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RESUMO 
 

GAITAN, J. P. T. Síntese e estudos espectroscópicos de organometálicos de 

rutênio-areno contendo fármacos anti-inflamatórios e derivados como ligantes.  

2018. (166p). Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Compostos organometálicos do tipo rutênio-areno têm sido estudados no transcurso 

dos últimos anos em razão do potencial que apresentam para o tratamento de doenças 

dentre as quais se destaca o câncer. Neste contexto, o presente trabalho teve como 

principal objetivo o estudo de organometálicos de Ru(II)-p-cimeno contendo como 

ligantes fármacos anti-inflamatórios não esteroides (FAINEs) ou seus derivados piridina-

amida (FAINE-amida). Foram realizadas as sínteses de duas classes de compostos de 

fórmulas gerais [RuCl(p-cimeno)L] e [RuCl2(p-cimeno)Lam] em que L = ibuprofeno, 

naproxeno ou indometacina e Lam = derivado amida desses FAINES, respectivamente. 

A composição e estrutura dos compostos foram elucidadas principalmente com base 

em análise elementar, espectrometria de massas (ESI-MS), espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear (1H RMN, 13C RMN, HSQC, HMBC) e espectroscopia 

vibracional ATR/FT-IR. Os dados indicaram que todos os fármacos-ligantes utilizados 

estabilizam a unidade Ru(II)-areno, sendo que os carboxilatos coordenam-se ao Ru(II) 

de modo bidentado por ambos os átomos de oxigênio, enquanto que a coordenação 

dos derivados amida ocorre pelo nitrogênio do anel piridínico. No entanto, em contraste 

ao comportamento em solventes não-coordenantes como clorofórmio, estudos em 

solução indicaram que a presença de dimetilsulfóxido promove dissociação do fármaco 

ligante acompanhada pela coordenação do solvente (gradual, no caso de L, ou imediata 

total no caso de Lam). Resultados preliminares de estudos de espectroscopia de 

fluorescência sugerem interação dos compostos de Ru(II)-areno-indometacina com 

albumina de soro humano (HSA).  

Palavras chaves: Rutênio, p-cimeno, organometálicos, fármacos anti-inflamatórios. 
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ABSTRACT 
 

GAITAN, J. P. T. Synthesis and spectroscopic studies of ruthenium-arene 

organometallics bearing anti-inflammatory drugs and derivatives as ligands. 2018. 

(166p.). PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Ruthenium-arene organometallics have been investigated in recent years due to the 

potential for treatment of diseases among which cancer is highlighted. In this context, 

the main objective of the present work is the study of organometallics of Ru(II)-p-cymene 

bearing non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or their pyridine-amide (NSAID-

amide) as ligands. Two classes of compounds of general formula [RuCl(p-cymene)L] 

and [RuCl2(p-cymene)Lam], in which L = ibuprofen, naproxen or indomethacin and Lam = 

amide derivative of these NSAIDs, respectively have been synthesized. The composition 

and the structure of these compounds have been elucidated mainly based on elemental 

analysis, mass spectrometry (ESI-MS), nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H 

RMN, 13C RMN, HSQC, HMBC) and  vibrational spectroscopy (ATR/FT-IR). The data 

indicate that all the used drug-ligands stabilize the Ru(II)-arene framework, being that 

the carboxylates coordinate Ru(II) in bidentate mode through both oxygen atoms while 

the coordination of the amide derivatives occurs via nitrogen atom of the pyridine ring. 

However, in contrast to the behavior in non-coordinating solvents such as chloroform, 

studies in solution indicate that the presence of dimethylsulfoxide  promotes dissociation 

of the drug ligand accompanied by the coordination of the solvent (gradual, for L, or total 

immediate for Lam). Preliminary results from fluorescence spectroscopy suggest 

interaction of the Ru(II)-arene-indomethacin compounds with human serum albumin 

(HSA). 

Key words: Ruthenium, p-cymene, organometallics, anti-inflammatory drugs. 
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1. ESTADO ATUAL DO TEMA 
 

1.1 Complexos de rutênio e suas contribuições no estudo do câncer  
 

O câncer é uma das doenças que vem sendo estudada e documentada há muitos anos 

e, de acordo com a organização mundial da saúde, é a segunda doença que mais vidas 

leva no mundo ano após ano. [1] [2] 

Achar uma cura para esta doença tem sido tarefa difícil, pois com o passar do tempo o 

câncer vem passando por diversas mutações. Essas têm gerado diversos tipos de 

cânceres, sendo que uma boa quantidade dos casos não reage de maneira positiva 

frente aos tratamentos convencionais, gerando resistência aos medicamentos. 

 

Os tratamentos catalogados como convencionais empregam muitos compostos de 

caráter completamente orgânico, que podem atuar tanto como agentes de tratamento 

como de prevenção da doença [3] Contudo, muitos tratamentos baseiam-se em uma 

classe de complexos famosos e muito usados na quimioterapia de diferentes tipos de 

câncer. Historicamente o primeiro dessa classe foi a cisplatina [4] [5] [6]. Figura 1-1: 

 

Pt

NH3
Cl

Cl NH3 

 

Figura 1-1. Estrutura química do complexo cis-platina. 

 

Este complexo tem sido amplamente pesquisado desde que sua atividade antitumoral 

foi descoberta por B. Rosenberg em 1960, e fez sucesso na época pois além de ser o 

primeiro complexo não orgânico usado para o tratamento do câncer, a dosagem 

necessária para a terapia era muito menor que a empregada com os compostos 
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orgânicos. Contudo, apesar dos bons resultados apresentados pela cisplatina no 

tratamento de uma grande variedade de tipos de câncer, os problemas associados a 

seu uso, como o desenvolvimento de resistência por parte de algumas células tumorais 

e os efeitos colaterais que são gerados durante as terapias, colocaram em dúvida sua 

participação em futuros tratamentos médicos [7] [8]. 

 

Devido a esses problemas, cientistas têm investigado a possibilidade de usar como 

alternativa ou complemento à cisplatina outros tipos de compostos metálicos que 

possam gerar melhores resultados. Desta forma, as tentativas de superar ou minimizar 

os problemas associados ao tratamento com derivados de platina, principalmente a 

resistência intrínseca ou adquirida de tumores e os efeitos colaterais, levaram ao 

desenvolvimento de novos complexos contendo outros tipos de metais. Pesquisas de 

derivados da cisplatina indicaram que algumas das vantagens que apresentam os 

metais de transição para uso como centros ativos na terapia contra o câncer são os 

variados estados de oxidação, números de coordenação e a diversidade de geometrias 

[6]. 

 

As pesquisas também indicaram que a aplicabilidade dos novos complexos para tratar 

um tipo específico de doença ou para tratar um espectro largo destas disfunções vai 

depender da natureza do metal e dos ligantes utilizados.  

Dentre os metais amplamente pesquisados encontram-se cobre, rutênio, ósmio, ouro, 

ródio e irídio [9] [10]. O rutênio é um dos metais que mais tem atraído atenção pois 

pertence ao mesmo grupo do ferro, que é uns dos metais mais abundantes no corpo 

humano.  

 

Dos compostos do rutênio, destacam-se principalmente os compostos de coordenação 

conhecidos como NAMI-A, o qual chegou até a fase II em testes clínicos [11] [12] ], e o 

KP1019 bem como seu análogo KP1339 que ainda está na fase I dos testes [13] [14]. 

 

A respeito destes complexos, o NAMI-A, [ImH][trans-RuCl4(DMSO)Im] (Im= imidazol, 

DMSO= dimetilsulfoxido) (Fig. 1-2) é um agente anticancerígeno com alta atividade 
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antimetastática, a qual, aumenta a disposição do tecido conjuntivo ao redor das células 

tumorais e vasos sanguíneos, levando a uma redução do fluxo de sangue para o tumor 

[15] [16]. 

Ru

S

ClCl

Cl Cl

N

O
CH3

CH3

NH

N

NH
+

-

 

Figura 1-2. Estrutura do complexo NAMI-A 

 

Ele reduz seletivamente a formação de metástases pulmonares de tumores malignos 

tais como o carcinoma mamário MCa, o carcinoma de pulmão de Lewis (LLC) e o TS / 

A que é o adenocarcinoma [17]. Porém, apesar de ter todas estas boas características, 

recentemente foi retirado dos ensaios clínicos devido a sua baixa eficácia [12]. 

 

Por outro lado, o composto Na[trans-RuCl4In2] (In= indazol) (Fig. 1-3) denominado 

KP1339 entrou em testes substituindo o seu homologo KP1019 [InH][trans-RuCl4In2] 

que apresentou problemas devido a sua baixa solubilidade [18].  
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Ru

N

ClCl

Cl Cl

N
NH

NH

-

Na
+

 

Figura 1-3. Estrutura do complexo KP1339 

 

Estudos têm indicado que este complexo atua como agente anticancerígeno frente a 

tumores sólidos, se liga a proteínas séricas como a albumina e a transferrina, e poderia 

ser ativado no tumor por meio de reação de redução [18]. 

 

A atividade deste complexo também tem sido avaliada recentemente em conjunto com 

o Sorafenibe o qual é um medicamento inibidor da tirosina quinase empregado para o 

tratamento de câncer de cólon e de fígado. Os testes indicaram que o complexo 

KP1339 e o Sorafenibe trabalham de forma sinérgica logrando melhorar o efeito inibidor 

do Sorafenibe tanto in vitro com in vivo para o tratamento do câncer de fígado [19]. 

 

A hipótese de que a atividade biológica desses complexos poderia estar associada a 

um processo de redução in vivo do rutênio (III) a rutênio (II), levou os cientistas a 

começarem pesquisas sobre o potencial anticancerígeno de complexos de rutênio com 

estado de oxidação +2.  

Dentre os muitos complexos de rutênio II sintetizados e testados se destacaram os 

conhecidos como compostos “piano-stool”, os quais são complexos do tipo 



 

25 
 

organometálico que contém como ligante principal um anel aromático coordenado ao 

centro metálico através das ligações π do anel. 

As estruturas desses complexos têm semelhanças às cadeiras de piano ou mesas de 

três pés pois o areno ocupa três sítios de coordenação do metal e localiza-se na parte 

superior do complexo enquanto que, os outros três sítios de coordenação disponíveis 

no metal e que se localizam embaixo do anel são ocupados por ligantes de natureza 

normalmente mono ou bidentada (os denominados Y e Z) [20] [21] [22]. Figura 1-4 

 

 

 

 

Figura 1-4. Estruturas gerais dos complexos do tipo [Ru(η6-areno)(YZ)(X)], denominados 
“piano-stool”. 

 

Estudos indicaram que a presença do anel no complexo protege o centro metálico 

evitando que este sofra uma rápida oxidação. Pesquisas também indicaram que a 

eficiência dos compostos nos processos biológicos poderia estar relacionada com a 

natureza do areno, pois a molécula aromática coordenada diretamente ao metal pode 

proporcionar estabilidade ao centro metálico e restringir a formação de possíveis 

isômeros [20] [21] [22]. 

 

Além disso, estudos sobre a natureza dos ligantes nomeados X, Y e Z indicaram que as 

características pontuais destes ligantes podem facilitar a interação dos complexos com 

biomoléculas devido à facilidade para sair da esfera de coordenação (os denominados 

X e Y) e à capacidade de modular as propriedades biológicas do complexo (o 

denominado Z) [20] [21] [22]. 
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Dentre os complexos areno-rutênio mais destacados encontram-se os conhecidos como 

RAPTA-C, e RM175 pois se apresentam como possíveis candidatos para entrar em 

testes clínicos. 

Dentre os complexos areno-rutênio mais destacados encontram-se os conhecidos 

como RAPTA-C e RM175, pois se apresentam como possíveis candidatos para entrar 

em testes clínicos.  

O RAPTA-C [(η6-p-MeC6H4Pri)Ru(pta)Cl2 onde pta= 1,3,5-triaza-7-fosfa-

triciclo[3.3.1.1]decano] (Fig. 1-5) é um metalofarmaco que tem baixa citotoxicidade in 

vitro, mas que apresenta uma alta seletividade e eficiência em metástases in vivo [23].  

Sua estrutura tem a vantagem de apresentar uma parte hidrofílica (o centro metálico 

ligado aos cloretos e a fosfina) e outra hidrofóbica (o ligante areno) o que torna o 

complexo um fármaco muito solúvel e um suporte perfeito para o acoplamento dos 

fragmentos orgânicos em quimioterapia dirigida [23] [24]. 

 

Ru
PCl

Cl

N

N
N

 

Figura 1-5. Estrutura do complexo RAPTA-C 

 

Este complexo organometálico inibe significativamente a progressão do câncer 

diminuindo o número e o peso de metástases sólidas, contudo, está limitado pelas altas 

doses requeridas para um tratamento efetivo [23]. 

 

O RM175, ([(η6-C6H5C6H5)Ru(en)Cl]+ PF6, onde en= etilenodiamina) (Fig. 1-6) é um 

complexo que de forma similar ao RAPTA-C tem sido amplamente estudado. Seus 

efeitos tanto in vitro como in vivo demostram uma alta citotoxicidade in vitro, da mesma 
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ordem de magnitude que a apresentada pela cisplatina, e os estudos demostraram que 

o RM175 também tem forte tendência a se ligar ao DNA [25] [26]. 

 

Ru
NH

Cl

NH

+ PF6

-

 

Figura 1-6. Estrutura do complexo RM175 

 

De forma semelhante aos complexos de seu tipo, ele atua sobre células cancerígenas, 

inibindo principalmente o crescimento das células tumorais e acelerando o processo de 

apoptose o que faz dele um excelente agente antitumoral [25] [26]. 

 

Os complexos de rutênio II especialmente os do tipo areno-rutênio estão recebendo 

muita atenção pois as pesquisas dos últimos anos indicam que possivelmente sejam 

alternativas e/ou complementos aos tratamentos atualmente empregados para o 

tratamento do câncer. Contudo, a atuação destes complexos não depende apenas do 

tipo de metal (nos complexos de coordenação) nem do fragmento areno-rutênio (nos 

organometálicos) pois como já se mencionou neste capitulo, a escolha dos ligantes que 

fecham a esfera de coordenação podem atribuir características únicas, as quais podem 

facilitar a interação dos complexos com os alvos biológicos.  

 

Uma estratégia interessante do ponto de vista de atividade biológica é reunir 

propriedades do metal ou seus compostos com propriedades de fármacos de uso 

clinico [27] [28]. 

Nesse contexto nosso grupo tem explorado bem a classe dos fármacos anti-

inflamatórios não esteroides conhecidos como FAINEs. 
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Os FAINEs são medicamentos usados principalmente como analgésicos, 

antiinflamatórios e antipiréticos. Porém, diferenciando-se de outros compostos que 

cumprem funções similares (como os opioides) os FAINEs não geram dependência aos 

usuários [29]. 

O mecanismo de ação dos FAINEs consiste na inativação da enzima que degrada o 

ácido araquidônico, conhecida como ciclooxigenase, COX. Esta enzima se apresenta 

nas formas de COX-1 e COX-2 as quais, apesar de terem estruturas semelhantes e 

possuírem  o mesmo centro ativo, cumprem funções diferentes. A COX-1 é responsável 

pela proliferação tanto das células normais como das neoplasicamente transformadas 

enquanto que a COX-2 esta associada principalmente aos processos de inflamação 

[30]. Essas duas funções podem ser também responsáveis pelo fato que a COX está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento de células tumorais e são o motivo pelo 

qual muitos estudos sugerem que o uso prolongado destes fármacos pode reduzir o 

risco de formação de alguns tumores [30]. 

