de modo covalente. 

Na Figura 19 apresenta-se o espetro de ESI-MS deste complexo em acetonitrilo, na qual se 

observam um pico a m/z=774,42 (pico base) e outro a m/z=387,50 (ião molecular). De acordo com 

a estrutura do complexo deduzida por análise das técnicas de caraterização acima mencionadas, 

que indicam que no complexo o ligando tiosemicarbazona se encontra coordenado na forma 

neutra tiona, o fragmento detetado como ião molecular deverá aparecer a m/z=387,46, uma vez 

que corresponde a um ião dipositivo [Ru(bpy)2(HL1)]2+. Esse pico aparece efetivamente no 

espectro mas não é o pico base. O pico base corresponde ao ião monopositivo [Ru(bpy)2L1]+, 

compatível com coordenação do ligando na forma de tiolato. 

Este comportamento foi já observado por Beckford (e seus colaboradores)[23] também em 

complexos do tipo [Ru(bpy)2(tiosemicarbazona)] e é explicado pela desprotonação do ligando 

durante o processo de electrospray. 

Com base no que foi reportado por Beckford e nos valores de m/z detetados, propõe-se 

que durante o processo de ionização ocorra a desprotonação do N(2)-H do ligando HL1, permitindo 
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que este se rearranje para a forma de tiolato. No entanto, parte das moléculas de ligando não são 

desprotonadas e por isso continua-se a observar o pico a m/z=387,50. 

 
Figura 19. Espetro de ESI-MS para o complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2). 

 

 

Espectroscopia UV-vis e IV 

A espetroscopia de UV-Visível, para além de ser mais uma técnica de caracterização dos 

compostos, permite identificar possíveis bandas de transferência de carga que ocorrem entre o 

metal e os ligandos. Num átomo livre, todas as orbitais d de uma certa camada são degeneradas, 

mas num complexo metálico de transição d as orbitais não são todas degeneradas e os eletrões 

podem absorver energia fazendo transições entre esses níveis.[42] Um complexo pode absorver 

radiação pela transferência de um eletrão de um ligando para as orbitais d do centro metálico 

(LMCTg), ou vice-versa (MLCTh). A absorção de radiação também se pode dar através das duplas 

ligações, ocorrendo a excitação de um eletrão da orbital  para a orbital antiligante *.[43] 

Concretamente para este trabalho, realizou-se previamente um estudo da intensidade do 

espectro para identificar todas as bandas existentes no espectro electrónico para cada complexo, 

onde se determinou a concentração mais adequada para se observavam todas as bandas 

esperadas para este tipo de complexos. Seguidamente, mediram-se as absorvâncias dos complexos 

em dois solventes com diferentes polaridades, para se poder distinguir, através do efeito 

solvatocroísmo, as bandas de transferência de carga das bandas de * do ligando pois as 

bandas de transferência de carga são sensíveis à polaridade do solvente.[43] 

Na Tabela 12 encontram-se reunidos os valores de comprimento de onda e absortividade molar 
determinados para o complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2). A Figura 20 apresenta o respetivo 
espetro eletrónico em metanol e etanol. As medições foram feitas logo após a preparação das 
soluções, para evitar possível decomposição/reação ao longo do tempo. Não se utilizou 
diclorometano, como nos outros complexos devido à fraca solubilidade do complexo 2 em 
diclorometano. 

Na presença de metanol, o espectro do complexo em estudo é caracterizado pelo 

aparecimento das bandas de transferência de carga MLCT envolvendo transições d 

                                                      
g Sigla inglesa que significa Ligand-to-Metal Charge Transfer. 
h Sigla inglesa que significa Metal-to-Ligand Charge Transfer. 
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(RuII)*(bpy)[44] entre os 520nm e os 440nm, e pelas duas bandas muito intensas na zona do UV 

referentes às transições * dos ligandos 2,2’-bipiridina[45]. O ombro a 332nm refere-se à 

transição * do ligando HL1 – confirmada pela caracterização UV-vis do ligando no mesmo 

solvente (Tabela 3). 

 No espectro em etanol não se observam alterações significativas nas bandas atribuídas, 

pois a diferença de polaridades entre o metanol e o etanol é muito pequena (0,1)[46]. Mesmo 

assim, é possível observar que as bandas de transição de carga MLCT exibem um ligeiro 

solvatocroísmo. 

Na Tabela 12 e no Anexo 23 também se encontram os resultados de espectroscopia de IV 

para o complexo 2. A inexistência de bandas entre 2500-2600cm-1 (S-H), a banda a 1252cm-1 

(C=S) e a banda a 3350cm-1 (N-H) comprovam que, no estado sólido, o ligando está coordenado 
ao centro metálico na forma neutra, ou seja, como tiocarbonilo. Observa-se ainda a presença do 
contra-ião PF6

- pelo aparecimento de bandas a 762 e 843cm-1. 
 

Tabela 12. Dados espectroscópicos de IV e UV-vis do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2). 

Complexo 2 

UV-vis 
MeOH λmax (nm); (M-1cm-1) EtOH λmax (nm); (M-1cm-1) 

246; 3365 

294; 5526 

332 (sh); 1867 

448; 830 

508 (sh); 609 

246; 4984 

295; 8346 

321; 3042 

452; 1136 

505 (sh); 966 

IV 

C=S 
(cm-1) 

S-H 
(cm-1) 

C=N 
(cm-1) 

N-H 
(cm-1) 

P-F 
(cm-1) 

1252 - 1600 3350 762; 843 

 
Figura 20. Espectro eletrónico do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 em metanol e etanol. 
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Voltametria Cíclica 

O complexo 2 é caracterizado electroquimicamente por três processos oxidativos 

irreversíveis na zona de potenciais positivos e na zona de potenciais negativos por dois processos 

redutivos quasi-reversíveis (Tabela 13, Figura 21).  

O primeiro processo oxidativo atribuído à oxidação Ru(II)/Ru(III) (Epa=0,60V) é 

completamente irreversível. Esta irreversibilidade sugere que o processo electroquímico é seguido 

de uma decomposição, indicando que o complexo de Ru(III) correspondente ao complexo 2 não é 

estável em solução. Não foi possível atribuir a origem do segundo processo e o terceiro processo 

observado (Epa =1,46V) é atribuído ao ligando HL1 coordenado. 

Os dois processos redox quasi-reversíveis a potenciais negativos foram atribuídos aos co-

ligandos bipiridina (E1/2=-1,53V e E1/2=-1,80V), de acordo com o anteriormente reportado na 

literatura para complexos relacionados[37],[47] e uma vez que não foram detectados processos a 

potenciais negativos para o ligando HL1. Comparando com o precursor (Epc=-1.77 V), estes 

processos ocorrem a valores de potencial mais elevados (Epc=-1,57 V), indicando uma maior 

facilidade de redução nos anéis de bipiridina coordenados no complexo 2. 

 
Tabela 13. Dados eletroquímicos do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 em acetonitrilo. 

Composto Epa (V) Epc (V) E1/2 (V) Epa – Epc (mV) Ia/Ic 

[Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 

 

1,46 

1,02 

0,600 

-1,49 

-1,77 

─ 

─ 

─ 

-1,57 

-1,83 

─ 

─ 

─ 

-1,53 

-1,80 

─ 

─ 

─ 

80,0 

60,0 

─ 

─ 

─ 

0,80 

0,92 

 

 

 
Figura 21. Voltamograma cíclico obtido para complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 em acetonitrilo (v=200 mV.s-1). O ciclo a 

tracejado reflete os processos redutivos quasi-revesíveis isolados (atribuídos aos co-ligandos bipiridina).

 

-2,5-1,5-0,50,51,5

E vs. SCE
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3.3.3. Caracterização do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1) 

 

Espetroscopia de RMN 

A interpretação dos espetros de RMN 1H e correlações COSY foi realizada baseando-se na 

numeração dos protões e carbonos para este novo composto (Figura 22) que seguiu a mesma linha 

de raciocínio da do complexo 2. Na Tabela 14 apresentam-se as atribuições feitas aos sinais de 

RMN 1H (1D e 2D) e os espectros das experiências apresentam-se em anexo (Anexo 13, Anexo 14). 

 

 

 
Figura 22. Numeração dos protões e carbonos do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2. O tracejado a verde representa 

a 2,2’-bipiridina (1) e a azul representa a 2,2’-bipiridina (2). 

Tabela 14. Dados de RMN 1H e COSY para o complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) Multiplicidade J (Hz) Integração COSY Atribuição 

12,61 Singleto - 1H - HN-N=CH- 
10,57 Singleto  1H - HN-C6H5 
9,45 Dupleto  1H 7,89 H6 (bpy2)* 
9,43 Dupleto  1H 7,93 H6 (bpy1)* 
9,08 Singleto - 1H - -N=CH 
8,75 Dupleto 8,0 1H 8,31 H3 (bpy1) 
8,59 Dupleto 8,2 1H 7,97 H3’ (bpy1) 
8,48 Dupleto 7,9 1H 8,26 H3 (bpy2) 
8,31 Tripleto de dupletos 

8,0; 1,4 
1H 7,93; 8,75 H4 (bpy1) 

8,27 Tripleto de dupletos 1H 7,88; 8,48 H4 (bpy2) 
8,18 Dupleto 8,1 1H 7,77 H3’ (bpy2) 
7,97 Tripleto 7,2 1H 7,26; 8,59 H4’ (bpy1) 
7,93 Tripleto - 1H 8,31; 9,44 H5 (bpy1) 
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7,88 Tripleto - 1H 8,26; 9,44 H5 (bpy2) 
7,77 Tripleto 11,6; 4,0 1H 7,17; 8,18 H4’ (bpy2) 
7,63 Dupleto 5,8 2H 7,26 H6’ (bpy1) 
7,58 Dupleto* 8,5 - - - 
7,54 Dupleto 5,1 1H 7,17 H6’ (bpy2) 

7,50-7,29 Multipleto* - - - 

H2’; H3’; H4’ H5’; 
H6’; H1’’; H2’’; 
H3’’; H4’’; H5’’; 

H6’’ 
7,26 Tripleto 11,4; 6,8 1H 7,63; 7,97 H5’ (bpy1) 
7,17 Tripleto 6,0 1H 7,77; 7,54 H5’ (bpy2) 
6,75 Dupleto 8,4 2H 6,51 H2 
6,51 Dupleto 8,7 2H 6,71 H3 
5,18 Dupleto* 6,9 1H - - 
5,04 

Sistema AB 
- 
- 

2H 
5,00 Ha* 

5,00 5,04 Hb* 
*Não pode ser atribuído com certeza 

  

Devido à inexistência de um bom espectro de RMN 13C do complexo 1, pelas razões 

apontadas anteriormente, só foi possível atribuir com segurança os sinais de protão, ainda assim 

com algumas incertezas dada a complexidade do espectro de COSY. No entanto há sinais 

importantes que nos permitem antever que a forma de coordenação ao ruténio será idêntica à do 

complexo 2. Os sinais NH a 12,61ppm e a 10,57ppm indicam a coordenação do ligando HL1 ao 

ruténio, na sua forma neutra. No entanto, para confirmar esta hipótese é necessário a observação 

do sinal do tiocarbonilo (C=S) no espectro de carbono. Também se atribuiu o sinal a 9,08ppm ao 

grupo azometino que sofreu um desvio de 0,88ppm devido à coordenação (aparecendo a 

8,20ppm no ligando livre). Os sinais de protão das bipiridinas deixaram de ser magneticamente 

equivalentes após a coordenação, tal como verificado anteriormente, observando-se que os seus 

sinais aparecem a desvios muito coincidentes com os observados para complexo 2. Tal como 

acontece no complexo 2, esta assimetria dos ligandos bpy indica que estão em posição trans entre 

si e em relação ao ligando HL1. É possível também observar a 5,18ppm um sinal que tem 

correlação HMQC o que significa que não é um protão de um heteroátomo, e que tem um desvio 

correspondente ao CH2 de HL1 livre. Explicações possíveis para a sua existência, em solução, 

poderão ser a existência de tautomeria tiona/tiol, ou de equilíbrio entre as formas syn e anti. 

