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Introdução 

Atualmente existe um grande interesse em 

ligantes heterocíclicos N-S doadores, como exemplo 

o ligante mercaptotiazolina. O mesmo apresenta 

uma importante característica de sofrer 

tautomerização, que pode se encontrar tanto forma 

tiona ou tiol, ou ainda como íon tiolato. Isso 

possibilita a versatilidade nos modos de 

coordenação a centros metálicos
1
. Além disso, 

esses ligantes heterocíclicos N-S doadores vem 

apresentando aplicações tanto na área de catalise, 

como em estudos de atividade antitumoral, 

antimicrobiano e em fármacos
2
. Diante disso, o 

presente trabalho tem como objetivo a síntese, 

caracterização e aplicação no estudo da atividade 

antitumoral de complexos de Rutênio (II) contendo 

ligantes N-S doadores. 

Resultados e Discussão 

Os complexos obtidos foram caracterizados 

por técnicas de RMN de 
31

P{
1
H}, espectroscopia 

vibracional. O complexo [Ru(PPh3)2(mctz)2], 

adicionalmente, foi caraterizado por difração de 

raios X.  

   A rota sintética para obtenção dos 

complexos está representada na Figura 1. Utilizou-

se os ligantes 2-mercaptotiazolina (mctz) e 2-

mercaptobenzotiazolina (mcbtz) e como precursores 

[RuCl2(PPh3)3] e [Ru2Cl4(dppb)3]. 

 

Figura 1. Fluxograma da rota sintética. 
   

  Os espectros de RMN de 
31

P{1H} (Tabela 1) 

apresentaram um simpleto para todos os complexos 

confirmando a presença de dois átomos de fósforos 

em ambientes químicos equivalentes. 
 

Tabela 1. Dados retirado dos espectros de RMN de 
31

P{
1
H}. 

Complexos 
31

P{
1
H}/ppm 

[Ru(PPh3)2(mctz)2] 53,5 

[Ru(PPh3)2(mcbtz)2] 52,2 

[Ru(dppb)(mcbtz)2] 53,8 

[Ru(dppb)(mcbtz)2] 51,3 

 

Tabela 2. Resultados para atividade citotóxica in 

vitro em linhagens de célula Hela. 

Complexos IC50 

[Ru (PPh3)2(mctz)2] 174 

[Ru(PPh3)2(mcbtz)2] ˃200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Visualização ORTEP do complexo 

[Ru(mctz)2(PPh3)2] 

Conclusões 

A rota sintética utilizada para obtenção dos 

complexos foi eficiente demonstrando bom 

rendimento. Os testes preliminares antitumorais 

mostraram-se satisfatórios. A próxima etapa é a 

continuação dos estudos da atividade biológica e o 

estudo da reatividade dos complexos. 
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