Aspirina, ibuprofeno, sulindaco e indometacina (Fig. 1-7), por exemplo, são capazes de 

reduzir o risco de tumores gástricos em ratos [31] [32], enquanto que, a ingestão regular 

de ibuprofeno tem efetiva ação quimiopreventiva contra câncer de mama [33] [34] e 

pode reduzir o crescimento de câncer de pulmão [35].  
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Figura 1-7. Estrutura de alguns dos ligantes FAINEs 
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A maioria dos FAINEs são ácidos carboxílicos (R-COOH) os quais sofrem reações de 

desprotonação para gerar os íons carboxilatos (R-COO-) e assim podem se coordenar 

aos metais.  

A capacidade coordenante destes compostos é bem conhecida e pode ocorrer de 

modos distintos, formando: a) ligações (–C-O(O-M) em que somente um átomo de 

oxigênio se coordena ao metal (M); b) ligações quelato-bidentado (–C-(O(-M-)O) em 

que os dois oxigênios se ligam ao mesmo metal e c) ligações em ponte (–C-O(-M)O(-

M)) em que cada átomo de oxigênio se coordena individualmente a um metal diferente.  

 

Os complexos mais destacados e estudados no nosso grupo são as espécies 

dinucleares de rutênio (II,III) onde os FAINEs formam ligações em ponte. Nestes 

complexos, dois metais se coordenam a quatro moléculas do fármaco formando 

estruturas em gaiola do tipo [Ru2(RCOO)4].  

Esses complexos mostraram-se promissores para o tratamento do glioblastoma que é o 

tipo de câncer cerebral mais agressivo [28]. Estudos tanto in vivo como in vitro 

revelaram que o complexo [Ru2Cl(Ibp)4] (Fig. 1-8) diminui a área do tumor 

consideravelmente no modelo do glioma C6 em ratos (estudo in vivo) e inibe a 

proliferação do glioma em células humanas (estudo in vitro) [27] [36] [37]. 
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Figura 1-8. Estrutura do complexo [Ru2Cl(Ibp)4], R-COO- = ibuprofenato 
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Estes complexos também foram encapsulados em nanopartículas lipídicas-poliméricas 

sólidas com alta eficiência de encapsulamento e boa estabilidade coloidal. Este sistema 

mostrou aumento considerável na atividade antiproliferativa em relação aos complexos 

livres quando testados em células de câncer de mama (MDA-MB-231 e EMT6) e em 

células de câncer de próstata (DU145) [38]. 

 

Tendo em vista que os complexos do tipo rutênio-FAINEs e areno-rutênio estão se 

apresentando como possíveis alternativas para o tratamento do câncer, decidiu-se focar 

este trabalho nas sínteses de complexos tipo areno-rutênio contendo como ligante de 

ação os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, os FAINEs. 

 

Durante o desenvolvimento desse trabalho surgiu na literatura um artigo reportando os 

compostos areno-rutênio contendo os ligantes naproxeno e ibuprofeno com as mesmas 

estruturas dos organometálicos sintetizados em nosso trabalho [39]. Contudo, os 

resultados de nossas pesquisas relacionadas à síntese, caracterização e atividade 

biológica do composto de rutênio-areno naproxeno foram discutidos com maior 

aprofundamento, estabelecendo comparações com os dados reportados na literatura 

em um manuscrito [39] [40]. 

 

1.2 Complexos de rutênio e sua interação com a albumina do soro 

humano HSA 

 

Numa revisão geral pode-se dizer que albumina do soro humana (HSA) é a proteína 

mais solúvel e mais abundante no organismo. Sua concentração no plasma sanguíneo 

está entre 52 e 60%. Ela é sintetizada no fígado e tem um tempo de vida média no 

corpo de aproximados 20 dias [41]. 

 

Sua estrutura oferece-lhe a possibilidade de coordenar-se de forma irreversível com 

grande variedade de compostos permitindo-lhe transportar metabolitos como nutrientes, 

ácidos graxos livres, hormônios produzidos pela tiroide e lipossolúveis, íons metálicos e 

fármacos. Além disso, a albumina é a encarregada de regular o volume de sangue, 
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mantendo a pressão oncótica (também conhecida como pressão osmótica coloidal) do 

compartimento sanguíneo e também da regulação do pH na mesma [41] [42]. 

A estrutura primária é formada por uma única cadeia polimérica constituída por 585 

resíduos de aminoácidos. Esta cadeia se divide em nove alças (L1 a L9) que 

encontram-se separadas por três domínios (I, II, e III) que por sua vez, estão divididos 

em dois subdomínios (A e B), perfazendo um total de seis subdomínios nomeados de 

IA, IB, IIA, IIB, IIIA e IIIB. [41] [42] [43]. Figura 1-9 

 

 

Figura 1-9. Estrutura tridimensional da proteína da albumina humana (as letras C e N 
correspondem à localização dos sítios terminais [42]. 

 

Por outro lado, a estrutura secundária é constituída principalmente por hélices α, as 

quais são estabilizadas por ligações de hidrogênio estabelecidas entre as carbonilas e 

aminas do mesmo grupo peptídeo. A estrutura também conta com pequenas 

contribuições de folhas β e randômicas, as quais são estabilizadas pela formação de 

ligações de hidrogênio e nitrogênio que se geram através da interação com outras 

cadeias peptídicas dentro da mesma proteína [42] [43].  

 

De forma mais geral, a estrutura da HSA pode ser dividida em 6 sítios de ligação, os 

quais são característicos para cada molécula. Por exemplo, o sítio I localizado no 

subdomínio AII apresenta afinidade por ânions pequenos do tipo heterocíclico enquanto 
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que o sitio II que se encontra localizado no subdomínio IIIA prefere se ligar a ácidos 

carboxílicos de estruturas aromáticas. Estes dois subdomínios localizam-se nas 

cavidades hidrofóbicas da proteína, e constituem os principais centros de ligação na 

proteína. 

Por outro lado, e devido a suas características químicas semelhantes, os sítios III e IV 

apresentam maior afinidade por ácidos graxos de cadeia longa, enquanto que os sítios 

V (exclusivo da Cis34 localizada no domínio IA) e VI (correspondente ao N-terminal, 

localizado no começo da cadeia polimérica), apresentam afinidade pelos ácidos moles 

como Au(I), Ag (I), Hg (II) e Cd (II), e pelo Cu (II) e Ni (II) respectivamente [42] [43]. 

Conforme já mencionado, a HSA é uma proteína com uma alta capacidade de se ligar 

com um grande número de compostos e transportá-los através do plasma sanguíneo 

pelo corpo. Isto permitiu que, no transcorrer dos anos, a albumina fosse empregada no 

estudo de transporte de metalofármacos para o tratamento de diferentes tipos de 

doenças. 

 

Diversos estudos de interação da HSA com complexos de metais de transição foram 

registrados, entre eles a interação da proteína com complexos de rutênio. 

Estes estudos encontram-se focados principalmente na capacidade da proteína de 

coordenar os complexos e em divulgar os sítios de coordenação onde possivelmente o 

complexo pode entrar. 

Dentre os complexos de rutênio mais estudados encontra-se o NAMI-A e o KP1019 pois 

como é sabido, estes dois compostos estiveram por muito tempo em testes clínicos.  

Os estudos com NAMI-A indicaram que o complexo pode formar uma grande variedade 

de adutos estáveis com as proteínas séricas, mas testes in vivo indicaram que o 

complexo apresenta maior afinidade para se ligar com a albumina. Contudo, os estudos 

realizados não garantem que os adutos formados apresentem propriedades 

farmacológicas e biológicas relevantes. De fato, a comparação entre os primeiros 

estudos com os mais recentes tem permitido manter o debate sobre as hipóteses 

formuladas sobre destes adutos, variando desde a inatividade dos adutos (primeiros 

estudos) até a aparição de importantes efeitos farmacológicos como o incremento na 

atividade antimetastática destes (estudos recentes) [44]. 
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Do mesmo modo que o NAMI-A, os estudos da interação entre HSA com o KP1019 

mostraram que uma grande quantidade do complexo em solução se liga rapidamente 

com a albumina. Além disso, resultados mais recentes do grupo de pesquisa de 

Keppler descrevem a estrutura cristalina do aduto formado entre o complexo e a HSA 

[44] [45]. Figura 1-10 

 

 

Figura 1-10. Estrutura geral de HSA-Myr-KP1019 (PDB ID: 5IFO). Os centros metálicos ligados 
são representados como esferas verde-azuladas e rotulados como Ru1 e Ru2 respectivamente. 
Os sete FAs ligados a HSA são rotulados como FA1−7, com FAs ligados sendo exibidos como 
cadeias esféricas (cadeia alifática, esferas cinzas, oxigênios de carboxilato, esferas vermelhas) 

[45]. 

 

Os dados obtidos da estrutura cristalina fornecem informação precisa sobre a 

localização de pelo menos dois sítios de ligação do complexo na proteína e da 

composição do complexo quando já se encontra ligado à albumina.  

Os estudos também apresentaram evidências sobre a dissociação dos ligantes indazol 

do centro metálico para permitir a ligação dos íons de rutênio aos resíduos de histidina 

146 e 242 os quais encontram-se localizados dentro dos sítios hidrofóbicos disponíveis 

de ligação da HSA o que permitiu pensar que a albumina pode transportar fármacos 

derivados do rutênio [44] [45]. 
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Outros complexos que também foram estudados na interação com a HSA são os 

derivados do tipo areno-rutênio. 

Os estudos com estes complexos não são tão extensos como os reportados para os 

complexos de rutênio III (NAMI-A e KP1019), mas os resultados apresentados por 

vários grupos de pesquisa indicam que os derivados areno-rutênio são fortes 

supressores da fluorescência da HSA o que sugere uma forte interação entre os 

complexos e a albumina [46]. Além disso, os estudos também sugerem que alguns dos 

complexos podem se ligar de forma irreversível com a proteína provocando notórias 

alterações na estrutura enquanto que outros podem se ligar de forma reversível na 

presença de agentes quelantes [42] [46] [47]. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral  

 

Esse trabalho teve como principal objetivo sintetizar e caracterizar complexos do tipo 

areno-rutênio contendo como ligantes de ação fármacos anti-inflamatórios não 

esteroides. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

Sintetizar compostos contendo o fragmento de areno-rutênio(II) coordenado aos 

FAINEs Naproxeno, Ibuprofeno e Indomentacina e a derivados-amida desse FAINEs. 

 

Caracterizar os complexos empregando técnicas de análises instrumentais tais como 

RMN de 1H, 13C, HSQC e HMBC, ATR/FT-IR, micro-TOF (ESI-MS) e análise elementar. 

 

Investigar a estabilidade dos complexos em solução, usando como solvente principal o 

DMSO. 

 

Realizar ensaios preliminares de interação com albumina, empregando a técnica de 

fluorescência. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL  

 

3.1 Procedimento geral 
 

Todos os procedimentos de síntese foram executados empregando técnicas de 

atmosfera inerte em linha de Schlenk. Todos os solventes foram previamente 

purificados e secos seguindo os métodos reportados na literatura [48] [49] [50]. 

 

3.2 Solventes e reagentes  
 

3.2.1 Solventes 

 

 Metanol grau síntese, Merck 

 Etanol grau síntese, Merck 

 Hexano grau síntese, Merck 

  Diclorometano grau síntese, Merck 

 Acetona grau P.A-A.C, Synth 

 Éter etílico grau P.A– A.C.S, Synth 

 Clorofórmio deuterado 99.8% átomos de deutério 0,005%(v/v) de TMS, Aldrich 

 Dimetilsulfóxido deuterado 99.8% átomos de deutério e 0,005%(v/v) de TMS, 

Aldrich 

 Metanol deuterado 99.8% átomos de deutério e 0,005%(v/v) de TMS, Aldrich 

 

3.2.2 Reagentes 
 

 RuCl3.xH2O ReagentPlus® , Aldrich 

 P(C6H5)3 (trifenilfosfina) 99% de pureza, Aldrich 

 [RuCl2(PPh3)4] sintetizado no laboratório  

 NaC2H3O2 (acetato de sódio anidro) 98% pureza, Synth 

 C14H14O2 (naproxeno), Rhamus 

 C19H16ClNO4 (indometacina), Rhamus 

 C14H13O2Na (sal de naproxeno) sintetizado no laboratório 

 C13H17O2Na (sal de ibuprofeno), Rhamus 
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 C19H15ClNO4Na (sal de indometacina) sintetizado no laboratório 

 CaCl2 anidro, Synth  

 P2O5 98% de pureza, Vetec 

 C19H18N2O2 (naproxenoamida) sintetizada no laboratório 

 C18H22N2O (Ibuprofenoamida) sintetizada no laboratório 

 C24H20ClN3O3 (indometacinamida) sintetizada no laboratório 

 2,3-ciclohexadieno 99% de pureza, Aldrich 

 Albumina de soro humano 96-99% de pureza, Aldrich 

 

3.2.3 Outros materiais  
 

 Peneira molecular 3A (1/16 inch- pellets), ACROS 

 Peneira molecular 4A (1/16 inch- beads, 8-12 mesh), Aldrich 

 

 

3.3 Purificação de solventes 
 

  

3.3.1 Purificação de metanol  
 

O metanol, de grau síntese foi seco por meio de destilação fracionada em presença de 

sódio metálico para obtenção de sua forma anidra. Depois da destilação o solvente foi 

armazenado sob atmosfera de nitrogênio e em peneira molecular 3A previamente 

ativada. 

 

3.3.2 Purificação de etanol  
 

O etanol por ser de grau síntese foi somente destilado em presença de magnésio 

metálico (em estilhas) e iodo, com intuito de eliminar a água presente. 

Primeiro uma pequena porção do solvente foi colocada em refluxo com o magnésio e 

com o iodo para permitir a ativação do magnésio (5g de Mg e 0,5 de I2 para 1L de 

etanol). Neste ponto a mistura muda da cor vermelha a branco leitoso indicando que a 

ativação foi feita. Depois disto, o restante do etanol foi adicionado e a solução foi 
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refluxada por mais uma hora. Terminado o refluxo, a solução foi destilada e o etanol 

seco obtido foi armazenado sob atmosfera de nitrogênio e em peneira molecular 3A 

previamente ativada. 

 

3.3.3 Purificação de diclorometano  
 

A literatura indica que o solvente precisa ser tratado primeiro com ácido sulfúrico, 

bicarbonato de sódio e água respetivamente para poder separar as impurezas, no 

entanto, como o diclorometano usado era de grau síntese a prova da cor com ácido 

sulfúrico foi negativa indicando que esta parte do processo de purificação não era 

necessária. Portanto, o solvente somente foi colocado em cloreto cálcio (ativado) de um 

dia para outro e destilado duas vezes em presença de pentóxido de fósforo. 

Terminada a segunda destilação o diclorometano foi armazenado em um balão 

recoberto com papel alumínio (para evitar a fotodegradação), sob atmosfera de 

nitrogênio e com peneira molecular 4A previamente ativada. 