 

ESI-MS 

O espectro de ESI-MS para o complexo 1 é apresentado na Figura 23. A estrutura do 

complexo 1 foi prevista pelas técnicas de caraterização acima mencionadas, sendo semelhante à 

do complexo 2. A massa molecular do complexo [Ru(bpy)2((HL1))][CF3SO3]2 (1) é 1072,03 gmol-1 e 

quando este é ionizado, o fragmento dipositivo [Ru(bpy)2((HL1))]2+ é detetado a m/z=386,96. Tal 

como observado no espectro de ESI-MS do complexo 2, o ião molecular não corresponde ao pico 

base, o qual é detetado a m/z=774,91 e é compatível um ião monopositivo [Ru(bpy)2(L1)]+ com 

cooordenção via tiolato.  Assim, a desprotonação do N(2)-H do ligando HL1 também parecer 

ocorrer neste complexo durante a ionização por electrospray. 
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Figura 23. Espetro de ESI-MS para o complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1). 

 

Espectrofotometria de UV-vis e IV  

Na Tabela 15 encontram-se reunidos os valores de comprimento de onda e absortividade 
molar dos compostos em estudo. Apresenta-se na Figura 24 o espetro eletrónico do complexo 1, 
onde se utilizaram como solventes diclorometano e metanol. As medições foram feitas logo após 
a preparação das soluções (no entanto existem sempre um tempo – tempo de mistura (tmix) – em 
que o composto está em solução e não é analisado). 

O complexo 1 em metanol apresenta entre 520nm e 440nm as transições MLCT envolvendo 

a d(RuII)*(bpy)[44]. A banda a 340nm refere-se à transição do ligando HL1 – confirmada pela 

caracterização UV-vis do ligando no mesmo solvente (Tabela 3). Entre 290nm e 240nm estão as 

duas bandas mais intensas atribuídas, de acordo com o reportado na literatura para complexos 

semelhantes[45], às transições * dos ligandos 2,2’-bipiridina. Comprando com o espectro em 

diclorometano, verifica-se um deslocamento de todas as transições para energias maiores, exceto 

uma das transições mais intensas (a outra não se observa devido ao cut-off do diclorometano), que 

se mantém. Tal era de esperar, visto a que a diferença de polaridades entre os dois solventes é 

grande (2)[46] e o metanol poderá causar um efeito de hidrólise no ligando. 

Também na Tabela 15 (e Anexo 24) se encontram os dados de IV para o complexo 1, nos 

quais se pode verificar que bandas referentes a S-H (2500-2600cm-1) não estão presentes e que 

se observam as bandas a 1252cm-1 e a 3350cm-1 (atribuídas à frequência de vibração das ligações 

C=S e N-H, respetivamente), comprovando que no estado sólido o ligando está coordenado ao 

fragmento [Ru(bpy)2]2+ na sua forma neutra, ou seja, como tiocarbonilo. Observa-se ainda a 

presença do contra-ião PF6
- pelo aparecimento de bandas a 762 e 843cm-1. 
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Tabela 15. Dados espetroscópicos de UV-Vis do complexo 1 – [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2.(sh=ombro) 

 UV-vis 

Complexo 1 

MeOH 

λmax (nm); (M-1cm-1) 

DCM  

λmax (nm); (M-1cm-1)

244; 29056 

294; 48732 

340; 19576 

448; 9032 

500 (sh); 7251 

- 

292; 32547 

336 (sh); 13142 

412 (sh); 4864 

444; 4590 

IV 

C=S 
(cm-1) 

S-H 
(cm-1) 

C=N 
(cm-1) 

N-H 
(cm-1) 

CF3SO3 
(cm-1) 

1258 - 1603 3385 1159; 636; 519 

 
 

 
Figura 24. Espectro eletrónico do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1) em metanol e diclorometano. 

 

Voltametria Cíclica 

O voltamograma cíclico (VC) do complexo 1 varia com o tempo. O voltamograma inicial é 

caracterizado, na gama de potenciais positivos, por um processo quasi-reversível quando isolado 

e que é atribuído ao par redox Ru(II)/Ru(III) (E1/2=0,622V, ver Equação 1), sendo dependente do 

varrimento prosseguir até ao limite dos potenciais positivos - isto é, a componente catódica só é 

visível se não se atingirem maiores valores de potencial. 

Na gama de potenciais negativos detecta-se um processo redutivo irreversível e três 

processos redox a potenciais negativos (Tabela 16), em que os dois primeiros são irreversíveis e o 

último é quasi-reversível (Figura 25). 

 

[RuII(bpy)2(HL)]2+ ⇌  [RuIII(bpy)2(HL)]3+ +  e−  (1) 
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Os processos redutivos entre -1,8V e -2V são atribuídos a uma das bipiridinas coordenadas. 

Cada bipiridina pode aceitar dois eletrões na orbital de mais baixa energia e são esperados 4 

processos de redução para cada complexo[47] (Equação 2 e 3i) que nem sempre são observados na 

totalidade. 

 

[Ru(bpy)2(HL)]2+ +  e− ⇌  [Ru(bpy)(bpy∙−)(HL)]+   (2) 

[Ru(bpy)(bpy∙−)(HL)]+ + e− ⇌  [Ru(bpy∙−)(bpy∙−)(HL)]  (3) 

 

Com o tempo, o VC do composto modifica-se e observa-se o aparecimento de dois novos 

processos oxidativos a potenciais positivos sem correspondência catódica (Figura 26), em que o 

segundo (Epa= 1,68V) parece ser do ligando coordenado (Epa =1,30V para o HL1 livre). A análise do  

voltamograma ao fim de 14min mostra que o processo redutivo a Epc=-0,66V depende do processo 

de oxidação a 1,68V (oxidação do ligando HL1, ver Tabela 21). 

Tabela 16. Dados eletroquímicos do complexo 1 em acetonitrilo. 

 Epa (V) Epc (V) E1/2 (V) Epa – Epc (mV) Ic/Ia 

[Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 

1,68a) 

1,08a) 

0,67 

─ 

─ 

-1,51 

-1,67 

─ 

─ 

0,58 

-0,66c) 

-1,50 

─ 

-1,76 

─ 

─ 

0,62 

─ 

─ 

─ 

-1,72 

─ 

─ 

90,0 

─ 

─ 

─ 

90,0 

─ 

─ 

0,60 

─ 

─ 

─ 

1,00b) 
a) Os processos surgem ao fim de alguns minutos; b) Ia/Ic; c) Depende do processo oxidativo que ocorre a 1,68V. 

 

 
Figura 25. 1º Voltamograma cíclico do complexo 1 em 
acetonitrilo (v=200 mV.s-1). O ciclo a tracejado revela o 

processo oxidativo isolado. 

 

                                                      
i Equações adaptadas de [47] D. Bhattacharyya, S. Chakraborty, P. Munshi and G. K. Lahiri, Polyhedron 1999, 18, 2951-
2959. 

 

Figura 26. Evolução ao longo do tempo do 
comportamento eletroquímico do complexo 1 em 

acetonitrilo (v=200mV.s-1).

-3-2-1012

E vs SCE (V)

-3-2-1012

E vs SCE (V)

VC inicial após 14 min
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3.3.4. Caracterização do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) 

 

Espetroscopia de RMN 

Tal como aconteceu nos outros complexos, as experiências de RMN confirmaram a coordenação 
do ligando tiossemicarbazona HL2 ao ião metálico. A numeração foi feita de forma idêntica aos 
restantes complexos (ver Figura 27) e as atribuições dos sinais de protão e de carbono 
encontram-se na Tabela 17 e na Tabela 18, respetivamente. Os espetros de RMN 1H (1D e COSY) 
e 13C (1D, HMQC e HMBC) encontram-se nos anexos (Anexo 15, Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18, 
Anexo 19, Anexo 20.  

 

 
Figura 27. Numeração de protões e carbonos do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3). O tracejado a verde 

representa a 2,2’-bipiridina (1) e a azul representa a 2,2’-bipiridina (2). 

 
Tabela 17. Dados de RMN 1H e COSY para o complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) Multiplicidade J (Hz) Integração COSY Atribuição 

12,68 Singleto - 1H - HN-N=CH- 
10,59 Singleto - 1H - HN-C6H5 
9,46 Dupleto 5,3 1H 7,89 H6 (bpy2) 
9,45 Dupleto 5,3 1H 7,93 H6 (bpy1) 
9,18 Singleto - 1H - -N=CH 
8,75 Dupleto 8,3 1H 8,30 H3 (bpy1) 
8,58 Dupleto 8,2 1H 7,96 H3’ (bpy1) 
8,54 Dupleto 8,0 1H 8,30 H3 (bpy2) 
8,30 Tripleto 7,9 2H 8,75; 7,89 H4 (bpy1) 
8,30 Tripleto 7,9 2H 7,93; 8,54 H4 (bpy2) 
8,21 Dupleto 8,1 1H 7,80 H3’ (bpy2) 
7,96 Tripleto - 1H 8,58; 7,26 H4’ (bpy1) 
7,93 Tripleto - 1H 9,45; 8,30 H5 (bpy1) 
7,89 Tripleto - 1H 9,46; 8,30 H5 (bpy2) 
7,80 Tripleto de dupletos 1,3; 8,0 1H 7,14; 8,21 H4’ (bpy2) 
7,60 Dupleto - 1H 7,26 H6’ (bpy1) 
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7,58 Dupleto - 2H 7,42 H2’ 
7,44 Dupleto - 1H 7,14 H6’ (bpy2) 
7,42 Tripleto - 2H 7,58; 7,28 H3’ 
7,28 Tripleto 7,4 1H 7,42 H4’ 
7,26 Tripleto 6,0 1H 7,60; 7,96 H5’ (bpy1) 
7,14 Tripleto 6,1 1H 7,44; 7,80 H5’ (bpy2) 
6,83 Dupleto 8,0 2H 6,75 H3 
6,75 Dupleto 8,0 2H 6,83 H2 
4,44 Singleto - 2H - -CH2OH 

 

 

Tabela 18. Dados de RMN 13C 1D e 2D para o complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 em acetona d6. 

Desvio (ppm) DEPT135 HMQC HMBC Atribuição 

179,9 - - - -C=S 

165,8 CH 9,18 6,75 -N=CH 

159,3 - - 8,54; 8,21; 9,46; 8,30 C2 (bpy2) 

158,2 - - 7,96; 8,58; 7,60 C2’ (bpy1) 

157,9 - - 8,58; 8,75; 9,45; 8,30 C2 (bpy1) 

157,5 - - 8,54; 8,21; 7,80; 7,44 C2’ (bpy2) 

154,3 CH 9,46 7,89; 8,30 C6 (bpy2) 

154,2 CH 9,45 7,93; 8,30 C6 (bpy1) 

152,4 CH 7,60 7,96; 7,26 C6’ (bpy1) 

151,6 CH 7,44 7,80; 7,14 C6’ (bpy2) 

145,5 - - 4,44; 6,75 C4 

138,8 CH 8,30 9,46 C4 (bpy2) 

138,6 CH 7,96 7,60; 8,58 C4’ (bpy1) 

138,4 - - 7,42 C1’ 

138,6 CH 8,30 9,46; C4 (bpy1) 

137,8 CH 7,80 7,44; 8,21; 7,80 C4’ (bpy2) 

130,0 CH 7,42 7,58; 7,42; 7,28 C3’ 

129,7 - - 6,83; 9,18 C1 

128,8 CH 7,93 8,75; 9,45; 8,30 C5 (bpy1) 

128,0 CH 7,89 8,54; 8,30; 9,46 C5 (bpy2) 

127,9 CH 7,14 8,21; 7,44 C5’ (bpy2) 

127,8 CH 7,26 8,58; 7,60 C5’ (bpy1) 

127,7 CH 6,75 4,44; 6,75; 6,83 C2 

126,6 CH 6,83 6,83; 6,75; 4,44 C3 

125,2 CH 8,54 7,93; 8,30 C3 (bpy2) 

125,1 CH 8,75 7,89; 8,30 C3 (bpy1) 

124,9 CH 7,28 7,58; 7,42 C4’ 

124,8 CH 7,58 7,28; 7,42 C2’ 

124,7 CH 8,21 7,14; 7,80; 8,21 C3’ (bpy2) 

124,6 CH 8,58 8,75; 7,26 C3’ (bpy1) 

63,6 CH2 4,44 4,44; 6,83; 6,75 -CH2OH 
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A presença de muitos protões e carbonos aromáticos nesta série de complexos, que se 

traduz em muitos sinais na mesma região espectral, torna a sua atribuição um processo moroso e 

desafiante. Neste caso, porém, a substituição do grupo O-benzilo pelo grupo hidroximetilo no 

ligando do composto 3 resultou numa menor sobreposição dos sinais de protão quando 

comparado com o observado nos complexos anteriores.  