 

3.3.4 Purificação de hexano  
 

Semelhante ao diclorometano, a literatura indica que o n-hexano precisa ser tratado 

com ácido sulfúrico, bicarbonato de sódio e água para retirar as impurezas, no entanto, 

este solvente também era grau síntese e esta parte da purificação foi omitida. Portanto, 

o n-hexano foi colocado em cloreto de cálcio de um dia para outro e destilado em 

presença de sódio metálico. O solvente seco foi armazenado sob atmosfera de 

nitrogênio e com peneira 4A previamente ativada. 

 

3.3.5 Purificação de éter etílico  
 

Primero o solvente foi testado com uma solução ácida de iodeto de potássio (HCl 

diluído/KI) para corroborar a presença de peróxidos, mas como a prova deu negativa o 

éter somente preciso ser seco usando de cloreto de cálcio ativado (24 horas) e 

destilação sobre sódio metálico no momento de ser usado. 
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3.3.6 Purificação da acetona 
 

O solvente foi colocado sobre CaSO4 anidro durante a noite para ser destilado no dia 

seguinte ao do uso.  

 

3.4 Técnicas instrumentais de análise 

 

Os espectros de RMN foram registrados nos espectrômetros INOVA 300 MHz e Bruker 

AIII 500 MHz. Os espectros de massas ESI-MS foram registrados num espectrômetro 

microTOF Bruker Daltonics. Os percentuais de carbono, hidrogênio e nitrogênio foram 

determinados num analisador elementar - Perkin Elmer 2400 serie II e a 

porcentagem de cloro foi determinada pelo método volumétrico de Schöringer. Todos 

estes procedimentos foram feitos nos laboratórios da Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo. Os espectros vibracionais foram registrados no 

laboratório de Espectroscopia Molecular Hans Stammerich LEM do Instituto de Química 

da Universidade de São Paulo empregando um espectrômetro Bruker/alpha FT-IR. Os 

espectros de emissão de fluorescência foram registrados num espectrofluorímetro RF-

5301 PC Shimadzu e as amostras para este estudo foram incubadas numa Estufa 

Microprocessada de Cultura Quimis modelo Q316M4 no laboratório de Pesquisa em 

Química do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus (BA). Os espectros eletrônicos foram registrados no 

laboratório de Química Inorgânica Sintética e Estrutural: Bioinorgânic- e Metalofármacos 

LAQISE-BIMET do Instituto de Química da Universidade de São Paulo empregando um 

espectrofotômetro UV-2600 Shimadzu. 

 

3.5 Síntese do sal dos ligantes FAINEs 
 

3.5.1 Síntese do sal sódico do naproxeno 
 

A 200 mL de água foram adicionados 10g de naproxeno (0,04 mol) e 1,60g de hidróxido 

de sódio (0,04 mol). A suspensão foi agitada até que esta tornou-se clara e incolor. À 
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medida que a solução era agitada foi se medindo o pH para garantir a formação do sal 

de naproxeno. 

Culminada a agitação e verificado o pH (neutro) a solução foi filtrada e o filtrado 

rotaevaporado para concentrar a solução e permitir a precipitação do sal. Finalmente o 

precipitado branco foi lavado com várias porções de diclorometano, seco a vácuo por 

várias horas e deixado dentro de um dessecador sob vácuo por uma noite para se obter 

6,15g (0,02 mol, 61% rendimento) do produto desejado. RMN 1H (300 MHz, Metanold): 

δ (ppm) 7,70-7,65 (m, 3H, CHaromático), 7,50 (dd, 3JH-H = 8,5, 4JH-H = 1,8 Hz, 1H, 

CHaromático), 7,16 (dd 4JH-H = 2,6 Hz, 1H, CHaromático), 7,06 (dd 3JH-H = 8,9,4JH-H = 2,6 Hz, 

1H, CHaromático), 3,87 (s, 3H, OCH3), 3,71 (q, 3JH-H = 7,1 Hz, 1H, CHquiral), 1,49 (d, 3JH-H = 

7,1 Hz, 3H, C-CH3(quiral)). 

 

3.5.2 Síntese do sal sódico da indometacina 
 

A 50 mL de água foram adicionados 0,5g de indometacina (1,39 mmol) e 0,05g de 

hidróxido de sódio (1,39 mmol). A suspensão amarela obtida foi agitada até que esta 

tornou-se amarela clara. À medida que a solução era agitada foi se medindo o pH para 

garantir a formação do sal da indometacina. 

Culminada a agitação e verificado o pH (neutro) a solução foi filtrada e o filtrado 

rotaevaporado para concentrar a solução e permitir a precipitação do sal. Finalmente o 

precipitado amarelo foi lavado com várias porções de diclorometano, seco sob vácuo 

por várias horas e deixado dentro de um dessecador com vácuo por uma noite para se 

obter 0,31g (1,36 mmol, 60% rendimento) do produto desejado. RMN 1H (300 MHz, 

Metanold): δ (ppm) 7,72 (d, 3JH-H = 8,7 Hz, 2H, CH armático), 7,55 (d, 3JH-H = 8,7, Hz, 2H, 

CHaromático), 7,08 (d, 4JH-H = 2,5 Hz, 1H, CHaromático), 6,97 (d, 3JH-H = 9,0 Hz, 1H, 

CHaromático), 6,63 (dd, 4JH-H = 9,0 ,4JH-H = 2,6Hz, 1H, CHaromático), 5,58 (d, 3JH-H = 6,0 Hz, 

2H, CHp-cim), 3,81 (s, 3H, OCH3), 3,52 (s,2H, CH2), 2,26 (s, 3H, CH3(pirrol)). 
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3.6 Síntese dos ligantes FAINEs modificados 
 

A síntese dos ligantes FAINEs modificados naproxenoamida, ibuprofenoamida e 

indometacinamida [51] não são reportados nem discutidos neste trabalho já que são 

objetivos de outro trabalho de pesquisa de doutorado de nosso laboratório. 

 

3.7 Síntese do complexo [RuCl2(PPh3)4]  
 

Este composto foi sintetizado seguindo o método reportado na literatura [52]. 

 

1,05g (4,00 mmol) do sal hidratado de rutênio RuCl3.xH2O foi dissolvido em 250 mL de 

metanol seco. Depois, a solução foi refluxada por 5 min sob atmosfera de nitrogênio. 

Atingido os 5 minutos, a solução foi resfriada e 6,00g (23,0 mmol) de trifenilfosfina 

foram adicionadas à mistura e colocada em refluxo por mais um período de 3 h. 

Ao termino da reação, a solução foi resfriada e o precipitado marrom formado foi filtrado 

a vácuo, lavado com éter etílico e seco a vácuo resultando em 3,2g (3,3 mmol, 83% de 

rendimento) do composto desejado. Análise elementar (%) C72H60Cl2P4Ru. Calculado: 

C, 70,80; H, 4,95; Cl, 5,80. Experimental: C, 70,18; H, 5,13; Cl, 6,14. Ponto de fusão, 

teórico [52]: 130-132°C. Experimental: 131-134°C. 

 

3.8 Síntese do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] 

 

A síntese desse composto foi realizada adaptando-se metodologia reportada na 

literatura [53] [54]. 

 

Num sistema previamente tratado com atmosfera inerte foram adicionados 0,10g (0,10 

mmol) de [RuCl2(PPh3)4] e 0,03g (1,10 mmol) do sal de sódio do naproxeno em 15 mL 

de metanol desgasificado. 

A mistura reacional foi agitada a temperatura ambiente por um período de 36 h, tempo 

durante o qual a solução marrom mudou de coloração para um amarelo-marrom. 
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Finalizado o tempo de reação a solução foi filtrada, o sólido descartado e o filtrado 

rotoevaporado até total secagem. O sólido obtido foi lavado com água e filtrado num 

funil de vidro sinterizado e lavado de novo com porções de água e também de hexano. 

Finalmente, o sólido de cor vermelho tijolo foi colocado num balão Shlenck, secado a 

alto vácuo por um período de 5 h e armazenado em atmosfera inerte (0,08g, 0,08mmol, 

80% rendimento). RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7,70-7,63 (m, 36H, CHaromatico), 

3,92 (s, 3H, OCH3), 3,34 (q, 3JH-H = 9,0 Hz, 1H, CHquiral), 1,17 (d, 3JH-H = 9,0 Hz, 3H, C-

CH3(quiral)). RMN 31P {1H} (300 MHz, DMSO, H3PO4(padrão interno)): δ (ppm). 64,93 (s), 31,46 

(s) ATR/FTIR (cm-1): 1603, 1504, 1460, 1262, 1228, 1028. Analise elementar (%) 

C36H30O3Cl2Ru. Calculado :C, 67,45; H, 4,86. Experimental: C, 67,96; H, 5,45. 

 

3.9 Síntese dos complexos do tipo areno-rutênio 

 

Os organometálicos do tipo areno-rutênio foram sintetizados no laboratório de Química 

Inorgânica Sintética e Estrutural: Bioinorgânica e Metalofármacos LAQISE-BIMET do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Contou-se ainda com colaboração 

por parte do laboratório de Estrutura e Reatividade de Compostos Inorgânicos LERCI 

da Universidade Federal de São Carlos UFSCar, São Carlos (SP). 

 

3.9.1 Síntese do complexo [Ru(p-cimeno)Cl2]2 

 

A síntese desse composto foi adaptada da metodologia reportada na literatura [55]. 

 

A 100 mL de metanol previamente degaseificado foram adicionados 2,00g (7,70 mmol) 

de RuCl3.3H2O e 10 mL (62,1 mmol) de α-feplandreno. A solução foi saturada com 

atmosfera de nitrogênio e colocada em refluxo por um período de 4 h. Durante este 

tempo a solução apresentou uma mudança de cor passando de marrom para vermelho-

alaranjado. 

Finalizado o tempo de reação, a solução foi resfriada por alguns minutos e depois 

filtrada a vácuo. Depois, o volume do sobrenadante foi reduzido por meio de 

rotaevaporação até aproximadamente 25 mL para precipitação do produto. 
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O precipitado vermelho-laranja foi filtrado a vácuo, lavado com várias porções de 

metanol frio e hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-se 2,00g (3,30 mmol, 

85% rendimento) do produto desejado. RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5,48 (d, 3JH-

H = 5,8 Hz, 2H, CHp-cim), 5,35 (d, 3JH-H = 5,8 Hz, 2H, CHp-cim), 2,92 (m, 3JH-H = 6,8, 1H, 

CH(CH3)2), 2,16 (s, 3H, CH3(p-cim)), 1,28 (d, 3JH-H = 6,9 Hz, 6H, CH(CH3)2). RMN 1H (300 

MHz, DMSO): δ (ppm) 5,81 (d, 3JH-H = 6,3 Hz, 2H, CHp-cim), 5,77 (d, 3JH-H = 6,3 Hz, 2H, 

CHp-cim), 2,81 (m, 3JH-H = 6,9, 1H, CH(CH3)2), 2,07 (s, 3H, CH3(p-cim)), 1,17 (d, 3JH-H = 6,9 

Hz, 6H, CH(CH3)2). 

 

3.9.2 Síntese do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx]  

 

A síntese desse composto foi adaptada da literatura tomando como referência 

complexos de estrutura similar [56].  

 

A 30 mL de metanol previamente degaseificado foram adicionados 0,10g, (0,16 mmol) 

de [Ru(p-cimenoCl2]2 e 0,11g (0,42 mmol) do sal de sódio de naproxeno (Npx). A 

solução foi saturada com atmosfera de nitrogênio e agitada a temperatura ambiente por 

um período de 1 h. Durante este tempo a solução apresentou uma mudança de cor 

passando de vermelho para laranja. 

Finalizado o tempo de reação, o metanol foi removido por meio de rotaevaporação e 

substituído por diclorometano. A solução foi filtrada a vácuo, o sólido descartado e o 

filtrado rotavaporado até total secagem. O sólido laranja obtido foi dissolvido numa 

pequena porção de acetona e resfriado em freezer por 30 min. Finalmente o produto foi 

precipitado pela adição de hexano. O precipitado laranja formado foi filtrado a vácuo, 

lavado com várias porções de hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-se 

0,14g (0,28 mmol, 87% rendimento) do produto desejado. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ 

(ppm) 7,70-7,65 (m, 3H, CHaromatico), 7,40 (dd, 3JH-H = 8,5, 4JH-H = 1,6 Hz, 1H, CHaromatico), 

7,14–7,10 (m, 2H, CHaromatico), 5,54 (d, 3JH-H = 5,8 Hz, 2H, CHp-cym), 5,32 (d, 3JH-H = 5,8 

Hz, 2H, CHp-cym), 3,92 (s, 3H, OCH3), 3,52 (q, 3JH-H = 7,1 Hz, 1H, CHquiral), 2,87 (m, 3JH-H 

= 7,0, 4JH-H = 3,0 Hz, 1H, CH(CH3)2), 2,97 (s, 3H, CH3(p-cym)), 1,43 (d, 3JH-H = 7,2 Hz, 3H, 

C-CH3(quiral)), 1,27 (m, 3JH-H = 6,9 Hz, 6H, CH(CH3)2).
 NMR 13C (500 MHz, CDCl3) δ 
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(ppm) 193,59 (COO-), 157,70 (C-OCH3), 135,53 (Caromatico), 133,63 (Caromatico), 129,31 

(CHaromatico), 128,96 (Caromatico), 126,92 (CHaromatico), 126,72 (CHaromatico), 126,23 

(CHaromatico), 118,69 (CHaromatico), 105,58 (CHaromatico), 100,73 (Cp-cim), 94,33 (Cp-cim), 

78,12 (CHp-cim), 77,69 (CHp-cim), 55,29 (OCH3), 48,11 (CHquiral), 31,48 (CH(CH3)2), 22,27 

(CH(CH3)2, 18,82 (CH3(p-cym)), 18,08 (C-CH3(quiral)). ATR/FTIR (cm-1): 1604, 1503, 1432, 

1267, 1230, 1028. ESI-MS: m/z = 965 [Ru2(p-cimeno)2(Npx)2Cl]+, 771 [Ru2(p-

cimeno)(Npx)Cl2]
+, 506 [Ru(p-cimeno)(Npx)(CH3CN)]+, 465 [Ru(p-cimeno)Npx]+, 312 

[Ru(p-cimeno)(CH3CN)Cl]+, 271 [Ru(p-cimeno)Cl]+. Analise elementar (%) 

C24H27ClO3Ru. Calculado: C, 57,55; H, 5,44; Cl, 7,09. Experimental: C, 55,63; H, 5,04; 

Cl, 6,89. 

 

3.9.3 Síntese do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] 

 

A síntese desse composto foi realizada adaptando-se metodologia reportada na 

literatura tomando como referência complexos de estrutura similar [57].  

 

Em 15 mL de diclorometano degaseificado foram adicionados 0,10g (0,16 mmol) de 

[Ru(p-cimeno)Cl2]2 e 0,10g (0,32 mmol) de naproxenoamida (NpxM). A solução, foi 

saturada com atmosfera de nitrogênio e deixada em agitação por um período de 5 h. 

Durante este tempo a solução apresentou uma mudança de cor passando de vermelho 

para laranja. 

Finalizado o tempo de reação, o solvente foi removido por meio de rotaevaporação e 

substituído por acetona para depois precipitar o produto mediante a adição de hexano. 

Para finalizar, o produto cor laranja claro foi filtrado a vácuo, lavado com várias porções 

de hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-se 0,14 mg (0,19 mmol, 71% 

rendimento) do produto desejado. RMN 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8,89 (S, 

1H, NH), 7,93-7,83 (m, 3H, CHaromatico, 2H, CHPi), 7,61 (d, 3JH-H = 8,1 Hz, 1H, CHaromatico 

), 7,20-7,17 (m, 2H, CHaromatico), 6,96 (d, 3JH-H = 6,3 Hz, 2H CHPi), 5,36 (d, 3JH-H = 5,7 Hz, 

1H, CHp-cim), 5,29 (d, 3JH-H = 5,7 Hz, 1H, CHp-cim), 5,01 (d, 3JH-H = 5,7 Hz, 1H, CHp-cim), 

4,95 (d, 3JH-H = 5,7 Hz, 1H, CHp-cim), 4,10 (q, 3JH-H = 6,8 1H, CHquiral), 3,92 (s, 3H, OCH3), 

2,81 (m, 3JH-H = 6,8, 1H, CH(CH3)2), 1,77 (s, 3H, CH3(p-cim)), 1,57 (d, 3JH-H = 6,7 Hz, 3H, 
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C-CH3(quiral)), 1,24 (dd, 3JH-H = 6,8, 4JH-H =4,2, 6H, CH(CH3)2).
 NMR 13C (300 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) 173,87 (C=O), 157,62 (C-OCH3), 154,08 (CHPi), 146,37 (CPi), 136,11 (Caromatico), 

133,79 (Caromatico),129,43 (CHaromatico), 128,87 (Caromatico), 127,27 (CHaromatico), 127,12 

(CHaromatico), 126,37 (CHaromatico), 118,93 (CHaromatico), 114,95 (CHPi), 105,72 (CHaromatico), 

102,98 (Cp-cim), 96,94 (Cp-cim), 83,35 (CHp-cim), 83,16 (CHp-cim), 81,59 (CHp-cim), 81,22 

(CHp-cim), 55,34 (OCH3), 47,34 (CHquiral), 30,58 (CH(CH3)2), 22,26 (CH(CH3)2), 

22,21(CH(CH3)2), 19,01 (C-CH3(quiral)), 18,04 (CH3(p-cim)). ATR/FTIR (cm-1): 1702, 1588, 

1503, 1423, 1231, 1026. ESI-MS: m/z = 577 [Ru(p-cimeno)(NpxM)Cl]+, 541 [Ru(p-

cimeno)(NpxM-H+)]+, 271 [Ru(p-cimeno)Cl]+. Analise elementar (%) C29H32N2O2Cl2Ru. 

Calculado :C, 56.86; H, 5.26; N, 4.57; Cl, 11.57. Experimental: C, 56,85; H, 5,31; N, 

4,80; Cl, 10,65. 

 

3.9.4 Síntese do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] 
 

A síntese desse composto foi adaptada da literatura tomando como referência 

complexos de estrutura similar [56].  

 

A 30 mL de metanol previamente degaseificado foram adicionados 0,10g, (0,16 mmol) 

de [Ru(p-cimenoCl2]2 e 0,16g (0,42 mmol) do sal de sódio de ibuprofeno (Ibp). A solução 

foi saturada com atmosfera de nitrogênio e agitada a temperatura ambiente por um 

período de 1 h. Durante este tempo a solução apresentou uma mudança de cor 

passando de vermelho para laranja. 

Finalizado o tempo de reação, o metanol foi removido por meio de rotaevaporação e 

substituído por diclorometano A solução foi filtrada a vácuo, o sólido descartado e o 

filtrado rotavaporado até total secagem. O sólido laranja obtido foi dissolvido numa 

porção pequena de acetona e resfriado no freezer por 30 min. Finalmente o produto foi 

precipitado pela adição de hexano frio. O precipitado laranja formado foi filtrado a 

vácuo, lavado com várias porções de hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-

se 0,08g (0,17 mmol, 54% rendimento) do produto desejado. RMN 1H (500 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 7,18 (d, 3JH-H = 8,0 Hz, 2H, CHaromatico), 7,06 (d, 3JH-H = 8,0 Hz, 2H, 

CHaromatico), 5,55 (d, 3JH-H = 6,2 Hz, 2H, CHp-cim), 5,32 (dd, 3JH-H = 5,6 Hz, 2H, CHp-cim), 
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3,35 (q, 3JH-H = 7,1 Hz, 1H, CHquiral), 2,87 (m, 3JH-H = 6,9 Hz, 1H, CH(CH3)2(p-cim)), 2,43 (d, 

3JH-H = 7,2 Hz, 2H, CH2), 2,29 (s, 3H, CH3(p-cim)), 1,83 (m, 3JH-H = 6,8 Hz, 1H, 

CH(CH3)2(Ibp)), 1,33 (d, 3JH-H = 7,2 Hz, 3H, C-CH3(quiral)), 1,27 (d, 3JH-H = 6,9 Hz, 6H, 

CH(CH3)2(p-cim)), 0,89 (d, 3JH-H = 6,6 Hz, 6H, CH(CH3)2(Ibp)). 
 NMR 13C (500 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) 193,74 (COO-), 140,22 (Caromatico), 137,36 (Caromatico), 129,16 (CHaromatico), 127,45 

(CHaromatico), 100,81 (Cp-cim), 100,73 (Cp-cim), 94,40 (Cp-cim), 78,01 (CHp-cim), 77,88 (CHp-

cim), 77,60 (CHp-ciim), 77,45 (CHp-cim), 47,81 (CHquiral), 45,07 (CH2) 31,47 (CH(CH3)2(p-cim)), 

30,19 (CH(CH3)2(Ibp)), 22,39 (CH(CH3)2(Ibp)), 22,24 (CH(CH3)2(p-cim)), 18,81 (CH3(p-cim)), 

18,00 (CCH3(quiral)). ATR/FTIR (cm-1): 1604, 1503, 1432, 1267, 1230, 1028. ESI-MS: m/z 

= 917 [Ru2(p-cimeno)2(Ibp)2Cl]+, 747 [Ru2(p-cimeno)2(Ibp)Cl2]
+, 441 [Ru(p-

cimeno)(Ibp)]+, 271 [Ru(p-cimeno)Cl]+. Analise elementar (%) C23H31ClO2Ru. Calculado: 

C, 58.03; H, 6.56; Cl, 7.44. Experimental: C, 57.85; H, 6.46; Cl, 7,75. 

 

3.9.5 Síntese do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] 

 

A síntese desse composto foi realizada adaptando-se metodologia reportada na 

literatura tomando como referência complexos de estrutura similar [57].  

 

Em 15 mL de diclorometano degaseificado foram adicionados 0,10g (0,16 mmol) de 

[Ru(p-cimeno)Cl2]2 e 0,09g (0,32 mmol) de ibuprofenoamida (IbpM). A solução, foi 

saturada com atmosfera de nitrogênio e deixada em agitação por um período de 5 h. 

Durante este tempo a solução apresentou uma mudança de cor passando de vermelho 

para laranja. 

Finalizado o tempo de reação, o solvente foi removido por meio de rotavaporação e 

substituído por acetona para depois precipitar o produto mediante a adição de hexano. 

Para finalizar, o produto cor laranja claro foi filtrado a vácuo, lavado com várias porções 

de hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-se 0,16g (0,27 mmol, 82% 

rendimento) do produto desejado. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ (ppm) 9,18 (S, 1H, NH), 

8,22 (d, 3JH-H = 6,0 Hz , 2H, CHPi), 7,39 (d, 3JH-H = 7,9 Hz, 2H, CHaromatico), 7,17 (sb, 2H, 

CHpi), 7,12 (d, 3JH-H = 7,5 Hz, 2H, CHaromatico), 5,41 (d, 3JH-H = 6,0 Hz, 2H, CHp-cim), 5,13 

(d, 3JH-H = 5,5 Hz, 2H, CHp-cim), 4,04 (q, 3JH-H = 6,5 Hz, 1H, CHquiral), 2,91 (m, 3JH-H = 7,0 
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Hz, 1H, CH(CH3)2(p-cim)), 2,43 (d, 3JH-H = 7,0 Hz, 2H, CH2), 1,95 (s, 3H, CH3(p-cim)), 1,84 

(m, 3JH-H = 7,0 Hz, 1H, CH(CH3)2(Ibp)), 1,49 (d, 3JH-H = 6,5 Hz, 3H, C-CH3(quiral)), 1,29 (d, 

3JH-H = 7,0 Hz, 6H, CH(CH3)2(p-cim)), 0,88 (d, 3JH-H = 7,0 Hz, 6H, CH(CH3)2(Ibp)). 
 NMR 13C 

(500 MHz, CDCl3) δ (ppm) 174,34 (C=O), 154,18 (CHpi), 146,75 (Cpi),140,47, (Caromatico), 

129,42 (CHaromatico), 127,65 (CHaromatico), 115,02 (CHpi), 100,81 (Cp-cim), 103,09 (Cp-cim), 

97,15 (Cp-cim), 83,20 (CHp-cim), 81,55 (CHp-cim), 46,84 (CHquiral), 45,08 (CH2) 30,64 

(CH(CH3)2(p-cim)), 30,20 (CH(CH3)2(Ibp)), 22,45 (CH(CH3)2(Ibp)), 22,26 (CH(CH3)2(p-cim)), 

18,89 (CH3(p-cim)), 18,15 (CCH3(quiral)). ATR/FTIR (cm-1): 1703, 1591, 1502, 1422. ESI-

MS: m/z = 835 [Ru(p-cimeno)(IbpM)2Cl]+, 573 [Ru(p-cimeno)2(IbpM)2(CNCH3)Cl2]
+2, 553 

[Ru(p-cimeno)(IbpM)Cl]+, 283 [IbpM-H+], 271 [Ru(p-cimeno)Cl]+. Analise elementar (%) 

C28H36Cl2N2ORu. Calculado: C, 57,13; H, 6,16; Cl, 12,04, N, 4,76. Experimental: C, 

57,05; H, 6,28; Cl, 11.62, N, 4,72.  

 

3.9.6 Síntese do complexo [RuCl2(p-cimeno)Ind] 

 

A síntese desse composto foi adaptada da literatura tomando como referência 

complexos de estrutura similar [56].  

 

A 30 mL de metanol previamente degaseificado foram adicionados 0,10g, (0,16 mmol) 

de [Ru(p-cimenoCl2]2 e 0,16g (0,42 mmol) do sal de sódio de indometacina (Ind). A 

solução foi saturada com atmosfera de nitrogênio e agitada a temperatura ambiente por 

um período de 1 h. Durante este tempo a solução apresentou uma mudança de cor 

passando de vermelho para laranja. 

Finalizado o tempo de reação, o metanol foi removido por meio de rotaevaporação e 

substituído por diclorometano. A solução foi filtrada a vácuo, o sólido descartado e o 

filtrado rotaevaporado até total secagem. O sólido laranja obtido foi dissolvido numa 

pequena porção de acetona e resfriado em freezer por 30 min. Finalmente o produto foi 

precipitado pela adição de hexano frio. O precipitado laranja formado foi filtrado a 

vácuo, lavado com várias porções de hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-

se 0,083g 0,14g (0,22 mmol, 70% rendimento) do produto desejado. RMN 1H (500 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 7,64 (d, 3JH-H = 8,5 Hz, 2H, CHaromatico), 7,46 (d, 3JH-H = 8,5, Hz, 2H, 



 

48 
 

CHaromatico ), 6,98 (d, 4JH-H = 2,4 Hz, 1H, CHaromatico), 6,89 (d, 3JH-H = 9,0 Hz, 1H, 

CHaromatico), 6,65 (dd, 4JH-H = 9,0 ,4JH-H = 2,4Hz, 1H, CHaromatico), 5,58 (d, 3JH-H = 6,0 Hz, 

2H, CHp-cim), 5,35 (d, 3JH-H = 6,0 Hz, 2H, CHp-cim), 3,86 (s, 3H, OCH3), 3,42 (s,2H, CH2), 

2,89 (m, 3JH-H = 6,9 Hz, 1H, CH(CH3)2), 2,29 (sb, 3H, CH3(p-cim)), 2,28 (sb, 3H, CH3(pirrol)), 

1,32 (d, 3JH-H = 6,9 Hz, 6H, CH(CH3)2).
 NMR 13C (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) 189,25 

(COO-), 168,35(C=Oamida) 156,04 (C-OCH3), 139,14 (C-Claromatico), 135,66 (Cpirrol), 134,03 

(Caromatico), 131,19 (CHaromatico), 130,80 (Caromatico), 130,77 (Caromatico), 129,08 (CHaromatico), 

114,82 (CHaromatico), 112,13 (Cpirrol), 111,88 (Caromarico), 101,66 (CHaromatico), 100,29 (Cp-

cim), 94,28 (Cp-cim), 78,39 (CHp-cim), 77,61 (CHp-cim), 55,91(OCH3), 33,02 (CH2), 31,52 

(CH(CH3)2), 22,31 (CH(CH3)2, 18,81 (CH3(p-cim)), 13,55 (CH3(pirrol)). ATR/FTIR (cm-1): 

1685, 1511, 1452, 1067. ESI-MS: m/z = 592 [Ru(p-cimeno)(Ind)Cl]+, Analise elementar 

(%) C29H29Cl2NO4Ru. Calculado: C, 55,50; H, 4,65; Cl, 11,29, N, 2,23. Experimental: C, 

54,30; H, 4,73; Cl, 11,14, N, 2,25. 

 

3.9.7 Síntese do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

 

A síntese desse composto foi realizada adaptando-se metodologia reportada na 

literatura tomando como referência complexos de estrutura similar [57].  

 

Em 15 mL de diclorometano degaseificado foram adicionados 0,10g (0,16 mmol) de 

[Ru(p-cimeno)Cl2]2 e 014g (0,32 mmol) de indometacinamida (IndM). A solução, foi 

saturada com atmosfera de nitrogênio e deixada em agitação por um período de 5 h. 

Durante este tempo a solução apresentou uma mudança de cor passando de vermelho 

para amarela. 

Finalizado o tempo de reação, o solvente foi removido por meio de rotaevaporação e 

substituído por acetona para depois precipitar o produto mediante a adição de hexano. 

Para finalizar, o produto cor laranja claro foi filtrado a vácuo, lavado com várias porções 

de hexano e seco a vácuo por várias horas. Obteve-se 0,18g (0,24 mmol, 75% 

rendimento) do produto desejado. RMN 1H (500 MHz, CDCl3): δ (ppm)  9,07 (s, 1H, 

NH), 8,38 (d, 3JH-H = 6,7 Hz, 2H, CHpi), 7,67 (d, 3JH-H = 8,4 Hz, 2H, CHaromatico) 7,47 (d, 

3JH-H = 8,4 Hz, 2H, CHaromatico), , 7,23 (d, 3JH-H = 6,7 Hz, 2H, CHpi), 7,13 (d, 4JH-H = 2,3 
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Hz, 1H, CHaromatico), 7,00 (d, 3JH-H = 9,0 Hz, 1H, CHaromatico), 6,68 (dd, 3JH-H = 9,0, 4JH-H = 

2,4 Hz, 1H, CHaromatico), 5,47 (d, 3JH-H = 5,9 Hz, 2H, CHp-cim), 5,18 (d, 3JH-H = 5.9 Hz, 2H, 

CHp-cym), 3.87 (s, 2H, CH2), 3.85 (S, 3H, OCH3), 2.90 (m, 3JH-H = 7,0 Hz, 1H, CH(CH3)2), 

2,38 (s, 3H, CH3(p-cim)), 1,93 (s, 3H, CH3(pirrol)), 1,28 (d, 3JH-H = 6,9 Hz, 6H, CH(CH3)2).
 