A significativa desblindagem nos protões ligados aos átomos de azoto resultou numa 

diferença nos desvios de 2ppm no HN-N=CH, 0,68ppm no HN-C6H5 e 0,92ppm no protão imínico, o 

que está em concordância com a ligação σ pelos átomos de enxofre e azoto. Esta interpretação, 

juntamente com o aparecimento do sinal de carbono a 179,9ppm – referente ao tiocarbonilo –, 

também vêm confirmar que o ligando coordena neutro, isto é, na forma de tiona. 

Em relação aos sinais de protão das bipiridinas, tal como nos complexos 1 e 2, o 

aparecimento de dezasseis sinais de protão bem definidos e individualizados, é atribuível ao facto 

destas se tornarem assimétricas e ficarem em posição trans entre si e com o ligando HL2, após a 

coordenação. 

 
ESI-MS 

A análise do espectro de ESI-MS do complexo 3 foi feita de igual forma que para os outros 

complexos. O peso molecular do complexo em causa é 1072,03 gmol-1 considerando a formulação 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2. Quando este é ionizado, apenas é detetado um fragmento dipositivo 

[Ru(bpy)2(HL2)]2+ a m/z=349,41, correspondente ao ião molecular. Tal como para os complexos 1 

e 2, o pico base a m/z=698,38 é compatível com o fragmento monopositivo [Ru(bpy)2(L2)]+, 

indicando a desprotonação do ligando e coordenação na forma de tiolato. Como descrito para os 

outros complexos, este processo parece ocorrer durante a ionização.   
 

 

Figura 28. Espetro de ESI-MS para o complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (1). 

Espectrofotometria de UV-vis e IV 

Os solventes utilizados para o complexo 3 foram os mesmos que para o complexo 1, ou 
seja, metanol e diclorometano, e os valores de comprimento de onda (λ), absortividade molar (ε) 
e os espectros eletrónicos estão presentes na Tabela 19 e na Figura 29, respetivamente. Quando 
dissolvido em metanol, o complexo 3 exibe as bandas de transferência de carga MLCT das 

trânsições d(RuII)*(bpy) [44] a 500nm e a 448nm e duas bandas muito intensas na zona do UV 

correspondentes às transições * dos ligandos 2,2’-bipiridina[45] (294nm e 244nm). Apresenta 
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ainda um ombro entre 320nm-340mn indicando a transição * do ligando HL2 – observada no 
espetro eletrónico do ligando no mesmo solvente (Tabela 6). Com a alteração do solvente 
(diclorometano), surgem alguns desvios, nomeadamente nas bandas de transferência de carga, 
com diferenças na ordem dos 40nm para a primeira banda e 60nm para a segunda (ombro). Este 

facto era esperado, pois as polaridades dos dois solventes são muito diferentes (2) [46] e o efeito 
solvatocrómico torna-se mais evidente nas bandas referidas. 

Os dados de IV para o complexo em causa são incluídos na Tabela 19 e no Anexo 25, onde 
se apresentam as bandas características de algumas ligações importantes, nomeadamente a banda 

a 1252cm-1 (C=S) e a banda a 3350cm-1 (C=N). A presença destas bandas e a ausência da banda 

S-H (2500-2600cm-1), comprovam a estrutura do complexo como sendo do tipo [Ru(bpy)2(HL2)]2+. 
Observa-se ainda a presença do contra-ião PF6

- pelo aparecimento de bandas a 762 e 843cm-1. 
 

Tabela 19. Dados espectroscópicos de UV-vis do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 em metanol e diclorometano. 

 UV-vis 

Complexo 3 

MeOH 

λmax (nm); (M-1cm-1) 

DCM  

λmax (nm); (M-1cm-1)

294; 94493 

244; 54577 

330 (sh); 31143 

448; 12829 

500(sh); 11055 

292; 69241 

- 

- 

408; 9882 

446; 9795 

IV 

C=S 
(cm-1) 

S-H 
(cm-1) 

C=N 
(cm-1) 

N-H 
(cm-1) 

CF3SO3 
(cm-1) 

1252 - 1580 3414 1155; 638; 516 

 

 

 
Figura 29. Espectro eletrónico do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 em metanol e diclorometano. 
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Voltametria Cíclica 

Como se pode ver na Tabela 20, o complexo 3 apresenta três processos oxidativos na zona 
de potenciais positivos (Figura 30). O primeiro processo torna-se quasi-reversível (E1/2 = 0,69V) 
quando isolado e quando a direção do varrimento é imediatamente revertida após o processo de 
oxidação, correspondendo ao par redox Ru(II)/Ru(III). Os outros dois processos (Epa= 1,13V, Epa= 
1,69V) mantêm-se irreversíveis quando isolados, e o segundo processo de oxidação irreversível 
(Epa= 1,69V) está associado ao ligando HL2 coordenado (HL2 livre: Epa= 1,52V). 

Na zona de potenciais negativos observam-se dois processos redutivos, um deles quasi-

reversível, e ambos poderão ser atribuídos a um dos ligandos bipiridina, de acordo com o 

anteriormente reportado para complexos relacionados[37, 47] (e uma vez que não foram 

encontrados picos relacionados com o ligando HL2 a potenciais negativos). 

 
Tabela 20. Dados eletroquímicos do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 em acetonitrilo. 

Composto Epa (V) Epc (V) E1/2 (V) Epa – Epc (mV) Ic/Ia 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 

1,69 

1,13 

0,750 

─ 

-1,44 

-1,63 

─ 

─ 

0,630 

-1,44 

─ 

-1,74 

─ 

─ 

0,690 

─ 

─ 

-1,68 

─ 

─ 

120 

─ 

─ 

110 

─ 

─ 

0,900 

─ 

─ 

─ 

 
Figura 30. (A) VC do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 em acetonitrilo (v=200 mV.s-1) –ciclo a tracejado representa 

os processos oxidativos isolados. (B) processo isolado do par redox Ru(II)/Ru(III). 

 

A Tabela 21 reúne os potenciais redox dos ligandos (HL1 e HL2), complexos (1, 2 e 3) e 

precursor em acetonitrilo e permite comparar os resultados de VC obtidos para esta série de 

compostos.  

Os complexos 1 e 3 possuem ligandos diferentes e um contra-ião igual (CF3SO3
-). Para 

ambos os complexos, o processo quasi-reversível na zona de potenciais positivos, é atribuído ao 

par redox Ru(II)/Ru(III) (E1/2=0,62V para 1;  E1/2=0,69V para 3).  

-2-1012
E vs. SCE

0,30,50,70,9
E vs. SCE

(A) (B) 
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O facto dos complexos 1 e 3 apresentarem potenciais mais elevados para o par redox 

Ru(II)/Ru(III) do que o precursor (E1/2=0,318V) é esperado e é consequência da substituição dos 

dois co-ligandos cloreto na esfera de coordenação do ião metálico (no precursor, com carga global 

nula) por um ligando neutro, originando um complexo bipositivo. Da mesma forma, o facto de o 

valor de Epa para o complexo 2 (Epa = 0,60V) ser superior ao obtido para o precursor neutro (Epa = 

0,355V) reflete a maior dificuldade em oxidar o centro metálico no complexo 2.  

O efeito do contra-ião pode ser observado no comportamento dos complexos 1 e 2, que 

têm o mesmo ligando e contra-ião diferente (CF3SO3
- e PF6

-, respetivamente). Embora os 

voltamogramas sejam muito semelhantes, ou seja, com três processos oxidativos a potenciais 

positivos e dois processos redutivos a potenciais negativos, o processo oxidativo atribuído ao par 

Ru(II)/Ru(III) é completamente irreversível no caso do complexo 2 (mesmo quando invertida a 

direcção do varrimento de potencial logo a seguir ao processo oxidativo e mesmo para velocidades 

de varrimento até 1000mV/s). Tal indica que no complexo 2 (com o contra-ião PF6
-, a espécie Ru(III) 

formada é menos estável que nos outros dois complexos com triflato como contra-ião. Estes 

resultados, embora obtidos apenas com dois complexos, sugerem que o contra-ião poderá terá 

alguma influência na estabilização das espécies de Ru(III) formadas e, consequentemente, na 

estabilização do complexo oxidado, sendo que o ião triflato parece ter um efeito mais estabilizador 

que o ião hexafluorofosfato. 

 

Tabela 21. Dados eletroquímicos dos ligandos HL1 e HL2, complexos 1,2 e 3, e precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2], em 
acetonitrilo. 

Contra-ião Composto 
Epa 

(V) 

Epc 

(V) 

E1/2 

(V) 

Epa -Epc 

(mV) 
Ic/Ia Atribuição 

 

cis-[Ru(bpy)2Cl2] 
0,36 0,28 0,32 73,0 0,80 RuII/RuIII 

- -1,77 - - - bpy coord. 

HL2 1,52 ─ ─ ─ ─ ─ 

HL1 1,30 ─ ─ ─ ─ ─ 

CF3SO3
- 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 

(Complexo 3) 

1,69 

1,13 

0,75 

─ 

-1,44 

-1,63 

─ 

─ 

0,63 

-1,44 

─ 

-1,74 

─ 

─ 

0,69 

─ 

─ 

-1,69 

─ 

─ 

120 

─ 

─ 

110 

─ 

─ 

0,90 

─ 

─ 

─ 

HL2 coord. 

─ 

RuII/RuIII 

─ 

─ 

bpy coord. 

CF3SO3
- 

[Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 

(Complexo 1) 

1,68a) 

1,08a) 

0,67 

─ 

─ 

-1,51 

-1,67 

─ 

─ 

0,58 

-0,66c) 

-1,50 

─ 

-1,76 

─ 

─ 

0,62 

─ 

─ 

─ 

-1,72 

─ 

─ 

90,0 

─ 

─ 

─ 

90,0 

─ 

─ 

0,60 

─ 

─ 

─ 

1,00b) 

HL1 coord. 

─ 

RuII/RuIII 

─ 

─ 

bpy coord. 

bpy coord. 

PF6
- 

[Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 

(Complexo 2) 

1,46 

1,02 

0,60 

-1,49 

─ 

─ 

─ 

-1,57 

─ 

─ 

─ 

-1,53 

─ 

─ 

─ 

80,0 

─ 

─ 

─ 

0,80b) 

HL1 coord. 

─ 

RuII/RuIII 

bpy coord. 
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-1,77 -1,83 -1,80 60,0 0,92b) bpy coord. 
a) Os processos surgem ao fim de alguns minutos; b)

 Ia/Ic; c)Depende do processo oxidativo que ocorre a 1,68 V. 
 