NMR 13C (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) 170,21 (C=O), 168,42 (C=Oamida) 156,12 (C-OCH3), 

154,22 (CHpi), 146,53 (Cpi), 139,02 (C-Claromatico), 136,45 (Cpirrol), 134,18 (Caromatico), 

131,16 (CHaromatico), 131,01 (Caromatico), 130,98 (Caromatico), 129,08 (CHaromatico), 115,35 

(CHpi), 115,00 (CHaromatico), 113,00 (Cpirrol), 111,38 (CHaromarico), 103,06 (Cp-cym), 101,93 

(CHaromatico), 97,28 (Cp-cym), 83,45 (CHp-cim), 81,43 (CHp-cim), 55,97(OCH3), 33,31 (CH2), 

30,66 (CH(CH3)2), 22,27 (CH(CH3)2, 18,14 (CH3(p-cim)), 13,97 (CH3(pirrol)). ATR/FTIR (cm-

1): 1719, 1683, 1587, 1505, 1424. ESI-MS: m/z = 704 [Ru(p-cimeno)(IndM)Cl]+, 271 

[Ru(p-cimeno)Cl]+. Analise elementar (%) C34H34Cl3N3O3Ru. Calculado: C, 55,15; H, 

4,63; Cl, 14,37, N, 5,67. Experimental: C, 54,50; H, 4,58; Cl, 14,67, N, 5,30. 

 

3.10 Estudo de estabilidade por RMN 1H dos complexos 
 

Para a realização deste estudo tanto os complexos como o precursor [Ru(p-cimenoCl2]2 

foram dissolvidos em DMSO deuterado e os espectros de RMN 1H registrados a 

temperatura ambiente e em diferentes intervalos de tempos (0h, 1h, 3h, 6h, 12h, 24h e 

48h). 

 

3.11 Estudos de interação com a proteína albumina do soro humano (HSA) 
 

Os experimentos descritos abaixo foram realizados pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. 

Rodrigo Luis Silva Ribeiro Santos no Laboratório de Química, do Departamento de 

Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

Ilhéus (BA), com o qual tem-se colaboração. 
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3.11.1 Procedimento geral 

 

Para o estudo da interação dos complexos [RuCl2(p-cimeno)IndM] e [RuCl(p-

cimeno)Ind] com albumina foram preparadas soluções estoque dos complexos (3,0x10-4 

mol L-1 em DMSO) e da albumina (0,05 mol L-1, pH 7,2 em solução tampão de fosfato). 

 

Das soluções estoques dos complexos e da HSA foram tomados volumes apropriados 

(conforme Tabela 3-1) de forma a obter diferentes razões molares de HSA:Ru variando 

de 1:0 a 1:12 e mantendo o volume de DMSO adicionado em 4% (v/v) constante para 

todas as medidas. 

Tabela 3-1. Volumes das alíquotas tomadas para a preparação das soluções dos adutos 
HSA/[RuCl2(p-cimeno)IndM] e HSA/[RuCl(p-cimeno)Ind] 

 

 V(HSA) (mL) V(tampão) (mL) V(DMSO) (µL) VRuFAINEs(µL) [Ru]final (µmol/L) 

Branco 0 0,88 120 0  

0 2,0 0,88 120 0  

1 2,0 0,88 115 5 0,5E
-6

 

2 2,0 0,88 110 10 1E
-6

 

3 2,0 0,88 100 20 2E
-6

 

4 2,0 0,88 90 30 3E
-6

 

5 2,0 0,88 80 40 4E
-6

 

6 2,0 0,88 60 60 6R
-6

 

7 2,0 0,88 40 80 8E
-6

 

8 2,0 0,88 20 100 10E
-6

 

9 2,0 0,88 0 120 12E
-6

 

total 20 mL 8,8 mL ~1 mL ~ 0,5 mL  

 

 

As soluções de componentes mistos foram incubadas individualmente a quatro 

temperaturas distintas 25, 35, 42 e 50 °C durante 3 h. Depois disso, os espectros de 

emissão de fluorescência das soluções foram registrados em 300-500 nm com o 

comprimento de onda de excitação em 280 e 295 nm.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Como as sínteses dos complexos aqui analisados foram baseadas em metodologias 

reportadas para complexos semelhantes, a caracterização também foi realizada 

tomando como referência algumas das técnicas de análise empregadas e os dados 

reportados para estes homólogos. 

 

Dentre as muitas técnicas de análise empregadas pelos autores dos artigos tomados 

como referência, foram escolhidas as técnicas de RMN, ATR/FT-IR, massas microTOF 

(ESI-MS) e análise elementar, as quais acredita-se apresentarem uma excelente 

correlação entre os dados fornecidos por elas o que leva a uma elucidação quase 

inequívoca das estruturas dos complexos. 

 

4.1 Contextualização  
 

O projeto de pesquisa original tinha como objetivo a síntese e caracterização de 

complexos do tipo areno-rutênio contendo como arenos os ligantes ciclopentadienilo e 

indenilo, pois reportes bibliográficos indicaram que estes tipos de complexos 

apresentam boa atividade biológica [58] [59] [60].  Para tanto, foram propostas as 

sínteses de derivados do tipo indenil-rutênio e ciclopentadienil-rutênio contendo os 

ligantes FAINEs.Figura 4-1 

 

Ru O
Ph3P

R
O

Ru O
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O
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Figura 4-1. Complexos do tipo indenil-rutênio e ciclopentadienil-rutênio contendo os FAINEs 

 

Vários métodos de sínteses foram adaptados da literatura para poder obter os 

complexos desejados, entre eles, a síntese de precursores já contendo os arenos para 

a posterior coordenação dos fármacos. Figura 4-2 
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Figura 4-2. Reação geral para a obtenção do derivado areno-rutênio-FAINE (areno= indenilo e 
ciclopentadienilo) 

 

Contudo, as sínteses não tiveram sucesso possivelmente devido a natureza das 

espécies intermediarias formadas durante a reação.  

Por outro lado, os resultados parciais obtidos indicaram que a coordenação do fármaco 

acontecia, mas também se dava a saída do areno. Isto, direcionou para que outro 

método de síntese fosse proposto baseando-se na formação de um precursor que 

tivesse o fármaco e as fosfinas coordenadas antes de tentar coordenar o areno. Figura 

4-3 
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Figura 4-3. Reações gerais para a obtenção do precursor [RuCl(FAINE)(PPh3)2] e o complexo 
areno-rutênio-FAINE (areno= indenilo e ciclopentadienilo) 
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4.2 Caracterização do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] 
 

A estrutura deste composto está fundamentada na interação rutênio-naproxeno, 

portanto, foram comparados os espectros do ligante naproxeno livre (anexo 1) e do 

complexo para corroborar o tipo de interação formada entre o íon naproxenato e o 

rutênio. 

 

Ao comparar os espectros de ATR/FT-IR do sal de sódio do naproxeno, e o precursor 

[RuCl2(PPh3)4] como o espectro do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] (Fig. 4-4) podem-se 

observar mudanças no espectro  do complexo o que confirma a coordenação do 

naproxenato ao rutênio. 
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Figura 4-4. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl(Npx)(PPh3)4], NaNpx e o precursor 
[RuCl2(PPh3)4] (região entre 1800 e 1300 cm-1) 

 

Como pode-se observar na figura 4-4, quando o ligante naproxeno encontra-se na 

forma de sal, o espectro apresenta duas bandas diagnósticas as quais correspondem 
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às vibrações assimétrica (1550 cm-1) e simétrica (1360 cm-1) do grupo carboxilato. 

Contudo, quando o ligante entra e coordena-se com o rutênio para formar o complexo 

[RuCl(Npx)(PPh3)2] estas bandas mudam, e possivelmente são as bandas que se  

apresentam no espectro do complexo em 1504cm-1 e 1460 cm-1 , respectivamente. 

 Esta atribuição foi feita de forma tentativa e empregando referências da literatura para 

compostos semelhantes [61] [62] [63] [64], pois nesta mesma região aparece uma 

apreciável quantidade de bandas as quais poderiam corresponder às vibrações 

esqueléticas dos anéis aromáticos (alongamento simétrico no plano C-C) e as vibrações 

de deformação angular C-H dos grupos metila as quais poderiam ser facilmente 

confundidas com as bandas assimétrica e simétrica do grupo carboxilato; portanto como 

já foi mencionado, foram tomados modelos de complexos semelhantes para poder 

atribuir e discutir de forma tentativa os deslocamentos das bandas vibracionais deste 

grupo. 

Retomando as diferenças entre os deslocamentos das bandas assimétrica e simétrica 

do carboxilato no ligante livre e o complexo pode-se afirmar que estas diferenças 

podem ser atribuídas à mudança no tipo de interação do íon carboxilato, pois ele deixa 

de ter uma interação eletrostática com o sódio (Δ=190) para formar uma ligação de tipo 

covalente com o rutênio (Δ=44) [65] [66] [67]. Portanto, é possível que devido à massa 

do complexo formado a vibração assimétrica fique restringida fazendo com que a 

vibração perca força e se registre em menores frequências enquanto que a 

coordenação bidentada do naproxeno faz com que a distância de ligação C-O fique 

maior [39] [68] favorecendo a vibração simétrica levando-a a aparecer em maiores 

frequências. 

 

Por outro lado, a informação obtida pelos espectros de ATR/ FT-IR concordam com a 

fornecida pela espectroscopia de ressonância magnética nuclear. 

 

Comparando o espectro de RMN 1H do ligante livre com o espectro do complexo (Fig. 4-

5) pôde-se confirmar a coordenação do ligante naproxeno, já que os sinais 

correspondentes aos hidrogênios denominados 1 (d, 3H, 3JH-H =9,00 Hz, 1,17ppm) e 2 
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(q,1H, 3JH-H =9,00 Hz, 3,34 ppm) no complexo sofrem um deslocamento para o campo 

de proteção do espectro.  

 

Este fenômeno de proteção poderia ser explicado devido ao efeito de anisotropia 

paramagnética fornecido pelo rutênio, pois quando o naproxeno se coordena ao metal a 

energia entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado no íon metálico ficam 

perto o suficiente permitindo a mistura dos níveis de energia fazendo que o rutênio que 

em princípio é diamagnético apresente um pequeno momento paramagnético 

permitindo a blindagem dos átomos vizinhos que neste caso são os hidrogênios ligados 

aos carbonos α e β do carboxilato. [69] [70].  

 

 
Figura 4-5. Comparação dos espectros do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] e HNpx 

 (faixa do carbono quiral) 
 

Adicionalmente, o restante da estrutura foi evidenciado pela análise completa do 

espectro de RMN 1H (Fig. 4-6). No espectro pode-se ver um conjunto de sinais altos e 

com pouca resolução na região compreendida entre 7,70 e 7,63 ppm o que confirma a 

presença das trifenilfosfinas no complexo. Além disso, a integração do conjunto de 
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sinais indicou que o complexo tem coordenado duas trifenilfosfinas além do naproxeno, 

mas infelizmente devido à complexidade dos sinais na região aromática as constantes 

de acoplamento não puderam ser determinadas. 

 

 

Figura 4-6. Espectro de RMN 1H (300MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] 

 

Para complementar o estudo e poder confirmar a presença dos átomos de fósforo no 

complexo foi realizado um estudo de RMN 31P. 

No espectro (Fig. 4-7), podem-se observar dois sinais (s, 64,93 e s, 31,46 ppm) os 

quais poderiam corresponder a duas estruturas diferentes onde os dois átomos de 

fósforo em cada estrutura podem ter o mesmo ambiente magnético, ou uma só 

estrutura, mas com os fósforos em ambientes magnéticos diferentes. Contudo, o 
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espectro de RMN 31P não teve informações suficientes para poder atribuir os sinais a 

algum tipo de estrutura específica. 

 

 

Figura 4-7. Espectro de RMN 31P {H} (300MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] 

 

Finalmente, a análise elementar indicou que o complexo encontra-se livre de impureza 

e que as porcentagens calculadas para os elementos na estrutura proposta estão de 

acordo com os determinados experimentalmente. Tabela 4-1 

 

Tabela 4-1. Porcentagens da analise elementar do complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2] 

 

Elemento % Experimental % Calculado 

C 67,96 67,45 

H 5,45 4,86 

 

Este complexo foi sintetizado com o fim de ser usado como precursor na síntese de 

complexos tipo indenil-rutênio-FAINEs e também para estudar sua atividade biológica, 

pois estudos realizados por outro grupo concomitantemente com os nossos indicaram 

que estes tipos de estruturas poderiam contribuir no tratamento contra o câncer [63]. 
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Entretanto, devido aos problemas de estabilidade que o complexo apresentou tanto no 

estado sólido como em solução, não puderam ser continuados os estudos com este 

composto. 

 

4.3 Caracterização do complexo [Ru(p-cimeno)Cl2]2 

 

Este complexo foi sintetizado com o objetivo de ser usado como precursor na síntese 

dos compostos areno-rutênio que contém como ligantes principais os fármacos AINEs e 

seus derivados.  

Apesar de ser um composto fácil e rápido de sintetizar, e que por suas características 

físicas (cor e solubilidade) poderia ser rapidamente identificado como o complexo [Ru(p-

cimeno)Cl2]2, foi importante realizar sua caracterização por meio da técnica RMN 1H 

para o conhecimento do grau de pureza do composto além da veracidade da estrutura. 

Figura 4-8 

 

Figura 4-8. Espectro de RMN 1H (300MHz, CDCl3) do complexo [Ru(p-cimeno)Cl2]2 
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No espectro pode- se observar os sinais dos anéis os quais aparecem em 5,48 ppm (d, 

2Hb, 
3JH-H =5,8 Hz) e 5,35 ppm (d, 2Ha, 

3JH-H =5,8 Hz). Também, aparecem os sinais dos 

hidrogênios dos grupos substituintes, metila em 2,16 ppm (s, 3Hd) e isopropila em 2,92 

ppm (q, 1Hc, 
3JH-H =6,8 Hz) e 1,28 ppm (d, 6He, 

3JH-H =6,8 Hz). 

Além dos sinais do composto e dos sinais residuais do solvente usado o espectro não 

apresenta outros tipos de sinais. Portanto, pode-se assegurar que o complexo 

apresenta um alto grau de pureza.  

 

4.4 Caracterização do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] 
 

A estrutura deste composto se fundamenta na interação entre o fragmento areno-

rutênio e o ligante FAINE, portanto, a comparação dos sinais dos espectros de RMN 1H 

do ligante naproxeno (Anexo 1) e do precursor com os do complexo foi importante para 

poder corroborar a coordenação dos ligantes e as atribuições dos sinais no espectro do 

complexo. 

 

Ao comparar os sinais do naproxeno livre e o percursor com os sinais do complexo (Fig. 

4-9) podem-se evidenciar deslocamentos de vários sinais (Tab. 4-2) os quais 

corroboram com a coordenação dos ligantes ao rutênio. 

 

Tabela 4-2. Comparação dos deslocamentos mais representativos entre [RuCl(p-cimeno)Npx], 
HNpx e [Ru(p-cimeno)Cl2]2 

 

Hidrogênio [RuCl(p-cimeno)Npx] (ppm) HNpx (ppm) [Ru(p-cimeno)Cl2]2 (ppm) 

a 5,32, d, 
3
JH-H = 5.0 Hz __ 5,35, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

b 5,54, d, 
3
JH-H = 5.8 Hz __ 5,48, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

c 2,87, m, 
3
JH-H = 7,0 Hz __ 2,92, q, 

3
JH-H = 6,8 Hz 

d 2,29, s __ 2,16, s 

e 1,27, dd,
 3
JH-H = 6,9 Hz __ 1,28, d, 

3
JH-H = 6,8 Hz. 

1 3,52, q, 
3
JH-H = 7,1 Hz 3,86, t, 

3
JH-H = 7,1 Hz __ 

2 1,43, d, 
3
JH-H = 7,2 Hz 1,58, d, 

3
JH-H = 7,2 Hz, __ 
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Figura 4-9. Espectro de RMN 1H (500MHz, (CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] 

 

Quase todos os sinais dos hidrogênios no p-cimeno aprestam deslocamentos diferentes 

que os apresentados pelos hidrogênios no percursor o que sugere uma mudança no 

ambiente magnético destes hidrogênios. Este fenômeno poderia estar associado ao 

efeito de anisotropia gerado pelo carboxilato do naproxeno, pois de acordo com a 

disposição espacial que adotam os ligantes quando o complexo se forma alguns dos 

hidrogênios do p-cimeno poderiam ficar dentro do cone de proteção do carboxilato o 

que levaria os sinais para o campo de proteção, caso contrário aos hidrogênios que 

ficam fora e próximos do cone irão para o campo de desproteção. Além disso, o efeito 
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anisotrópico poderia também gerar a distinção de sinais de hidrogênios que no princípio 

eram magneticamente equivalentes. 

 

Como observado para o complexo [RuCl(Npx)(PPh3)2], os hidrogênios dos carbonos α e 

β do carboxilato se deslocam para campo de proteção devido ao possível efeito de 

paramagnetização sofrido pelo rutênio quando possui coordenado um ligante de campo 

fraco. Figura 4-10 

 

 

 

Figura 4-10. Comparação dos espectros [RuCl(p-cimeno)Npx] e HNpx (faixa do carbono quiral) 

 

Em complemento, o restante da estrutura foi evidenciado pela análise completa dos 

espectros de RMN 1H (Tab. 4-3), 13C (Anexo 2), HSQC (Anexo 3) e HMBC (Anexo 4). 
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Tabela 4-3. Complemento à atribuição do deslocamento químico no espectro RMN 1H no 
complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] 

 

Hidrogênio Multiplicidade JH-H  (Hz) Deslocamento (ppm) 

7 m __ 7,70-7,65 

4 m __ 7,70-7,65 

3 m __ 7,70-7,65 

8 dd 8,5 7,40 

6 m __ 7,14–7,10 

5 m __ 7,14–7,10 

9 s __ 3,92 

 

Por outro lado, a informação sobre a coordenação proporcionada pelo espectro de 

RMN 1H do complexo foi corroborada pela comparação dos espectros de ATR/FT-IR do 

ligante livre, o precursor e do complexo. Figura 4-11 
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Figura 4-11. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl(p-cimeno)Npx], NaNpx e o 
precursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2 (região entre 1800 e 1300 cm-1) 

 

Tomando como referência a análise do espectro de ATR/FT-IR do complexo 

[RuCl(Npx)(PPh3)2] pode-se determinar que a coordenação do naproxenato ocorreu 
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através do grupo carboxilato. As bandas assimétrica e simétrica deste grupo se 

deslocam de 1550(ʋa) e 1360(ʋs)cm-1 no ligante livre para 1505(ʋa) e 1437(ʋs)cm-1 no 

complexo. 

As diferenças entre os deslocamentos das bandas vibracionais assimétrica e simétrica 

do grupo COO- no naproxenato de sódio (Δ=190) e no complexo (Δ=26) sugerem uma 

coordenação bidentada do ligante para o rutênio. Estas diferenças também poderiam 

estar relacionadas à força de ligação e a massa do complexo formado, pois quando o 

ligante se coordena ao rutênio a ligação O-C-O enfraquece fazendo com que a vibração 

simétrica aumente de energia e se registre a maior frequência, enquanto que, a massa 

do fragmento [RuCl(p-cimeno)]+ faz com que a vibração assimétrica do grupo COO- se 

restrinja e que se registre numa menor frequência [65] [66] [67]. 

 

Para completar a caracterização deste complexo foram realizados estudos de 

espectroscopia de massas (ESI-MS), pois a massa do complexo e a distribuição 

isotópica do rutênio serviu como parâmetro de comparação para saber se a quantidade 

de átomos propostos para a molécula era a correta.  

No espectro de massas do complexo (Anexo 5) se apresentam diferentes tipos de 

sinais com diferentes padrões de distribuição isotópicos entre eles o sinal do fragmento 

[Ru(p-cimeno)Npx]+ (465 m/z) o qual se forma devido a perda do cloro na sua estrutura. 

Figura 4-12 

 

 

Figura 4-12. Espectro de massas do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] (região fragmento, [Ru(p-
cimeno)Npx]+) 
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Este padrão isotópico foi comparado com o padrão simulado para o fragmento e a 

similaridade na distribuição isotópica e a massa calculada permitiram inferir que a 

fórmula molecular proposta para o complexo (C24H27ClO3Ru) é mais provável. Figura 4-

10 

 

Figura 4-13. Espectro simulado para o fragmento [Ru(p-cimeno)Npx]+. Programa ChemCalm da 
Escola politécnica Federal de Laussane serviço online: 
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.
001&referenceVersion=2013 

 

Também, foi realizado um estudo de espectroscopia de absorção UV-VIS (tanto teórico 

como experimental) para corroborar a formação complexo. Tabela 4-4 

 

Tabela 4-4. Bandas principais (λmax) nos espectros de absorção eletrônica experimental e 
comprimentos de onda calculados de DFT PBE1PBE (λcalc) 

 

 

 

 

[RuCl(p-cimeno)Npx] 

Λmax (nm) ε (mol
-1

 Lcm
-1

)* Λcalc (nm) Transição** 

270 265,5 TCML / LL 

 281,5 TCML 

317 / 2200 318,5 LL 

332 / 2000 328,2 LL 

423 / 800 449,7 TCML 

Solvente: CH2Cl2 
*Valores de ε 
**Atribuições: LL= Transição eletronica intraligante; TCML= transferência de carga do metal para o    
ligante 

http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.001&referenceVersion=2013
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.001&referenceVersion=2013
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A discussão detalhada encontra-se em artigo publicado [40]. Além disso, esta análise 

foi estendida aos complexos [RuCl(p-cimeno)Ibp] e [RuCl(p-cimeno)Ind] já que 

apresentam estruturas semelhantes ao complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] e que serão 

discutidas posteriormente. 

 

Por fim, foi realizada a análise elementar para poder determinar o grau de pureza do 

complexo. Tabela 4-5 

 

Tabela 4-5. Porcentagens da análise elementar do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] 

 

 [RuCl(p-cimeno)Npx] [RuCl(p-cimeno)Npx]H2O 

Elemento % Experimental % Calculado % Calculado 

C 55.63 57.55 55,64 

H 5,04 5,44 5,64 

Cl 6.89 7.09 6,84 

 

Como se observa na tabela 4-5, as porcentagens teórica e experimental do carbono 

são as únicas porcentagens que apresentam uma diferença significativa entre eles. Isto 

sugere, que o complexo poderia ter traços residuais dos solventes usados na síntese 

ou humidade já que alguns dos solventes empregados são propensos a absorver água 

do ambiente, porém, se realizaram análises de TGA acoplado a massas para poder 

corroborar a hipótese identificando o (os) solvente (s) e quantificá-lo (s); contudo, dias 

depois de concluídas as medidas foi detectado um dano no sistema de gases do 

equipamento, conferindo baixa confiabilidade aos dados. 

Uma tentativa de reprogramar a análise foi feita, mas o equipamento não foi consertado 

a tempo para a repetição da medida e se poder incluir os dados novos neste trabalho. 

 

4.5 Caracterização do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] 
 

Este complexo se cataloga como um derivado do tipo areno-rutênio-FAINE(modificado) 

portanto, foi importante comparar os sinais do ligante naproxenoamida livre [51] e do 
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percursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2 com os sinais do complexo para poder corroborar a 

coordenação dos ligantes ao rutênio e as atribuições feitas nos espectros de RMN 1H. 

 

Na comparação dos sinais da naproxenoamida [51] e do precursor com os sinais no 

espectro do complexo evidenciam-se deslocamentos de alguns de sinais (Tab. 4-6) que 

corroboram a coordenação do p-cimeno e da naproxenoamida com o rutênio. Figura 4-

14 

 

Figura 4-14. Espectro de RMN 1H (300MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] 
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Primeiramente, como no espectro do precursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2, os sinais dos 

hidrogênios do anel do p-cimeno (nomeados a e b) aparecem na região compreendida 

entre 6.0 e 4.0 ppm o que confirma a presença deste ligante no complexo. Contudo, ao 

comparar estes sinais com os reportados para o precursor, pode-se observar uma 

diferença nos deslocamentos. 

 

 
Tabela 4-6. Comparação dos deslocamentos mais representativos entre [RuCl(p-

cimeno)NpxM], Naproxenoamida e [Ru(p-cimeno)Cl2]2 
 

Hidrogênio [RuCl(p-cimeno)NpxM] (ppm) Naproxenoamida (ppm)(*) [Ru(p-cimeno)Cl2]2 

(ppm) 

a 5,36, d, 
3
JH-H = 5.8 Hz 

5,29, d, 
3
JH-H = 5.7 Hz 

__ 5,35, d, 
3
JH-H = 5,8 Hz 

b 5,01, d, 
3
JH-H = 5.7 Hz 

4,95, d, 
3
JH-H = 5.7 Hz 

__ 5,48, d, 
3
JH-H = 5,8 Hz 

c 2,81, m, 
3
JH-H = 7,0 Hz __ 2,92, q, 

3
JH-H = 6,8 Hz 

d 1,77, s __ 2,16, s 

e 1,24, dd,
 3
JH-H = 6,8 Hz __ 1,28, d, 

3
JH-H = 6,8 Hz. 

1 7,89, d, 
3
JH-H = 6,2 Hz 8,40, dd, 

3
JH-H = 4,8 Hz __ 

2 6,96, d, 
3
JH-H = 6,3 Hz 7,36, dd, 

3
JH-H = 4,8 Hz __ 

4 4,10, q,
 3
JH-H = 6,8 Hz 3,86, q, 

3
JH-H = 7,1 Hz __ 

5 1,57, d, 
3
JH-H = 6,7 Hz 1,66, d, 

3
JH-H = 7,1 Hz __ 

* [51] 

 

Este fenômeno poderia ser atribuído à disposição espacial que adotam os ligantes no 

complexo, pois os deslocamentos dos sinais indicam que possivelmente parte do p-

cimeno está sendo influenciado por um campo magnético. Portanto, acredita-se que 

parte do anel piridínico encontra-se localizado embaixo do p-cimeno fazendo com que o 

efeito de anisotropia da piridina atue sobre parte dos hidrogênios do areno resultando 

na distinção de cada hidrogênio em forma de dublete e levando seus sinais para o 

campo alto do espectro.  
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Por outro lado, a coordenação metal-NpxM foi confirmada pela comparação dos sinais 

dos hidrogênios da piridina no ligante livre [51] com os sinais destes mesmos 

hidrogênios no complexo. 

Como se pode observar na tabela 4-6, os hidrogênios da piridina (nomeados de 1 e 2, 

Fig. 4-14) se deslocam notavelmente para um campo maior no espectro do complexo, 

isto sugere, que quando a coordenação rutênio-nitrogênio é efetuada a ligação N-C 

enfraquece o que compromete o caráter π do anel favorecendo o campo magnético dos 

hidrogênios da piridina permitindo-lhes se deslocarem para o campo de maior proteção 

no espectro.  

 

Para poder elucidar a estrutura completa do complexo foi realizada a análise completa 

dos espectros de RMN 1H (Tab. 4-7), 13C (Anexo 6), HSQC (Anexo 7) e HMBC (Anexo 

8). 

Tabela 4-7. Complemento à atribuição do deslocamento químico no espectro RMN 1H no 
complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] 

 

Hidrogênio Multiplicidade 3JH-H  (Hz) Deslocamento (ppm) 

6 m __ 7,94 

7 m __ 7,85 

10 m __ 7,84 

11 d 8,2 7,60 

9 m __ 7,18 

8 m __ 7,17 

12 s __ 3,91 

 

Por outro lado, a informação sobre a coordenação proporcionada pelos espectros de 

RMN do complexo foi comprovada pela comparação dos espectros de ATR/FT-IR do 

complexo com os espectros da Naproxenoamida livre [51] e do percursor. Figura 4-15 
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Figura 4-15. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl2(p-cimeno)NpxM] e o precursor 
[Ru(p-cimeno)Cl2]2 (região entre 1800 e 1400 cm-1) 

 

Como se pode observar na Figura 4-15, o espectro do complexo apresenta as bandas 

típicas das amidas conhecidas como amida I (estiramento axial do C=O) e amida II 

(deformação angular de N-H e estiramento axial de C-N) o qual confirma a presença do 

ligante no complexo. Além disso, também se pode apreciar a banda referente a 

respiração do anel piridínico para o ligante livre em 1417 cm-1 enquanto que no 

espectro do complexo esta banda aparece em 1423 cm-1. Este pequeno deslocamento 

na frequência da banda poderia corroborar que a coordenação da naproxenoamida 

ocorre através do nitrogênio da piridina, pois quando se dá a coordenação a harmonia 

da vibração de respiração muda suavemente já que uns dos átomos do anel está 

comprometido na interação com o metal gerando um aumento da energia na vibração 

fazendo com que esta se desloque para a região de maior frequência no espectro do 

complexo. 

Para completar a caracterização do complexo se realizou-se estudos de espectroscopia 

de massas (Anexo 9) onde foi evidenciado pelo fragmento [RuCl(p-cimeno)NpxM]+ (577 

m/z), o qual se forma depois da saída de um dos cloros. Figura 4-16 
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Figura 4-16. Espectro de massas do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] (região fragmento, 
[RuCl(p-cimeno)NpxM]+) 

 

No entanto, a comparação da distribuição isotópica deste fragmento com a simulada e 

a similaridade entre a massa calculada e a obtida experimentalmente permitiram inferir 

que a formula molecular proposta para o complexo (C29H32Cl2N2O2Ru) é mais provável. 