 

Em conclusão, sintetizaram-se com sucesso os três novos complexos 1, 2 e 3 e a sua 

estrutura foi caraterizada exaustivamente com um grau de certeza muito elevado, apesar da 

complexidade das várias técnicas utilizadas e da conjugação dos vários resultados. O procedimento 

de síntese e purificação dos complexos foi difícil e moroso, embora para o complexo 2 tenha sido 

o mais simples, e o que resultou num produto com grau de pureza mais elevado, ainda que com 

um rendimento baixo (12%). 
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Capítulo IV – Estudos de 

Estabilidade e Atividade Biológica 
 

 
“Não é o mais forte que sobrevive. Nem o mais inteligente. Mas o que melhor se adapta às 

mudanças” – Charles Darwin  



48 

 

4.  

4.1. Estudo estabilidade por espectroscopia de UV-vis 

 

A estabilidade em meio aquoso de um complexo é importante para a sua eventual aplicação 

terapêutica. Há uma variedade de fatores que influenciam a estabilidade de um produto 

farmacêutico, entre os quais as reações de degradação tais como oxidação, redução, hidrólise ou 

racemização, que podem desempenhar um papel vital no tempo de vida de um fármaco.[48] O 

interesse em determinar a estabilidade de um complexo quando se pretende avaliar a sua 

atividade está em tentar compreender se o composto exerce o seu efeito sob a forma em que foi 

isolado, ou se o composto isolado atua como “pró-droga” originando outras espécies, que serão 

então responsáveis pela eventual atividade.  

No caso em que os compostos não são solúveis em água é necessário usar um co-solvente 

orgânico adequado aos estudos biológicos. O DMSO é o co-solvente mais comum em estudos de 

viabilidade celular[15, 23, 49], uma vez que é melhor tolerado pelas células. Na caracterização dos 

complexos o espectro de RMN 1H do complexo 1 sugeria alguma decomposição, indicando que 

não era estável em DMSO. Isso levou à necessidade de encontrar outro co-solvente para dissolver 

os complexos na fase dos ensaios biológicos. Dois dos solventes testados e apresentados na 

literatura como possíveis alternativas ao DMSO, ou seja muito pouco tóxicos para as células 

normais, são o etanol[50] e metanol[51]. A indicação mais adequada é que o metanol é bem tolerado 

pelas células normais, desde que esteja em concentrações iguais ou inferiores a 0,2% (valor 

escolhido para a solubilização dos complexos 1, 2 e 3).[52, 53] O estudo da estabilidade dos 

compostos foi efetuado em metanol (para todos os compostos sintetizados) e em 0,2% 

metanol:98% meio celular DMEM (para os complexos 1-3 – ver secção seguinte) recorrendo à 

espetroscopia de Ultravioleta-Visível.  

Tanto o ligando HL1 como o HL2 apresentaram-se estáveis em metanol no período de 1 

hora, variando em média 1% nos valores de absorvância. A percentagem de variação foi 

quantificada de acordo com a Equação 5, aplicada aos comprimentos de onda máximos (absolutos 

e relativos) de absorção do espectro do composto em análise, onde ti indica o tempo decorrido, 

Abstmix e Absti indicam valor de absorvância num dado c.d.o. (λi) ao tempo de mistura (tmix) e a cada 

tempo de medição (ti), respetivamente. 

 

variaçãoλi (%) =
Abstmix − Absti

Abstmix
× 100                            (5) 

A variação (%) com o tempo da intensidade do espectro eletrónico do complexo 1 em metanol 

(Figura 31) indica que existem alterações significativas logo aos 13min, isto é, observa-se um 

deslocamento das bandas na gama 300nm-400nm para comprimentos de onda maiores, 

detetando-se um ponto isosbéstico (a 338nm). Assim sendo, parece que ocorre a formação de uma 

outra espécie (13min-209min) que possivelmente resulta da hidrólise do complexo sem haver 

necessariamente uma decomposição do mesmo, mas a natureza desse processo em solução terá 

ainda que de ser estudada em pormenor. 
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Após 24h, há alterações significativas nas bandas a 294nm e a 244nm (transição * dos 

ligandos bipiridina), para as quais a variação é de 16% e 23%, respetivamente (ver Figura 31 e 

Figura 32). 

 
Figura 31. Estabilidade do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1) ao longo de 24h, em metanol (Ccomplexo=40M). 

 

 
Figura 32. Variação da intensidade das bandas entre 500nm e 240nm, ao longo de 24h, para o complexo 1 em 

metanol. 

 

No caso do complexo 2, a evolução com o tempo do seu espectro eletrónico (Figura 33) é 

semelhante ao que acontece com 1, ou seja, existe um ponto isosbéstico (a 334nm) que se começa 

a formar após 6 minutos do composto em solução (metanol). Segundo R. Sanjeev et al.[54] a 

presença de um ponto isosbéstico pode ter várias razões, uma delas sendo a existência de duas 

espécies absorventes em equilíbrio na solução, cujas proporções relativas são controladas pela 

concentração do outro componente. Os resultados sugerem a presença de um equilíbrio entre 

duas espécies, sendo uma delas o complexo 2. Seria necessário recorrer a outras técnicas para 

tentar identificar qual é a segunda espécie formada. 
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Nota-se claramente uma grande alteração na zona dos 320nm a 380nm, em que a banda a 

332nm que inicialmente (tmix) era um ombro se desloca 22nm para comprimentos de onda 

superiores a partir dos 6min, passando a ser uma banda bem definida a 354nm aos 75min. A partir 

desse tempo até aos 266min, o espetro manteve estável a 244nm e a 294nm (variações de 7% e 

2%, respetivamente), no entanto aos c.d.o de 354nm, 448mn e 508nm os espetros variaram 30%, 

indicando uma variação na coordenação ao centro metálico, visto se tratarem de bandas de MLCT. 

Da estabilidade do complexo 2 em metanol conclui-se com certeza que algo ocorre ao 

complexo em solução e, consequentemente, ele não mantém as suas características iniciais. 

 

  
Figura 33. Estabilidade do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) ao longo de 24h em metanol (Ccomplexo=40M) 

 

 
Figura 34. Variação da intensidade das bandas, ao longo de 24h, para o complexo 2 em metanol. 
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Em relação ao complexo 3, e em contraste com os casos anteriores, este mostrou ser 

estável em metanol até às 24h (Figura 35). O espectro eletrónico não alterou a sua forma com a 

evolução do tempo e a variação da intensidade de todas as bandas foi praticamente nula. Apenas 

ao fim de 24h se observaram alterações nos valores de absorvância mas sempre inferiores a 5% 

(246nm - 5%; 294nm – 2%; 330nm – 4%; 448nm – 3%; 500nm – 1%). Este resultado indica que o 

complexo 3 se mantém intacto em solução durante 24h, ou seja, há uma grande possibilidade de 

manter a sua identidade quando testado como agente anticancerígeno (ver ponto 4.2). 

 

 

  
Figura 35. Estabilidade do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) em metanol ao longo de 24h (Ccomplexo=30M). 

 

 
Figura 36. Variação da intensidade das bandas, ao longo de 24h, para o complexo 3 em metanol. 
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Foi ainda estudada a estabilidade de cada complexo em meio celular DMEM, de modo a 

averiguar se existiam deslocamentos das bandas ou variações nas suas intensidades. Sabendo pela 

literatura de R. Jover et al.[55] e Y. Oyama et al.[51] que o metanol é tóxico para as células normais 

humanas acima de 100mM, decidiu-se preparar soluções para cada complexo com apenas 0,2% 

(45mM) e o restante de DMEM (98%), e o uso de metanol nesta concentração máxima é o mais 

indicado.[53],[52]  

 O complexo 1 mostrou estável em meio celular (DMEM), visto que aos 232min manteve 

70% da composição. As bandas MLCT na região dos 470nm e 520nm, onde se observou um 

decréscimo na sua intensidade ao longo do tempo, entre os 10% (aos 11min) e os 24% (ao fim de 

232min). No entanto, nas bandas da gama entre 270nm e 320nm, não houve grandes alterações, 

uma vez que a variaram 0% a 7% até às 24h. Após 24horas há claramente um desvio acentuado 

(86nm) no comprimento de onda das bandas MLCT, indicando que o complexo 1 sofreu uma 

transformação e que há formação de (uma) nova(s) espécie(s) em solução. 

 

 
Figura 37. Espectro Uv-vis da estabilidade do complexo 1 em 

MeOH/DMEM (Ccomplexo=50M). 

 
Figura 38. Variação da intensidade das 
bandas a 354nm e 494nm ao longo do 
tempo, para o espectro eletrónico do 

complexo 1. 

 

O complexo 2, apesar de ser não ser completamente estável em metanol (100%), na 

mistura 98% DMEM:0,2% metanol manteve-se bastante estável durante 24h (Figura 39). Em 

concreto, ao fim desse tempo variou 21% entre 270nm e 320nm e 5% entre 470nm e 520nm (ver 

Figura 40). Estes resultados sugerem que este complexo em meio celular poderá eventualmente 

interagir de alguma forma com as proteínas existentes no meio utilizado (DMEM) e ser estabilizado 

dessa forma. Este comportamento foi observado para outros complexos de ruténio (ex.: KP1019) 

que se ligam à albumina (proteína presente no sangue), tornando-se mais estáveis, e 

eventualmente mais seletivos.[56] 
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Figura 39. Espetro UV-vis da estabilidade do complexo 2 em 

MeOH/DMEM (Ccomplexo=20M). 

 

 

 

 
Figura 40. Variação da intensidade das bandas a 

296nm e 490nm, ao longo do tempo, para o 
espectro eletrónico do complexo 2. 

 

No caso do estudo com o complexo 3, comprovou-se a sua estabilidade ao longo de 24h 

(ver Figura 41), pois o espetro manteve-se inalterado durante esse tempo, tanto na posição como 

na intensidade das bandas a 294nm e 472nm – variação máxima de 3% em ambas (ver Figura 42). 

 

 

 
Figura 41. Espetro de estabilidade do complexo 3 em MeOH/DMEM 

(Ccomplexo=40M]. 

 
Figura 42. Variação da intensidade das bandas a 

294nm e 472nm, ao longo do tempo para o espectro 
eletrónico do complexo 3. 

Os complexos 1 e 2 parecem mais suscetíveis de sofrer transformações – como hidrólise, 

por exemplo, o complexo 3 é o mais estável deste grupo (em metanol). Em metanol/meio o 

complexo 1 sofre transformações e é possível que se comporte como uma “pró-droga”, enquanto 

o complexo 2 é estabilizado neste sistema. Os resultados reunidos para o 3 indicam que nos ensaios 

biológicos o complexo será testado sob a sua forma original. 
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4.2. Citotoxicidade em células tumorais 

 

O primeiro e fundamental passo para avaliar as potencialidades dos compostos sintetizados 

como agentes anticancerígenos é a avaliação da atividade biológica. Esta é uma primeira 

abordagem à sua eventual resposta terapêutica, ainda que, muitas vezes, os ensaios in vitro não 

originarem o mesmo tipo de resposta que in vivo. 

Neste trabalho a possível atividade anticancerígena dos compostos foi avaliada como a 

citotoxicidade dos complexos de ruténio (1, 2 e 3) e dos ligandos orgânicos (HL1 e HL2) em linhas 

celulares tumorais e esses resultados são apresentados neste capítulo. Em concreto, usaram-se 

linhas celulares de melanoma humano (A375)) e de adenocarcinoma da mama humano 

(MDAMB231)) e a viabilidade celular durante a administração in vitro do composto em estudo foi 

avaliada usando um ensaio colorimétrico baseado no corante de tetrazólio MTT bem estabelecido 

na literatura.[57] O MTT, um tetrazole de coloração amarela, é reduzido a formazan (violeta) por 

ação de enzimas redutases na mitocôndria das células. Uma vez que esta redução apenas acontece 

em células vivas, a medição por espetrofotometria da quantidade de formazan formado nas células 

reflete o grau de viabilidade celular comparando os valores obtidos para as células tratadas e para 

as células controlo. Os resultados são quantificados em termos do valor de IC50, correspondente 

à concentração necessária para inibir 50% da população celular em estudo. Um composto será 

tanto mais citotóxico quanto menor for o seu valor de IC50, pelo que a obtenção de valores de IC50 

muito baixos é indicadora de uma elevada citotoxicidade ou atividade antiproliferativa. 

Durante os ensaios, as células foram incubadas com cada um dos compostos durante um 

período de 72 horas, à temperatura de 37C. Os resultados obtidos apresentam-se sob a forma do 

valor de IC50 dos complexos 1, 2 e 3 e ligando HL2 encontram-se na Tabela 22. 

 

Tabela 22. Valores de IC50 (μM) obtidos para os ligandos L1 e L2, complexos 1, 2 para as linhas celular A375 e 

MDAMB231, a 37C após 72h. 

Compostos 
IC50 (µM) 

A375 MDAMB231 

Ligando HL2 >100 >200 

[Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1) 4,4 1,3 

[Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 (2) 10,3 1,5 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) 2,4 9,4 

[Ru(bpy)2(EtATSC)][PF6]2* - 1,95* 

*Dados retirados da literatura[23] para comparação meramente indicativa, visto que as condições experimentais não foram as 
mesmas. 
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Até à data de conclusão desta tese não foi possível testar o ligando HL1. O ligando HL2 é 

completamente desprovido de citotoxicidade nas duas linhas celulares estudadas, pois apenas 

induz morte celular para a uma concentração da ordem de 100M (ou superior) em células A375 

e de 200M para a linha MDAMB231. No que diz respeito ao ligando HL1, ainda são necessários 

ensaios nestas linhas celulares. 

Os resultados do complexo 3 e do ligando HL2 apresentados na Tabela 22, permitem 

concluir claramente que, apesar do ligando na forma livre não ser ativo para nenhuma das linhas 

testadas, quando coordenado torna o respetivo complexo de ruténio citotóxico. Este é um dos 

exemplos de ligandos tiossemicarbazona que apenas apresenta atividade quando coordenados a 

um centro metálico.[23] No entanto, a atividade de potenciais metalofármacos é resultado de um 

efeito sinergético entre o ião metálico, os ligandos e o contra-ião presentes no complexo. Não foi 

possível, mas seria interessante testar o complexo precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] nestas linhas 

celulares para avaliar se essa atividade provém do fragmento [Ru(bpy)2]2+ ou se é a coordenação 

do ligando HL2 que estará a ajudar na ação do complexo. 

Na linha celular A375, pode verificar-se que o complexo 3 é o mais citotóxico, seguindo o 

complexo 1 e por fim o complexo 2. As diferenças observadas neste tipo de células tumorais podem 

ser justificadas pela alteração do contra-ião, uma vez que, os complexos com maior atividade 

antitumoral são os que possuem o ião triflato. Isto é, o ião triflato poderá ajudar no aumento da 

citotoxicidade do complexo.  

Na linha celular MDAMB231, o complexo com IC50 mais baixo é o 1, seguindo o complexo 

2 e por fim o complexo 3. Neste caso, não é o contra-ião que tem grande influência na atividade 

do complexo, mas talvez seja o ligando tiossemicarbazona utilizado. As alterações observadas nos 

valores de IC50 sugerem que a coordenação de ligandos diferentes traduz-se numa ligeira 

diminuição do IC50 dos complexos, ou seja, o ligando HL1 poderá estar a contribuir mais do que o 

HL2 para o aumento de atividade. É importante testar o ligando HL1 livre, além do precursor, para 

compreender melhor que alterações conduzem a uma maior atividade. 

A informação retirada dos ensaios de estabilidade dos complexos em MeOH/DMEM sugere 

que os complexos 2 e 3 mantêm a sua identidade quando atuam nas células tumorais, no entanto 

é necessário avaliar a estabilidade dos mesmos às 72h para confirmar esta proposição. No caso do 

complexo 1, são precisos mais estudos para perceber que espécie está a ser citotóxica para as 

células. 

Os complexos testados mostraram ser ativos nas linhas celulares estudadas, sendo o 

complexo 1 e 2 os mais ativos para as linhas MDAMB231 e A375, respetivamente. O facto do 

complexo 2 ser mais ativo para a linha MDAMB231 do que para a linha A375 indica que este pode 

ser seletivo para a primeira. Os resultados mostram que os três complexos tem potencial como 

agentes anticancerígenos, mas ainda são indispensáveis mais estudos (ex.: mecanismos de morte 

celular, interações com proteínas do sangue e ADN, etc.) para afirmar tal com mais certezas. 

Estes resultados foram obtidos na FCUL com a ajuda de MSc. Hélia Jeremias que cultivou e 

manipulou as células, e tratou os dados diretamente obtidos. 
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Capítulo V – Materiais e 

Métodos 
 

 

“Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.” ― Antoine Lavoisier 
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5.  

5.1. Instrumentação 

 

5.1.1. Ressonância magnética nuclear (RMN) 

Os espectros de RMN de 1H, 13C e 31P foram efetuados à temperatura ambiente num 

espectrofotómetro Brucker Avance 400, (operando a uma frequência de 400MHz para 1H, 

100,6MHz para 13C e 162MHz MHz para 31P) ou Brucker Avance 500 (operando a uma frequência 

de 500MHz para 1H, 125,7 MHz para 13C). Usou-se como solventes acetona-d6 (99,9%) e DMSO-d6 

adquiridos à Sigma-Aldrich ou Acros Organics, usados sem purificação adicional. Os desvios 

químicos são dados em partes por milhão (ppm) usando como referência o sinal residual do 

solvente (acetona-d6: H=2,05ppm, C=29,8ppm; DMSO-d6: H=2,50ppm, C= 39,5ppm) e as 

constantes de acoplamento (J) são expressas em Hertz (Hz). 

 

5.1.2. Espectroscopia de Ultravioleta e Visível (UV-vis) 

Os espectros eletrónicos dos complexos foram realizados num espectrofotómetro Jasco V-

560 de feixe duplo e em células de quartzo com comprimento ótico de 1cm. Os solventes usados 

para a caracterização e ensaios de estabilidade dos ligandos e complexos foram o metanol, 

diclorometano e etanol. Todas as medições foram feitas ao ar e à temperatura ambiente. A 

concentração das soluções utilizadas para traçar os espetros encontra-se na gama dos 10-4M a 10-

5M e o intervalo de comprimentos de onda observado esteve entre o valor cut-off de cada solvente 

e 800nm. 

 

5.1.3. Espetroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de IV dos ligandos e dos complexos sintetizados foram obtidos num 

espetrofotómetro Shimadzu IRAffinity-1 FTIR. Foram preparadas pastilhas de KBr (feitas ao ar) não 

tendo sido realizada qualquer calibração adicional. 

 

5.1.4. Análise Elementar 

As determinações das percentagens de C, H, N e S foram realizadas no Laboratório de 

Análises do Instituto Superior Técnico, num equipamento Fisions Instruments, modelo EA1108. 

 

5.1.5. Voltametria cíclica 

Os estudos eletroquímicos dos complexos e ligandos foram realizados no IST com a 

Professora Paula Robalo e usando um potencióstato/galvanostato EG&G Princeton Applied 

Research Model 272A. Os voltamogramas cíclicos foram obtidos a partir de soluções 0,1M de 

eletrólito de suporte hexafluorofosfato de tetrabutilamónio (NBu4PF6) em acetonitrilo seco, sob 

atmosfera de azoto e à temperatura ambiente. Foi usada uma célula de 3 elétrodos constituída 

por um elétrodo de trabalho de platina (1mm de diâmetro), um elétrodo auxiliar (contra-elétrodo) 

constituído por um fio de platina e um elétrodo de referência (pseudo-elétrodo) de prata.  
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Os potenciais redox dos complexos foram medidos na presença de ferroceno como padrão 

interno, sendo os seus valores relacionados com o Elétrodo Saturado de Calomelanos (SCE) usando 

o potencial do par redox ferrocino/ferroceno (E1/2=0,40 V vs SCE para CH3CN).[58] 

O eletrólito de suporte foi adquirido à Sigma Aldrich, seco durante uma noite na linha de 

vácuo e mantido sob atmosfera de azoto, não tendo sido sujeito a nenhum processo de purificação. 

 

5.2. Reagentes e Solventes 

 

Os reagentes usados e a respetiva fonte estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23. Lista de reagentes usados durante este trabalho e respetivas características. 

Reagente Estrutura Marca Pureza 
Massa Molar 

(gmol-1) 

4-(Benziloxi)benzaldeído 

 

SIGMA-ALDRICH© 97% 212,24 

Ácido tereftálico 

 

SIGMA-ALDRICH 98% 166,13 

4-Fenil-3-tiosemicarbazida 
 

SIGMA-ALDRICH© 99% 167,23 

Cloreto de ruténio(III) hidratado RuCl3∙xH2O SIGMA-ALDRICH© 
Reagent 

Plus® 
207,43 (anidro) 

Triflato de prata 
 

SIGMA-ALDRICH© ≥99% 256,94 

Borohidreto de sódio NaBH4 SIGMA-ALDRICH© ≥98.0% 37,83 

Hexafluorofosfato de amónio NH4PF6 Fluka© ≥98.0% 163,00 

2,2′-Bipiridina 
 

SIGMA-ALDRICH© ≥99% 156.18 

Cloreto de lítio LiCl SIGMA-ALDRICH© ≥99% 42.39 

 

Os solventes utilizados nas várias sínteses, processos de purificação e estudos de UV-vis 
foram usados, salvo especificação em contrário, sem qualquer purificação ou secagem. Os 
solventes secos e destilados foram usados em atmosfera inerte de acordo com os métodos 
publicados na literatura[59]. 
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5.3. Materiais 

 

Cromatografia em camada fina (c.c.f.) 

A técnica c.c.f. foi utilizada para acompanhar o decorrer das reações de síntese tanto dos 

ligandos como dos complexos, para verificar purezas de todos os compostos e ainda para escolher 

o eluente com melhor resolução para usar na coluna cromatográfica. Foram usadas placas de sílica-

gel 60 F254, com 0,25mm de espessura (ref. Merck® 5554). A composição e a proporção volúmica 

dos eluentes variaram consoante o caráter dos compostos a separar. A visualização das manchas 

identificativas dos compostos foi feita por irradiação das placas cromatográficas com luz 

ultravioleta numa câmara Camag (ref. 9120) a um comprimento de onda 254nm. 

 

Cromatografia em camada fina preparativa (c.c.f.p.) 

A técnica c.c.f.p foi utilizada para purificar um dos complexos. Foram usadas placas de sílica-

gel 60-F254. 

 

Filtração sobre Celite 

 Para purificar 2 dos complexos foi usada como auxiliar de filtração Celite521 adquirida 

comercialmente à Sigma-Adrich.  

 

Cromatografia em coluna 

A cromatografia em coluna foi utilizada para purificar o ligando HL2 e, quando necessário, 

para isolar e purificar os produtos obtidos nas sínteses inorgânicas. Utilizou-se sílica-gel 60 da 

Merck® (400mesh ref. Merck® 109385) e a escolha da composição do eluente teve por base o 

caráter do composto a purificar e/ou das impurezas a eliminar. A dimensão da coluna foi escolhida 

de acordo com a quantidade de produto a purificar[60], e as frações recolhidas foram analisadas 

por c.c.f., tendo-se agrupado as que continham o produto cromatograficamente puro. Para a 

cromatografia em coluna utilizou-se também óxido de alumínio (alumina) 90 neutro ativo (0,063 – 

0,200nm) da Merck®. 
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5.4. Método experimental 

 

Excetuando as sínteses dos ligandos, todas as sínteses que serão descritas neste capítulo 

foram realizadas usando técnicas de Schlenk em atmosfera inerte de azoto de acordo com as 

técnicas de manipulação habituais neste tipo de trabalho[61]. 