Figura 4-17 

 

 

Figura 4-17. Espectro simulado para o fragmento [RuCl(p-cimeno)NpxM]+. Programa 
ChemCalm da Escola politécnica Federal de Laussane serviço online:  
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.
001&referenceVersion=2013 
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Para fechar a caracterização do complexo, foi realizado um estudo de UV-VIS (tanto 

teórico como experimental) para corroborar a formação do complexo. Tabela 4-8 

 

Tabela 4-8. Bandas principais (λmax) nos espectros de absorção eletrônica experimental e 
comprimentos de onda calculados de DFT PBE1PBE (λcalc) 

 

 

 

 

 

[RuCl2(p-cimeno)NpxM] 

Λmax (nm) ε (mol
-1

 Lcm
-1

)* Λcalc (nm) Transicao** 

280 291,3 LL 

 302,0 TCML 

332 / 4000 317,3 LL 

 351,2 TCML 

406 / 800 407,5 LL 

 418,4 TCML / LL 

 482,5 LL 

Solvente: CH2Cl2 
*Valores de ε 
**Atribuições: LL= Transição eletronica intraligante; TCML= transferência de carga do metal para o    
ligante 

 

A discussão detalhada encontra-se em artigo publicado [40]. Além disso, esta análise 

foi estendida aos complexos [RuCl2(p-cimeno)IbpM] e [RuCl2(p-cimeno)IndM] já que 

apresentam estruturas semelhantes ao complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] e que serão 

discutidas posteriormente. 

 

 

Finalmente, realizou-se a análise elementar para confirmar a pureza do complexo. 

Tabela 4-9 
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Tabela 4-9. Porcentagens da análise elementar do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] 

 

 [RuCl2(p-cimeno)NpxM] [RuCl2(p-cimeno)NpxM]C3H6O 

Elemento % Experimental % Calculado % Calculado 

C 56.85 56.86 57,31 

H 5.31 5.26 5,71 

N 4.80 4.57 4,17 

Cl 10.65 11.57 10,57 

 

Como se observa na Tabela 4-9 as porcentagens teórica e experimental do cloro são as 

únicas porcentagens que apresentam uma diferença significativa entre eles. Isto sugere 

que o complexo poderia ter traços residuais dos solventes usados na síntese, no 

entanto, da mesma maneira que acontece com o complexo [RuCl(p-cimeno)Npx], este 

complexo foi analisado por TGA acoplado a massas para poder determinar a presença 

das traços dos solventes, mas os dados obtidos não puderam ser processados devido à 

falha reportada do equipamento o que conferiu baixa confiabilidade aos dados. 

 

4.6 Caracterização do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] 
 

Por ser um complexo de estrutura [RuCl(p-cimeno)FAINE], os deslocamentos dos sinais 

nos espectros de RMN deste complexo foram comparados tanto com os deslocamentos 

do Ibuprofeno livre (anexo 10) como com os reportados do precursor [Ru(p-

cimeno)Cl2]2. 

 

Como se pode observar no espectro de RMN 1H do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] (Fig. 

4-18) os sinais aromáticos (hidrogênios a e b) do p-cimeno se apresentam na mesma 

faixa que as reportadas para o precursor (Tab. 4-10). Contudo, os desdobramentos dos 

sinais do anel do p-cimeno no complexo que tem ibuprofeno não se observam como 

dois dubletos simétricos, pelo contrário, se observam como um dubleto (hidrogênio b) e 

um duplo dubleto (hidrogênio a). 
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Figura 4-18. Espectro de RMN 1H (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] 

 

Tabela 4-10. Comparação dos deslocamentos mais representativos entre, [RuCl(p-cimeno)Ibp], 
HIbp e [Ru(p-cimeno)Cl2]2 

 

Hidrogênio [RuCl(p-cimeno)Ibp] (ppm) HIbp (ppm) [RuCl(p-cimeno)Cl2]2 (ppm) 

a 5,32, d, 
3
JH-H = 6,2 Hz __ 5,35, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

b 5,55, dd, 
3
JH-H = 5,6 Hz __ 5,48, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

1 3,35, q, 
3
JH-H = 7,1 Hz 3,70, q, 

3
JH-H = 7,1 Hz __ 

2 1,33, d, 
3
JH-H = 7,2 Hz 1,49, d, 

3
JH-H = 7,2 Hz __ 
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Este comportamento poderia ser explicado pela disposição espacial que adotam os 

ligantes no complexo, pois os desdobramentos sugerem que o ambiente magnético de 

um dos hidrogênios nomeados a poderia ser diferente um do outro, indicando que 

possivelmente parte do anel do ibuprofeno encontra-se localizado abaixo do p-cimeno 

fazendo que parte do cone de proteção do anel cubra um dos hidrogênios a, portanto, o 

sinal deste hidrogênio tenta se deslocar para o campo de proteção do espectro mas, 

como o efeito de proteção não é muito grande o sinal do hidrogênio não se desloca o 

suficiente para se diferenciar do outro dando como resultado dois dubletes que pela 

proximidade de seus deslocamentos terminam sendo observados como um duplo 

dubleto ou um quarteto. 

 

Os deslocamentos dos hidrogênios nomeados 1 e 2 também refletem a coordenação do 

ibuprofeno (Tab. 4-8), pois estes hidrogênios no espectro do complexo [RuCl(p-

cimeno)Ibp] se registram em 3.35 e 1.33 ppm enquanto que no ligante se registram em 

3.70 e 1.49 ppm respectivamente. Figura 4-19 

 

 

 

Figura 4-19. Comparação dos espectros [RuCl(p-cimeno)Ibp] e Ibuprofeno livre 
(faixa aromática) 

 
O restante da estrutura foi corroborado pela análise completa do espectro de RMN 1H 

(Tab. 4-11), 13C (Anexo 11) e os espectros bidimensionais HSQC (Anexo 12) e HMBC 

(Anexo 13). 
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Tabela 4-11. Complemento à atribuição do deslocamento químico no espectro RMN 1H no 
complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] 

 

Hidrogênio Multiplicidade JH-H  (Hz) Deslocamento (ppm) 

4 d 8,0 7,18 

3 d 8,0 7,06 

c m __ 2,87 

5 d 7,2 2,43 

d s  2,29 

6 m 6,8 1,83 

e d 6,9 1,27 

7 d 6,6 0,89 

 

Por outro lado, a comparação dos espectros de ATR/FT-IR do ligante ibuprofeno livre, o 

precursor e do complexo contribuíram na informação fornecida pelo espectro de RMN 

1H. Figura 4-20 
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Figura 4-20. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl(p-cimeno)Ibp], NaIbp e o 
precursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2 (região entre 1800 e 1300 cm-1) 
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No espectro do sal do ibuprofeno aparecem as vibrações simétrica e assimétrica do 

carboxilato em 1404 e 1543 cm-1respectivamente, enquanto que no espectro do 

complexo estas mesmas bandas foram registradas em 1437 e 1503 cm-1.  

Estes deslocamentos poderiam indicar que o íon ibuprofenato deixou de interagir com o 

sódio (Δ=139) para se coordenar de forma bidentada (Δ=66) com o rutênio através do 

carboxilato do ligante. 

 

No espectro de massas do complexo (Anexo 14) onde se pode observar a formação de 

diferentes tipos de íons entre eles o pico do fragmento [Ru(p-cimeno)Ibp]+ (441 m/z). 

Figura 4-21 

 

 

 

Figura 4-21. Espectro de massas do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] (região fragmento, [Ru(p-
cimeno)Ibp]+) 

 

Similarmente aos complexos anteriormente analisados, a distribuição isotópica do pico 

do fragmento [Ru(p-cimeno)Ibp]+  foi simulada (Fig. 4-22) e comparada com o pico 

obtido experimentalmente onde a similaridade entre os sinais e a proximidade entre o 

valor da massa calculada com o valor experimental indicaram que a formula molecular 

proposta para o complexo (C23H31ClO2Ru) é a mais provável.  
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Figura 4-22. Espectro simulado para o fragmento [Ru(p-cimeno)Ibp]+. Programa ChemCalm da 
Escola politécnica Federal de Laussane serviço online:  
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.
001&referenceVersion=2013 

 

Por fim, a análise elementar revelou que o complexo se encontra em alto grau de 

pureza. Tabela 4-12 

 

Tabela 4-12. Porcentagens do analise elementar do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] 

 

Elemento % Experimental % Calculado 

C 57.85 58.03 

H 6.46 6.56 

Cl 7.75 7.44 

 

 

4.7 Caracterização do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] 
 

O espectro de RMN 1H deste complexo (Fig. 4-23) foi comparado com os espectros da 

ibuprofenoamida livre [51] e do precursor para corroborar a coordenação do p-cimeno e 

da ibuprofenoamida além da atribuição de todos os sinais no espectro do complexo 

http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.001&referenceVersion=2013
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.001&referenceVersion=2013
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dando ênfases principalmente aos sinais que evidenciam a coordenação dos ligantes 

(Tab.4-13). 

Ao comparar os desdobramentos e deslocamentos dos sinais do complexo [RuCl2(p-

cimeno)IbpM] com os reportados para o precursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2 se pode observar 

que os sinais dos hidrogênios do anel do p-cimeno se apresentam na mesma região e 

da mesma maneira, como dubletes simétricos e com uma distância entre os dubletes 

bastante considerável. 

 

Figura 4-23. Espectro de RMN 1H (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] 
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Do mesmo jeito que com o complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] acredita-se que os 

desdobramentos e os deslocamentos deste hidrogênios também poderiam dever-se à 

disposição espacial dos ligantes no complexo pois, a simetria entre os dobletes indica 

que parte do anel da piridina poderia estar localizado embaixo dos hidrogênios a do p-

cimeno fazendo que os hidrogênios além de deslocarem-se para o campo de proteção 

no espectro apresentem o mesmo ambiente magnético dando como resultado um 

dublete somente para ambos hidrogênios.  

Os hidrogênios da metila (nomeados d) do p-cimeno também se favorecem pela 

localização da piridina, pois estes hidrogênios também se deslocam para o campo de 

proteção do espectro. 

 

Tabela 4-13.Comparação dos deslocamentos mais representativos entre [RuCl(p-cimeno)IbpM], 
Ibuprofenoamida e [RuCl(p-cimeno)Cl2]2 

 

Hidrogênio [RuCl(p-cimeno)IbpM] (ppm) Ibuprofenoamida (ppm)(*) [Ru(p-cimeno)Cl2]2 (ppm) 

a 5,13, d, 
3
JH-H = 5,5 Hz __ 5,35, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

b 5,41, d, 
3
JH-H = 6,0 Hz __ 5,48, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

d 1,95, s __ 2,16, s 

1 8,22, d, 
3
JH-H = 6,0 Hz 8,34, dd, 

3
JH-H = 6,3 Hz __ 

2 7,17, sb  7,50, dd, 
3
JH-H = 6,4 Hz __ 

4 4,04, q,
 3
JH-H = 6,8 Hz 3,75, q, 

3
JH-H = 7,0 Hz __ 

5 1,49, d, 
3
JH-H = 6,7 Hz 1,53, d, 

3
JH-H = 7,1 Hz __ 

(*) [51] 

 

Além dos hidrogênios do p-cimeno, os deslocamentos dos hidrogênios da piridina (1 e 

2) também sugerem a coordenação da ibuprofenoamida, pois os deslocamentos destes 

hidrogênios para o campo de proteção do espectro no complexo refletem o efeito de 

retrodoação do metal para o ligante (Tab. 4-13). 

 

O restante da estrutura do complexo foi elucidado pela análise completa do espectro de 

RMN 1H (Tab. 4-14) e a estrutura proposta suportada pelas análises dos espectros de 

RMN de 13C (Anexo 15), HSQC (Anexo 16) e HMBC (Anexo 17). 
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Tabela 4-14. Complemento à atribuição do deslocamento químico no espectro RMN 1H no 
complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] 

 

Hidrogênio Multiplicidade JH-H  (Hz) Deslocamento (ppm) 

7 d 7,9 7,39 

6 d 7,8 7,10 

c m 7,0 2,91 

8 d 7,0 2,43 

e d 7,0 1,29 

9 m 7,0 1,84 

10 d 7,0 0,88 

 

O complexo também foi analisado pela técnica de ATR/FT-IR e o espectro obtido foi 

comparado com os espectros do ligante livre [51] e do precursor. Figura 4-24 
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Figura 4-24. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl2(p-cimeno)IbpM] e o precursor 
[Ru(p-cimeno)Cl2]2 (região entre 1800 e 1350 cm-1) 

 

A comparação dos espectros evidenciou a presença das bandas amida I e II no 

complexo pertencentes ao ligante Ibuprofenoamida. Além disso, o deslocamento da 
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banda da respiração do anel piridínico corroborou que possivelmente a coordenação do 

ligante Ibuprofenoamida se dá através do nitrogênio da piridina, pois quando o ligante 

está livre a vibração se registra a 1416 cm-1 [51] enquanto que coordenado à vibração 

se registra a 1426 cm-1. Este deslocamento poderia estar associado à perturbação da 

harmonia da vibração devido a massa do fragmento [Ru(p-cimeno)Cl2] e a doação de 

carga do anel para o metal envolvendo a perda do caráter π. 

 

Para completar a caracterização do complexo também foi registrado o espectro de 

massas (anexo 18) onde se pode ver a formação do fragmento [RuCl(p-cimeno)IbpM]+ 

(553 m/z). Figura.4-25. 

 

  

Figura 4-25. Espectro de massas do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] (região fragmento, 
[RuCl(p-cimeno)IbpM]+) 

 

O espectro do fragmento foi comparado com o espectro simulado e a similaridade entre 

os padrões da distribuição isotópica e a proximidade entre o valor da massa 

experimental e o calculado sugere que a formula molecular proposta para o complexo 

(C28H36Cl2N2ORu) é a mais provável. Figura 4-26 
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Figura 4-26. Espectro simulado para o fragmento [RuCl(p-cimeno)IbpM]+. Programa ChemCalm 
da Escola politécnica Federal de Laussane serviço online: 
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.
001&referenceVersion=2013 

 

Os dados obtidos da análise elementar foram comparados com os dados teóricos, o 

que corroborou o alto grau de pureza do complexo. Tabela 4-15 

 

Tabela 4-15. Porcentagens do analise elementar do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] 

 

Elemento % Experimental % Calculado 

C 57.05 57.13 

H 6.28 6.16 

N 4.72 4.76 

Cl 11.62 12.04 

 

 

4.8 Caracterização do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] 
 

Este composto completa o grupo dos complexos derivados do tipo areno-rutenio-FAINE 

e sua caracterização de maneira similar a seus homólogos foi baseada na comparação 

http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.001&referenceVersion=2013
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.001&referenceVersion=2013
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dos espectros do complexo com os espectros do ligante indometacina livre (anexo 19) e 

do precursor. 