 

5.4.1. Método de síntese dos ligandos orgânicos HL1 e HL2 

5.4.1.1. Síntese do ligando (E)-2-(4-(benziloxi)benzilideno)-N-fenil-
hidrazinacarbotioamida HL1 

 

Este ligando foi sintetizado segundo a técnica descrita por B. Prathima et al.[62] e R. 

Teixeira[11]. Os compostos de partida 4-(benziloxi)benzaldeído (1,271g, 6mmol) e N-fenil-

hidrazinacarbotioamida (1,000g, 6mmol) foram dissolvidos separadamente em 10mL de etanol 

quente. Juntou-se uma solução à outra e a mistura incolor resultante foi levada a refluxo durante 

4h30, tendo-se verificado o aparecimento, quase instantâneo, de um precipitado amarelo muito 

pálido. Passado o tempo de reação, controlado por c.c.f. usando como eluente uma mistura de 

acetato de etilo e éter de petróleo (1:4), arrefeceu-se a mistura reacional até à temperatura 

ambiente e filtrou-se o solvente a vácuo, tendo-se obtido o produto da reação sob a forma de um 

pó amarelo muito claro. A reação foi repetida com um rendimento 90% (1,963 g) no primeiro batch 

e de 72% (1,568g) no segundo batch. 
1H-RMN [Acetona-d6, δ/ppm (multiplicidade; integração; atribuição)]: 10,56 (s, 1H, HN-

N=C); 9,84 (s, 1H, C6H5-NH); 8,20 (s, 1H, N=CH); 7,82 (d, 2H, H2/H6); 7,76 (t, 2H, H2’’/H6’’); 7,49 (d, 

1H, H2’); 7,40 (t, 1H, H3’); 7,35 (t, 2H, H3’’/H5’’); 7,33 (m, 1H, H4’); 7,18 (t, 1H, H4’’); 7,08 (d, 2H, 

H3/,H5); 5,19 (s, 1H, -OCH₂). 
13C-RMN [Acetona-d6, δ/ppm (atribuição)]: 176,5 (C=S); 161,5 (C4); 143,5 (N=CH); 140,2 

(C1’’); 138,0 (C1'); 130,0 (C2+C6); 129,3 (C3’’); 128,9 (C4'); 128,7 (C3’); 128,5 (C2’); 127,8 (C1); 

125,9 (C4’’); 125,4 (C2’’); 125,2 (C6’’); 116,0 (C3+C5); 70,6 (-OCH₂). 

FITR (KBr, cm-1): 3148 (estiramento C-H aromático), 2982 (estiramento C-H alifático), 1603 

(estiramento C=N), 1539 (estiramento C=C), 1252 (estiramento C=S).[11] 

UV-vis [Metanol, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 346 (sh) (26934); 332 (35377); 304 (sh) (20563). 

[Diclorometano, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 348 (sh) (29315); 332 (38546); 304 (sh) (22170). 

 

5.4.1.2. Síntese do ligando (E)-2-(4-(hidroximetil)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-
carbotioamida HL2 

 

O ligando HL2 foi obtido numa sequência reacional de 2 passos, como a seguir se descreve: 

 

i. Síntese do intermediário (E)-2-(4-(metanoil)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida 

A uma solução de ácido tereftálico (2,400g, 17,8mmol) em etanol absoluto (190mL) foi-se 

adicionando 4-fenil-3-tiosemicarbazida (3,000g, 17,8mmol) durante aproximadamente 2 horas, 

tendo o cuidado de não se acrescentar uma nova porção de reagente antes de todo o reagente 

adicionado anteriormente estar totalmente dissolvido. Observou-se a formação de um precipitado 

amarelo. Após a adição completa da 4-fenil-3-tiosemicarbazida deixou-se a mistura reacional sob 
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agitação e à temperatura ambiente durante 24 horas. A reação foi controlada por c.c.f., usando 

diclorometano como eluente. Filtrou-se o precipitado amarelo claro sob vácuo e o filtrado foi 

evaporado à secura para se obter o produto com um rendimento bruto de 22% (1,133g).  

O composto foi purificado através de cromatografia em coluna (=3cm)[60] usando como 

fase estacionária sílica-gel e como fase móvel diclorometano. Recolheram-se 58 frações de 

aproximadamente 10mL. As frações foram agrupadas de acordo com o seu comportamento em 

c.c.f., juntando as frações 42º a 58º que correspondiam ao produto intermediário pretendido com 

um rendimento de 46% (0,519g).  

 
ii. Síntese da (E)-2-(4-(hidroximetil)benzilideno)-N-fenil-hidrazina-1-carbotioamida 

Dissolveram-se os 0,519g (0,002mol) de composto intermediário numa mistura contendo 

de etanol 95% (400mL) e etanol absoluto (150mL), com a ajuda de ultrassons, tendo-se obtido uma 

solução amarela clara. De seguida adicionaram-se 0,074g (0,002mol) de NaBH4, tendo a solução 

ficado instantaneamente amarela mais escura. Deixou-se a reagir, sob agitação e à temperatura 

ambiente durante 3 horas, seguindo-se o evoluir da reação por c.c.f., usando como eluente éter 

de petróleo e acetona (6:4). Depois de a reação ter sido dada como terminada, o solvente foi 

evaporado e o produto resultante foi lavado com água destilada (aproximadamente 80mL), para 

dissolver os sais de boro. O precipitado foi filtrado sob vácuo e seco durante a noite. Rendimento: 

48% (0,275g). 
1H-RMN [Acetona-d6, δ/ppm (multiplicidade; integração; atribuição)]: 10,68 (s, 1H, HN-

N=C); 9,91 (s, 1H, C6H5-NH); 8,26 (s, 1H, -N=CH); 7,83 (d, 2H, H2/H5); 7,75 (d, 2H, H2'/H6’); 7,44 (d, 

2H, H3/H5); 7,36 (t, 2H, H3'/H5’); 7,19 (t, 1H, H4'); 4,68 (s, 1H, -CH2O); 4,35 (s, 1H, -OH). 
13C-RMN [DMSO-d6, δ/ppm]: 177,3 (C=S); 145,9 (C4); 143,6 (-N=CH); 140,1 (C1'); 133,6 (C1); 

129,0 (C3'/C5’); 128,3 (C2/C6); 127,6 (C3/C5); 126,0 (C4'); 125,5 (C2'+C6’); 64,3 (-CH2OH). 

FITR (KBr, cm-1): 3152 (estiramento C-H aromático), 2985 (estiramento C-H alifático), 1597 

(estiramento C=N), 1545 (estiramento C=C), 1271 (estiramento C=S). 

UV-vis [Metanol, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 336 (sh) (20742); 322 (26007); 310 (sh) (22151). 

[Diclorometano, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 340 (sh) (11152); 324 (14797); 314 (sh) (13132) 

 

 

5.5. Métodos de síntese do precursor e dos complexos inorgânicos. 

 

Todas as cristalizações e recristalizações foram feitas por difusão lenta líquido-líquido. 

 

5.5.1. Síntese do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] 

O precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] (Esquema 7) foi sintetizado segundo a técnica descrita na 

literatura por Sullivan, Salmon, and Meyer[37]. 
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Esquema 7. Esquema reacional da síntese do precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2]. 

RuCl3 ∙ 3H2O comercial (0,6226g, 2,381mmol), 2,2’-bipiridina (0,9375g, 5,889mmol) e LiCl 

(0,4251g, 10,03mmol) foram colocados num tubo Schlenk e aquecidos a refluxo com DMF seca 

(10mL) durante 8 horas, sob agitação e fluxo de azoto. Após oito horas de refluxo, desligou-se o 

aquecimento e com a solução ainda quente evaporou-se um pouco da DMF, apenas até concentrar 

a solução. Deixou-se arrefecer até à temperatura ambiente e adicionaram-se 35mL de acetona, 

agitando com vigor no final. A solução foi guardada a 4ºC durante toda a noite. Formou-se um óleo 

roxo escuro e um sobrenadante laranja escuro. Concentrou-se um pouco mais a solução e 

adicionaram-se 5 vezes 10mL de uma mistura de diclorometano e acetona (1:1), concentrando-se 

a solução entre adições. O óleo final resultante foi lavado 3 vezes com água destilada fria (3x10mL) 

e 3 vezes com éter frio (3x10mL), filtrando com cânula entre cada lavagem. Quando se adicionou 

o solvente de lavagem deixou-se a agitar aproximadamente 15min e em repouso outros 15min. O 

produto final foi um sólido roxo escuro, que, posteriormente, foi seco em linha de vácuo durante 

toda a noite. Rendimento: 40% (0,5878g). 
1H-RMN [DMSO-d6, δ/ppm (multiplicidade, integração, atribuição)]: 9,95 (d;1,00; H2], 8,61 

(d; 1,04; H5), 8,45 (d; 1,03; H5’), 8,05 (t; 1,02; H3), 7,75 (t; 1,06; H4), 7,66 (t; 1,09; H3’), 7,50 (d; 

1,02; H2’), 7,08 (t; 1,01; H4’). 
13C-RMN [DMSO-d6, δ/ppm (atribuição)]: 160,3 (C1’); 158,3 (C1); 153,3 (C2); 152,1 (C2’); 

134,8 (C3); 133,6 (C3’); 125,5 (C4); 125,4 (C4’); 123,0 (C5’); 122,7 (C5). 

 

5.5.2. Síntese do complexo [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 (1) 

Método de síntese 1: 

Nesta primeira abordagem de síntese seguiu-se o procedimento descrito por S. S. Karki et 

al.[45] Colocou-se num tubo Schlenk previamente desarejado, o ligando HL1 (0,0752g, 0,2081mmol) 

e cis-(bpy)2RuCHL2 (0,1003g, 0,2070mmol). Dissolveram-se os dois reagentes em etanol absoluto 

desarejado (20mL) e levou-se a refluxo durante 6 horas. A reação foi seguida por c.c.f., usando-se 

como eluente diclorometano. Deixou-se arrefecer até à temperatura ambiente e colocou-se o tubo 

Schlenk num banho de gelo para que o produto precipitasse. Uma vez que não ocorreu qualquer 

precipitação, retirou-se uma pequena parte da solução (cerca de 3mL) e evaporou-se sob vácuo, 

tendo-se obtido um sólido castanho alaranjado (fração 1). Tentou-se cristalizar a restante 

quantidade (fração 2) com etanol/hexano, mas sem sucesso. Lavou-se a fração 1 com tolueno 

(10mL) e deixou-se a secar sob vácuo. Uma vez que a análise por 1H RMN do produto assim obtido 

mostrava uma grande quantidade de impurezas, tentou-se a purificação por c.c.f.p. de sílica 

usando-se com eluente uma mistura de metanol, clorofórmio e hexano (1:1:0,1), mas o produto 

obtido também não se encontrava puro. A tentativa de purificação da fração 2 foi feita com recurso 

a uma cromatografia em coluna sobre sílica-gel usando como eluente uma mistura de clorofórmio 

e metanol (9:1) não se tendo também obtido resultados satisfatórios. 
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Método de síntese 2: 

Nesta segunda abordagem seguiu-se o método de síntese descrito por Sullivan, Salmon, 

and Meyer[37]. Fez-se uma solução de cis-(bpy)2RuCl2 (0,0973g,0,2008mmol) e AgCF3SO3  (0,1037g, 

0,4035mmol) em acetona (25mL), deixando-se em agitação durante 2h. A solução obtida ficou 

vermelha após poucos minutos de reação. Seguidamente, adicionou-se o ligando HL1 (0,0723g, 

0,2001mmol) e a mistura reacional, de cor alaranjada, foi deixada em refluxo sob agitação durante 

3h. Depois de verificar por c.c.f. que a reação estava concluída, filtrou-se o AgCl formado na 

primeira reação de coordenação do precursor de ruténio com a acetona. A solução vermelha 

resultante foi evaporada até 1/3 do seu volume e após adição de éter etílico (5mL) e permanência 

no frio (~4ºC) durante a noite cristalizou um sólido vermelho escuro brilhante que foi isolado por 

filtração com cânula. 

 
Tentativas de purificação do complexo obtido no método de síntese 2: 

 

a) Recristalizou-se o sólido, obtido diretamente da reação, 2 vezes com acetona/éter (1:3), 

tendo-se adquirido um sólido vermelho vivo brilhante (a). Para 0,2008mmol iniciais obteve-

se um rendimento para (a) de 48% (0,1026g). Para tentar obter um maior grau de pureza, 

retiraram-se 50mg de composto e fez-se uma cromatografia em coluna de alumina neutra, 

usando-se como eluente uma mistura de acetonitrilo e diclorometano (4:6). A análise de 
1HRMN das frações recolhidas indicou decomposição do complexo.  

 

b) Recristalizou-se o sólido obtido diretamente da reação com acetona/éter (1:3), lavou-se 

com diclorometano (5mL) e seguidamente recristalizou-se com diclorometano/éter (1:3). 

O precipitado vermelho escuro resultante foi recristalizado com diclorometano/hexano 

(1:3) e o sobrenadante laranja foi cristalizado com diclorometano/éter (1:3). O sólido 

vermelho (b), obtido após o tratamento da fração 1, foi recristalizado mais 3 vezes com 

acetona/éter (1:3), e lavado com acetato de etilo. Para 0,2010mmol iniciais obteve-se um 

rendimento para (b) de 52% (0,1124g). 

 

c) Recristalizou-se o sólido obtido diretamente da reação com diclorometano/éter (1:3), e 

posteriormente com diclorometano/hexano (1:3). O produto obtido foi dissolvido em 

diclorometano (15mL) filtrado sobre celite e recristalizado mais 2 vezes, primeiro com 

acetona/éter (1:3) e subsequentemente com diclorometano/hexano (1:3). O sólido 

vermelho (c) resultante desta síntese mostrou ser mais puro. 

 

Método de síntese 3: 

Dissolveu-se o cis-[Ru(bpy)2Cl2] (0,0871g, 0,1798mmol) e AgCF3SO3  (0,0925g, 0,3600mmol) 

em acetona (25mL), deixando-se em agitação durante 30 minutos. Seguidamente, adicionou-se o 

ligando HL1 (0,0660g, 0,1826mmol) e a mistura reacional, de cor alaranjada, foi deixada em 

agitação durante aproximadamente 20h à temperatura ambiente e protegido da luz. Depois de 

verificar por c.c.f. que a reação estava concluída, filtrou-se o AgCl formado e a solução vermelha 

resultante foi evaporada até 1/3 do seu volume. Após adição de éter etílico (10mL), a solução 

permaneceu no frio (4ºC) até cristalizar um sólido vermelho escuro brilhante (3dias) que foi 
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isolado posteriormente por filtração com cânula. Este foi recristalizado 2 vezes com acetona/éter 

(2:3). O espectro de RMN é inconclusivo. 

Os dados experimentais são referentes ao produto obtido através do método de 

purificação 2, alínea c): 

AE, experimental (calculado): C 46,2 (46,1); H 3,1 (3,1); N 8,7 (8,7); S 9,0 (9,1) – valores 

percentuais para [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2 ∙ [AgCF3SO3]0,19  
1H-RMN [Acetona-d6, (CH3)4Si, δ/ppm (multiplicidade, integração, atribuição)]: 12,61 (s, 1H, HN-
N=CH-); 10,57 (s, 1H, HN-C6H5); 9,44 (d*, 1H, H6 (bpy2)); 9,44 (d*, 1H, H6 -bpy1); 9,08 (s, 1H, -
N=CH); 8,75 (d, 1H, H3 (bpy1)); 8,59 (d, 1H, H3’ (bpy1)); 8,48 (d, 1H, H3 (bpy2)); 8,31 (td, 1H, H4 
(bpy1); 8,27 (td, 1H, H4 (bpy2)); 8,18 (d, 1H, H3’ (bpy2)); 7,97 (t, 1H, H4’ (bpy1)); 7,93 (t, 1H, H5 
(bpy1)); 7,88 (t, 1H, H5 (bpy2)); 7,77 (t, 1H, H4’ (bpy2); 7,63 (d, 2H, H6’ (bpy1)); 7,58 (d*, -); 7,54 
(d, 1H, H6’ (bpy2)); 7,50-7,29 (m*, H2’/H3’/H4’/H5’/ H6’/H1’’/H2’’/H3’’/H4’’/H5’’/H6’’); 7,26 (t, 1H, 
H5’ (bpy1)); 7,17 (t, 1H, H5’ (bpy2)); 6,75 (d, 2H, H2); 6,51 (d, 2H, H3); 5,18 (d*, 1H,-); 5,04/5,00 
(AB sist, 2H, Ha*/Hb*) *Não pode ser atribuído com certeza. 

ESI-MS: m/z 774,39 (100); 387,51 (45). 

FITR (KBr, cm-1): 1258 (C=S), 1603 (C=N), 3385 (N=H), 1159, 636, 519 (CF3SO3
-). 

UV-vis [Metanol, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 244 (29056); 294 (48732); 340 (19576); 448 

(9032); 500 (sh) (7251); [Diclorometano, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 292 (32547); 336 (sh) (13142); 412 

(sh) (4864); 444 (4590). 

 

5.5.3. Síntese do complexo (Ru(bpy)2(HL1))(PF6)2 (2) 

O complexo 2 foi sintetizado segundo a técnica descrita por M. Hossain et al.[44] Colocou-se 

num tubo Schlenk o ligando HL1 (0,1496mg, 0,4130mmol), dissolveu-se em 10mL de metanol e 

desarejou-se. Seguidamente, foi adicionado o cis-[Ru(bpy)2Cl2] (0,2007mg, 0,4mmol), previamente 

dissolvido em 10mL de metanol, também desarejado, e levou-se a refluxo durante 4 horas. A 

reação foi controlada por c.c.f. tendo-se usado uma mistura de éter de petróleo/acetato de etilo 

(4:1) para visualizar a mancha do ligando e uma mistura acetonitrilo/diclorometano (3:3) para a 

mancha de precursor. Após a reação terminar evaporou-se o solvente até 1/3 do seu volume, 

deixou-se arrefecer até à temperatura ambiente, adicionou-se uma solução aquosa 4M de NH4PF6 

e guardou-se no frio (~4ºC) durante 3h. O precipitado vermelho escuro formado foi filtrado e 

lavado uma vezes com água (5mL) e seguidamente 3 vezes com éter etílico (3x5mL). Secou-se o 

sólido e recristalizou-se com diclorometano seco, tendo-se obtido um sólido cor-de-laranja vivo 

(1). O produto foi seco sob vácuo durante a noite.  

 

Alterações de algumas condições reacionais do método de síntese anterior: 

a) Alterou-se apenas o processo das lavagens, sendo que o sólido vermelho escuro foi 

lavado uma vez com água (~3mL), filtrado e seco sob vácuo. A obtenção o produto 

final (2) foi semelhante ao acima descrito. 

b) Alterou-se a concentração da solução aquosa de NH4PF6 para 0,2M, lavou-se o 

sólido vermelho escuro 3 vezes com água (3x5mL), seguido de 3 vezes com éter 

etílico (3x5mL). Os passos seguintes foram iguais aos acima descritos e também se 

obteve um sólido cor-de-laranja vivo (3). Para 0,4130mmol iniciais obteve-se um 

rendimento de 12% (0,0504g). 
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Os dados experimentais seguintes resultaram da análise do produto (1). 

AE, experimental (calculado): C 43,6 (43,6); H 3,3 (3,3); N 9,0 (9,2); S 3,0 (3,2) – valores 

percentuais para [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2 ∙ [NH4PF6]0,4. 
1H-RMN [Acetona-d6, (CH3)4Si, δ/ppm (multiplicidade, integração, atribuição)]: 12,29 (s; 1H, 

HN-N=CH-); 10,70 (s, 1H, HN-C6H5); 9,47 (d, 1H, H6 (bpy2)); 9,38 (d, 1H, H6 (bpy1)); 9,12 (s, 1H, -

N=CH); 8,74 (d, 1H, H3 (bpy1)); 8,57 (d, 1H, H3’ (bpy1)); 8,42 (d, 1H, H3 (bpy2)); 8,31 (td, 1H, H4 

(bpy1)); 8,27 (td, 1H, H4 (bpy2)); 8,14 (d, 1H, H3’ (bpy2)); 7,98 (t, 1H, H4’ (bpy1)); 7,93 (t, 1H, H5 

(bpy1)); 7,89 (t, 1H, H5 (bpy2)); 7,80 (t, 1H, H4’ (bpy2)); 7,64 (d, 1H, H6’ (bpy1)); 7,56 (d, 3H, H6’ 

(bpy2)/H2’*/H3’*); 7,48 (d**, 2H, H2’’*; H3’’*); 7,45 (t**, 2H, H3’*; H6’*); 7,37 (t**, 1H, H4’’*); 

7,33 (t**, 1H, H4’*); 7,27 (t, 1H, H5’ (bpy1)); 7,18 (t, 1H, H5’ (bpy2)); 6,71 (d, 2H, H2); 6,50 (d, 2H, 

H3); 5,03 (d, 1H, *Ha); 5,00 (d, 1H, *Hb). *Protões que não podem ser atribuídos inequivocamente; 

**Sinais pouco percetíveis 
13C-RMN [Acetona-d6, δ/ppm (atribuição)]: 180,0 (-C=S); 166,1 (-N=CH); 160,8 (C4); 159,2 

(C2 (bpy2)); 158,3 (C2’ (bpy1)); 158,0 (C2 (bpy1)); 157,8 (C2’ (bpy2)); 154,3 (C6 (bpy2)); 154,2 

(C6 (bpy1)); 152,6 (C6’ (bpy1)); 151,9 (C6’ (bpy2)); 138,8 (C4 (bpy2)); 138,6 (C4’ (bpy1)); 138,5 (C4 

(bpy1)); 138,2 (C1’’); 138,1 (C1’); 137,8 (C4’ (bpy2)); 130,4 (C3’’; C5’’); 130,0 (C2); 129,4 (C4’); 

129,0 (C4’’); 128,8 (C2’’; C6’’); 128,7 (C5 (bpy1)); 128,2 (C3’; C5’); 128,1 (C5 (bpy2)); 128,0 (C5’ 

(bpy2)); 127,9 (C5’ (bpy1)); 125,4/125,5 (C2’; C6’*); 125,2 (C3 (bpy1)); 124,9 (C3 (bpy2)); 124,6 

(C3’ (bpy1)); 124,5 (C3’ (bpy2)); 123,8 (C1); 115,2 (C3); 70,4 (-CH2OH). *Pouco percetível; 

**Inconclusivo. 

ESI-MS: m/z 774 (100); 387 (40). 

FITR [KBr, cm-1]: 1252 (C=S), 1600 (C=N), 3350 (N=H), 762, 843 (P-F). 

UV-vis [Metanol, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 294 (94493); 244 (54577); 330 (sh) (31143); 448 

(12829); 500(sh) (11055). [Diclorometano, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 292 (69241); 408 (9882); 446 

(9795). 

 

5.5.4. Síntese do complexo [Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2 (3) 

Método de síntese 1: 

Para a reação de complexação do ligando HL2 com o precursor cis-[Ru(bpy)2Cl2] procedeu-

se da mesma forma que para a reação de formação do complexo 1. Assim sendo, preparou-se uma 

solução de cis-[Ru(bpy)2Cl2] (100mg, 0,2mmol) e AgCF3SO3 (103mg, 0,4mmol) em 20mL de 

acetona, deixando-se em agitação durante 2h. A solução obtida ficou vermelho-alaranjado. Após 

esse período, adicionou-se o ligando HL2 (57mg, 0,2mmol) à mistura reacional e levou-se a refluxo 

durante 4h, sob agitação. A reação foi seguida por c.c.f. usando-se como eluente diclorometano e 

metanol (5:0,5). Após a reação terminar, removeu-se o AgCl por filtração. A solução vermelha foi 

evaporada até ficar concentrada, e após adição de éter (10mL) observou-se a formação de um 

precipitado escuro. O tubo Schlenk foi guardado no frio (4ºC) durante a noite. Filtrou-se o 

precipitado e recristalizou-se 3 vezes com acetona/éter (1:3). O sólido vermelho escuro (1) foi seco 

sob vácuo e grau de pureza deste foi satisfatório. 

 

  



66 

 

Método de síntese 2: 

O procedimento foi semelhante ao método de síntese 1, no entanto, o tempo de agitação 

da solução com o precursor e o triflato de prata foi reduzido para 30 min e o tempo de refluxo foi 

reduzido para 3h. O processo de purificação também foi alterado, sendo que, após a cristalização 

com acetona/éter, foram feitas duas recristalizações: uma com acetona/éter (1:3) e outra com 

diclorometano/hexano (1:3). Por fim filtrou-se sobre Celite521, usando diclorometano como 

solvente e o sólido vermelho escuro obtido (2) foi seco sob vácuo.  

 

Dados experimentais seguintes foram obtidos pela análise do produto (1), resultado do 

método de síntese 1. 

AE, experimental (calculado): C 43,2 (43,2); H 3,3 (3,4); N 9,4 (9,5); S 9,5 (9,4) – valores 

percentuais para [Ru(bpy)2(HL1))(CF3SO3)2]▪[H2O]1,75. 
1H-RMN [Acetona-d6, (CH3)4Si, δ/ppm (multiplicidade, integração, atribuição)]: 12,68 (s, 1H, 

HN-N=C-); 10,59 (s, 1H, HN-C6H5); 9,46 (d, 1H, H6(bpy2)); 9,45 (d, 1H, H6(bpy1)); 9,18 (s, 1H, -

N=CH); 8,75 (d, 1H, H3(bpy1)); 8,58 (d, 1H, H3’(bpy1)); 8,54 (d, 1H, H3(bpy2)); 8,30 (t, 2H, H4(bpy1) 

+ H4(bpy2)); 8,21 (d, 1H, H3’(bpy2)); 7,96 (t, 1H, H4’(bpy1)); 7,93 (t, 1H, H5(bpy1)); 7,89 (t, 1H, 

H5(bpy2)); 7,80 (td, 1H H4’(bpy2)); 7,60 (d, 1H, H6’(bpy1)); 7,58 (d, 2H, H2’); 7,44 (d, 1H, 

H5’(bpy2)); 7,42 (t, 2H, H3’); 7,28 (t, 1H, H4’); 7,26 (t, 1H, H5’(bpy1)); 7,14 (t, 1H, H5’(bpy2)); 6,83 

(d, 2H, H3); 6,75 (d, 2H, H2); 4,44 (s, 2H, HO-CH2). 
13C-RMN (Acetona-d6, δ/ppm): 179,9 (-C=S); 165,8 (-N=C-); 159,3 (C2(bpy2)); 158,2 

(C2’(bpy1)); 157,9 (C2(bpy1)); 157,5 (C2’(bpy2)); 154,3 (C6(bpy2)); 154,2 (C6(bpy1)); 152,4 

(C6’(bpy1)); 151,6 (C6’(bpy2)); 145,5 (C4); 138,8 (C4(bpy2)); 138,6 (C4’(bpy1)); 138,4 (C1’); 138,6 

(C4(bpy1)); 137,8 (C4’(bpy2)); 130,0 (C3’); 129,7 (C1); 127,9 (C5’(bpy2)); 127,8 (C5’(bpy1)); 127,7 

(C2); 126,6 (C3); 125,2 (C3(bpy2)); 125,1 (C3(bpy1)); 124,9 (C4’); 124,8 (C2’); 124,7 (C3’(bpy2)); 

124,6 (C3’(bpy1)); 63,6 (-CH2OH). 

ESI-MS: m/z 698 (100); 349 (40) 

UV-vis [Metanol, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 294 (94493); 244 (54577); 330 (sh) (31143); 448 (12829); 

500(sh) (11055). [Diclotometano, λmáx/nm (ε/M-1cm-1)]: 292 (69241); 408 (9882); 446 (9795). 

IV (KBr, cm-1): 1252 (C=S); 1580 (C=N); 3414 (N=H); 1155, 638, 516 (CF3SO3
-). 

 

5.6. Estudo de estabilidade dos complexos de Ruténio (II) 
 

O estudo da estabilidade dos complexos foi feito recorrendo à espetroscopia de 

Ultravioleta-Visível. Estudou-se a estabilidade em meio celular (DMEM) dos três complexos, 

utilizando 0,2% de metanol para 98% de DMEM e a estabilidade dos ligandos (HL1 e HL2) e 

precursor em 100% de metanol. O comportamento dos compostos foi seguido durante, 

aproximadamente, 24 horas, com intervalos de tempo que variaram consoante o composto. 

Dissolveram-se os complexos, 1, 2 e 3, e os ligandos, L1 e L2, em metanol e estudou-se o 

comportamento de cada um ao tempo inicial (tmix) e depois em intervalos de 5min durante 1 hora, 

de 10min ou de 15min até 2 horas e de 1 hora até às 4horas. A última medição foi feita 

aproximadamente às 24 h. 
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Capítulo VI – Conclusões e 

Perspetivas futuras 
 

 

 

 

 

 

“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.” ― Isaac Newton 
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O presente trabalho centrou-se na síntese e caraterização de cinco compostos, quatro dos 

quais preparados pela primeira vez: dois ligandos orgânicos da família das tiossemicarbazonas 

(HL1, já reportado anteriormente; e HL2) e três complexos de ruténio(II), complexo (1) formulado 

como [Ru(bpy)2(HL1)][CF3SO3]2; complexo (2) formulado como [Ru(bpy)2(HL1)][PF6]2; (3) ou seja 

[Ru(bpy)2(HL2)][CF3SO3]2.[11, 37] 

Através das técnicas analíticas usadas provou-se que os ligandos HL1 e HL2 se encontravam 

na forma de tiona, neutra, quer em solução quer no estado sólido, e que se mantêm na forma 

neutra quando se coordenam ao fragmento cis-[(bpy)2Ru]2+.  Através da espectroscopia de RMN, 

pôde constatar-se, para os complexos 1 e 2, a existência de outra espécie em solução, embora 

muito minoritária, que não foi possível identificar durante este trabalho. O aumento do potencial 

de oxidação do par Ru(II)/Ru(III) observado por VC dos complexos em relação do precursor 

confirma a sucesso da coordenação dos ligandos HL1 e HL2.  

Os estudos de estabilidade em metanol por espectrofotometria dos complexos 1 e 2 

comprovam a existência de duas espécies em solução, pela formação de um ponto isosbéstico ao 

longo do tempo; uma das espécies será o complexo com o ligando coordenado como tiona, e a 

outra não possível identificar, sendo necessários estudos mais pormenorizados.  

Em DMEM, contudo, o complexo 1 foi estável até às 4 horas e os complexo 2 e 3 mostraram 

ser estáveis até às 24h. 

Todos os complexos de ruténio mostraram uns excelentes resultados no que se refere à 

sua citotoxicidade em linhas tumorais humanas. Dos compostos testados (1), (2) e (3) e HL2, o que 

mostrou melhor atividade citotóxica na linha celular A375 foi o complexo (3) – com um valor de 

IC50=2,4M às 72horas – e na linha celular MDAMB231 foi o complexo (1). Verificou-se também 

que o complexo (2) é seletivo para as células MDAMB231 – IC50=1,5M às 72horas –, uma vez que 

o valor de IC50 do mesmo para a linha celular A375 foi 10 vezes mais elevado (IC50=10,3M às 

72horas). No caso da tiossemicarbazona HL2, e em contraste com o complexo 3 (o seu complexo 

de Ru), este ligando não mostrou ser ativo abaixo dos 100M às 72horas, sugerindo uma sinergia 

da coordenação M-L benéfica para a atividade. 

Os complexos apresentados neste trabalho, embora tenham um procedimento reacional 

simples, foram difíceis de isolar e purificar. Uma parte do trabalho experimental desenvolvido foi 

constituído por várias tentativas de síntese e de purificação, que não conduziram aos compostos 

esperados. Contudo muitas dessas reações são promissoras, pelo que se propõe algumas 

alterações para desenvolvimento futuro. Das abordagens testadas a via de síntese seguida para o 

complexo 2 pareceu ser a que conduziu a melhores resultados. 

Relativamente a trabalho futuro, sugere-se a otimização dos processos de síntese e 

purificação dos complexos apresentados, de forma a aproveitar a atividade citotóxica que mostram 

ter nas células estudadas. A realização estudos de interação com o ADN e proteínas 

transportadoras (ex.: a albumina) são igualmente propostos para os complexos uma vez que a 

estabilidade dos complexos no meio celular usado pode estar relacionada com a interação entre 

estes e a albumina. Isto porque, o DMEM contém proteínas como a cisteína, triptofano e a alanina, 

que fazem parta da composição da albumina. Para além disso, devem ser avaliados os mecanismos 

de morte celular para as linhas celulares estudadas e a toxicidade dos complexos em linhas 

celulares saudáveis.   
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Capítulo VII – Referências 
 

“A imaginação é mais importante que o conhecimento” – Albert Einstein 
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Anexo 1. Espectro RMN 1H do ligando HL1. 

 
Anexo 2. Espectro de 13C do ligando HL1. 



III 

 

 
Anexo 3. Espectro de DEPT135 do ligando HL1. 

 
Anexo 4. Espectro COSY do ligando HL1. 
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Anexo 5. Espectro HMQC do ligando HL1. 

 
Anexo 6. Espectro HMBC do ligando HL1. 
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Anexo 7. Espectro RMN 1H do complexo 2. 
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Anexo 8. Espectro RMN 13C do complexo 2. 

 
Anexo 9. Espectro COSY do complexo 2. 
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Anexo 10. Espectro HMQC do complexo 2. 

 
Anexo 11. Espectro HMBC do complexo 2. 
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Anexo 12. Espectro 31P do complexo 2. 

 
Anexo 13. Espectro RMN 1H do complexo 1. 
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Anexo 14. Espectro COSY do complexo 1. 

 
Anexo 15. Espectro RMN 1H do complexo 3. 
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Anexo 16. Espectro RMN 13C do complexo 3. 

 
Anexo 17. Espectro DEPT135 do complexo 3. 
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Anexo 18. Espectro COSY do complexo 3. 

 
Anexo 19. Espectro HMQC do complexo 3. 
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Anexo 20. Espectro HMBC do complexo 3. 

 

 
Anexo 21. Espectro IV do ligando HL1[11]. 
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Anexo 22. Espectro IV do ligando HL2. 

 
Anexo 23. Espectro IV do complexo 2. 
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Anexo 24. Espectro IV do complexo 1. 

 
Anexo 25. Espectro IV do complexo 3. 

 

 

 

 