 

Como se pode ver no espectro de RMN 1H do complexo os sinais aromáticos 

(hidrogênios a e b) do p-cimeno se apresentam na mesma faixa que as reportadas para 

o percursor o que confirma a presença do p-cimeno no complexo. Figura 4-27 

 

 

Figura 4-27. Espectro de RMN 1H (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] 

 

Além disso, os deslocamentos do resto dos sinais dos hidrogênios do p-cimeno indicam 

que possivelmente devido à distribuição espacial que adotam os ligantes na estrutura 
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parte da molécula está sendo influenciada pelos efeitos isotrópicos do resto da 

molécula o que leva os deslocamentos destes hidrogênios a se reportarem numa 

frequência diferente a reportada para os mesmos hidrogênios no percursor. Tabela 4-16 

 

Tabela 4-16. Comparação dos deslocamentos mais representativos entre [RuCl(p-cimeno)Ind], 
HInd e [RuCl(p-cimeno)Cl2]2 

 

Hidrogênio [RuCl(p-cimeno)Ind] (ppm) HInd (ppm) [RuCl(p-cimeno)Cl2]2 (ppm) 

a 5,35, d, 
3
JH-H = 6,0 Hz __ 5,35, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

b 5,58, d, 
3
JH-H = 6,0 Hz __ 5,48, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

c 2,89, m, 
3
JH-H = 6,9 Hz __ 2,92, q, 

3
JH-H = 6,8 Hz 

d 2,29 sb __ 2,16, s 

e 1,32, d, 
3
JH-H = 6,9 Hz __ 1,28, d, 

3
JH-H = 6,8 Hz. 

1 3,42, s 3,69, s __ 

6 2,28, s 2,39, s __ 

 

Também, foram comparados os deslocamentos dos hidrogênios 1 no complexo com os 

reportados para a indometacina livre e o deslocamento deste sinal indicam que quando 

se dá a coordenação do ligante ao rutênio o efeito de paramagnetização sofrido pelo 

metal protege estes hidrogênios, portanto, estes sinais se deslocam para o campo de 

proteção do espectro. Figura 4-28 
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Figura 4-28. Comparação dos espectros [RuCl(p-cimeno)Ind] e Indometacina livre 

 (faixa alifática) 

 

Para concluir os estudos de RMN foram completamente caracterizados os espectros de 

hidrogênio (Tab. 4-17), carbono (Anexo 20), HSQC (Anexo 21) e HMBC (Anexo 22) 

para corroborar a estrutura proposta para o complexo. 

 

Tabela 4-17. Complemento à atribuição do deslocamento químico no espectro RMN 1H no 
complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] 

 

Hidrogênio Multiplicidade JH-H  (Hz) Deslocamento (ppm) 

8 d 8,5 7,64 

7 d 8,5 7,46 

2 d 2,4 6,98 

5 d 9,0 6,89 

4 dd 9,0; 2,4 6,65 

3 s __ 3,86 

 

Além disso, a informação sobre a coordenação proporcionada pelo espectro de RMN 1H 

também foi corroborada pela comparação dos espectros de ATR/FT-IR do complexo, a 

indometacina livre e o precursor. Figura 4-29 
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Figura 4-29. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl(p-cimeno)Ind], NaInd e o 
precursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2 (região entre 1800 e 1400 cm-1) 

 

Na comparação dos espectros é possível observar os deslocamentos das bandas 

assimétrica e simétrica do carboxilato indicando que a coordenação do metal 

possivelmente foi feita através deste grupo funcional.  

No espectro do ligante livre estas bandas se registras em 1553(ʋa) e 1437(ʋs)cm-1 

enquanto no complexo se 1510(ʋa) e 1452(ʋs)cm-1. 

 

Além disso, a análise do espectro de massas (Anexo 23) e a simulação da distribuição 

isotópica do fragmento [Ru(p-cimeno)Ind]+ (Fig. 4-30) confirmaram que a formula 

molecular proposta para o complexo (C30H31Cl2NO3Ru) era a mais provável pois, na 

região do espectro compreendida entre 580 e 600 m/z se apresenta o sinal do 

fragmento fazendo referência à perda do cloro formando o fragmento [Ru(p-

cimeno)Ind]+ com uma massa de 592 m/z. Figura 4-31 
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Figura 4-30. Espectro simulado para o fragmento [Ru(p-cimeno)Ind]+. Programa ChemCalm da 
Escola politécnica Federal de Laussane serviço online: 
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.
001&referenceVersion=2013 

 

 

 

Figura 4-31. Espectro de massas do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] (região fragmento, [Ru(p-
cimeno)Ind]+) 

 

Por fim, a análise elementar do complexo indicou que possivelmente ficaram traços de 

água e/ou outros tipos de solventes no complexo (Tab. 4-18), pois os dados 

experimentais da porcentagem para o carbono diferem significativamente dos dados 

calculados para o elemento na molécula. Contudo, a presença deste tipo de impurezas 
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não pôde ser corroborada, pois como foi anteriormente informado o equipamento de 

TGA apresentou problemas. 

 

Tabela 4-18. Porcentagens da análise elementar do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] 

 

Elemento % Experimental % Calculado 

C 54,30 53,96 

H 4,73 4,84 

N 2,25 2,17 

Cl 11,14 10,98 

 

 

4.9 Caracterização do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

 

Este complexo conclui o grupo dos complexos com ligante FAINEs modificados e as 

analises obtidas dos espectros de RMN e ATR/FR-IR comparados com os dados 

reportados para a indometacinamida livre [51] e o precursor. 

 

Na análise do espectro de RMN 1H do complexo pode-se observar claramente que os 

deslocamentos dos hidrogênios do anel do p-cimeno (a e b) encontram-se na mesma 

região que as reportadas para o percursor [Ru(p-cimeno)Cl2]2 o que indica que o ligante 

p-cimeno ainda está coordenado ao rutênio. Figura 4-32 
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Figura 4-32. Espectro de RMN 1H (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

 

Além disso, estes deslocamentos junto com os reportados para os hidrogênios 

nomeados de 4 e 11 no espectro indicam que possivelmente devido à distribuição 

espacial que adotam os ligantes esta parte da estrutura do complexo está sendo 

influenciada pelos efeitos isotópicos do restante da molécula o que leva a que os 

deslocamentos destes hidrogênios se apresentem numa frequência diferente à 

reportada para os mesmos hidrogênios no precursor e na indometacinamida livre [51]. 

Tabela 4-19 
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Tabela 4-19. Comparação dos deslocamentos mais representativos entre [RuCl2(p-
cimeno)IndM], Indometacinamida e [RuCl(p-cimeno)Cl2]2 

 

Hidrogênio [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

(ppm) 

Indometacinamida (ppm) (*) [RuCl(p-cimeno)Cl2]2 

(ppm) 

A 5,18, d, 
3
JH-H = 5,9 Hz __ 5,35, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

B 5,47, d, 
3
JH-H = 5,9 Hz __ 5,48, d, 

3
JH-H = 5,8 Hz 

D 2,38 s __ 2,16, s 

1 8,39, d, 
3
JH-H = 6,7 Hz 8,45, dd, 

3
JH-H = 4,8; 1,6 Hz  __ 

2 7,23, d, 
3
JH-H = 6,7 Hz 7,38, dd, 

3
JH-H = 4,8; 1,6 Hz __ 

4 3,87, s 3,82, s __ 

11 1,93, s 2,45, s __ 

(*) [51] 

 

Também foram comparados os deslocamentos dos hidrogênios da piridina no complexo 

com os deslocamentos registrados para a indomentacinamida livre e a diferença entre 

estes sugere que a coordenação foi feita através do nitrogênio da piridina (Tab. 4-19). 

 

O resto da estrutura foi elucidada pelas análises completas dos espectros de RMN 1H 

(Tab. 4-20), 13C (Anexo 24), HSQC (Anexo 25) e HMQC (Anexo 26). 

 

Tabela 4-20. Complemento à atribuição do deslocamento químico no espectro RMN 1H no 
complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

 

Hidrogênio Multiplicidade JH-H  (Hz) Deslocamento (ppm) 

9 d 8,5 7,68 

8 d 8,5 7,47 

5 d 2,4 7,13 

7 d 9,0 7,00 

6  9,0; 2,5 6,68 

10 s __ 3,85 

c m 6,9 2,90 

e d 6,9 1,29 
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A coordenação também foi sugerida pela comparação do espectro de ATR/FT-IR do 

complexo com os espectros da indometacinamida livre [51] e o precursor. Figura 4-30 
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Figura 4-33. Comparação dos espectros de ATR/FT-IR [RuCl2(p-cimeno)IndM] e 
Indometacinamida (região entre 2100 e 1300 cm-1) 

 

Na comparação dos espectros pode-se notar a aparição das bandas amida I, amida II 

no espectro do complexo o que confirma a presença da indometacinamida no 

complexo. Além disso, o deslocamento da banda da respiração do anel piridínico 

sugere que a coordenação da indometacinamida se deu através do nitrogênio da 

piridina, pois estas bandas se apresentam no ligante livre em 1408 cm-1 [51] e no 

complexo 1421 cm-1.  

 

A análise do espectro de massas (Anexo 27) e a comparação entre o espectro simulado 

do fragmento [RuCl(p-cimeno)IndM]+ (Fig. 4-34) com o fragmento observado no 

espectro (Fig. 4-35) sugeriram que a formula molecular proposta para o complexo 

(C35H36Cl3N3O2Ru) é a mais provável pois o fragmento que aparece na região 678 e 

710 m/z corresponde a formação do fragmento [RuCl(p-cimeno)IndM]+ (704 m/z).  
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Figura 4-34. Espectro simulado para o fragmento [RuCl(p-cimeno)IndM]+. Programa ChemCalm 
da Escola politécnica Federal de Laussane serviço online: 
http://www.chemcalc.org/analyse?mf=&peakWidth=0.001&msResolution=518080&resolution=0.
001&referenceVersion=2013 

 

 

Figura 4-35. Espectro de massas do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] (região fragmento, 
[RuCl(p-cimeno)IndM]+) 

 

Para finalizar, a análise elementar sugeriu a presença de traços de solventes no 

complexo, pois a diferença entre a porcentagem experimental do carbono e a 

porcentagem experimental é significativa. Tabela 4-21 
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Tabela 4-21. Porcentagens da análise elementar do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

 

 [RuCl2(p-cimeno)IndM] [RuCl2(p-cimeno)IndM]1/3H2O 

Elemento % Experimental % Calculado % Calculado 

C 54.50 55.17 54,81 

H 4.58 4.63 4,60 

N 5.30 5.67 5.63 

Cl 14.67 14.37 14,27 

 

 

4.10 Análise e discussão dos resultados do estudo de estabilidade por 

RMN 1H dos complexos  

 

Este estudo de estabilidade por RMN 1H foi realizado com o fim de determinar a 

estabilidade dos complexos derivados do tipo [RuCl(p-cimeno)FAINE] e [RuCl2(p-

cimeno)FAINE(modificado) em solução, pois estudos feitos indicaram que quando alguns 

destes complexos eram dissolvidos em DMSO o ligante FAINE possivelmente era 

substituído pelo solvente. 

O estudo foi realizado de forma rápida e pouco detalhada pois o objetivo deste estudo 

era simplesmente determinar se os complexos permaneciam estáveis em DMSO, além 

disso, nunca foi o objetivo deste trabalho realizar estudos de mecanismo e tampouco 

caracterização de espécies em solução. 

 

4.10.1 Estudo de estabilidade do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] 

 

Em um primeiro e rápido olhar na comparação dos espectros pode-se observar que o 

complexo parece estar sofrendo um fenômeno de isomerização pois se apresentam 

multiplos desdobramentos de alguns sinais mas, quando analisa-se mais 

detalhadamente cada espectro, se pode inferir que o ligante naproxeno está se 

dissociando de forma gradual do rutênio e à medida que isso ocorre se formam várias 

espécies as quais possivelmente encontram-se em equilibro, devido a isso, no espectro 

se apresentam vários tipos de sinais os quais poderiam pertencer a espécies com o 
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ligante naproxeno coordenado de forma monodentada e/ou espécies sem o naproxeno . 

Figura 4-36 

 

  

Figura 4-36. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] por RMN 1H (DMSO, 
500 MHz) e comparação dos espectros do complexo com o ligante livre e o precursor 

 

Esta hipótese se formula devido ao desdobramento e deslocamento principalmente dos 

sinais nomeados 1, 2, a, b, c e e, pois, como se pode observar na figura, estes sinais à 

medida que transcorre o tempo no experimento vão mudando. Por exemplo, um dos 

sinais do hidrogênio 1 começa a se deslocar para o campo de desproteção do espectro 

fazendo que o sinal fique cada vez mais próximo ao deslocamento reportado para o 

mesmo hidrogênio no ligante livre. Isto sugere que uma das espécies poderia não ter o 

ligante coordenado, e a formação desta espécie, poderia ser suportada pelos 



 

95 
 

deslocamentos dos hidrogênios da metila (2) e das metilas do isoporpil (e) já que 

apresentam o mesmo deslocamento que o reportado para o precursor, além disso, a 

formação da espécie também poderia estar suportada pela aparição do sinal H+, pois 

este poderia ser o sinal do hidrogênio ácido do naproxeno quando o ligante está livre 

[71]. 

Outra das espécies que se acredita estarem presentes na solução é a espécie 

monodentada [RuCl(p-cimeno)(Npx)dmso] pois a aparição de um sinal em 

aproximadamente 3.50 ppm (H1) e os desdobramentos dos sinais 2 e e o sugerem.se  

Também é importante dizer que passadas 12 horas de realizada a dissolução uma boa 

parte do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] (com o naproxeno bidentado) encontra-se 

presente na solução pois todos os sinais desta espécie se apresentam no espectro do 

tempo de 12 horas. 

 

Como se pode ver em todos os espectros do estudo de estabilidade a aparição de 

vários sinais para um mesmo grupo de hidrogênios sugere a presença de no mínimo 

três espécies em solução, mas como também se pode ver nos espectros é claro que 

alguns dos sinais parecem não se deslocar nem desdobrar. Este fenômeno poderia ser 

explicado pelo fato de que o experimento de estabilidade somente foi realizado a 

temperatura ambiente o que não permitiu ter uma melhor resolução dos sinais. 

Desejou-se estender o estudo de estabilidade a diferentes temperaturas pois algumas 

referências indicam que quando muda-se a temperatura melhora a resolução dos sinais 

e as espécies em solução podem ser melhor elucidadas e caracterizadas [62] [61] [72] 

mas, o equipamento de RMN onde foi registrado o experimento não possuía as sondas 

adequadas para poder realizar o estudo em diferentes temperaturas. Contudo, a 

informação fornecida pelo experimento foi suficiente para poder observar o fenômeno 

desejado que era o comportamento do complexo em DMSO. 

Em conclusão, a instabilidade do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] em DMSO poderia ser 

devido à falta de afinidade entre o naproxeno e o centro metálico, pois como é sabido, o 

caráter duro do íon carboxilato (no naproxeno) não é compatível com o caráter mole do 

Ru+2, portanto, este fenômeno poderia promover a saída do naproxeno e a 
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coordenação do DMSO através do átomo de enxofre que como o Ru+2 é um átomo de 

caráter mole. 

 

4.10.2 Estudo de estabilidade dos complexos [RuCl(p-cimeno)Ibp] e [RuCl(p-

cimeno)Ind] 

 

O estudo de estabilidade destes dois complexos apresentaram um comportamento 

similar ao exibido pelo complexo [RuCl(p-cimeno)Npx] pois os espectros (figuras 4-37 e 

4-38) também apresentam sinais que sugerem a saída dos ligantes ibuprofeno e 

indometacina e a formação de várias espécies em solução. 

 

 

 

Figura 4-37. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] por RMN 1H (DMSO, 500 
MHz) e comparação dos espectros do complexo com o ligante livre e o precursor 
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Figura 4-38. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp] por RMN 1H (DMSO, 500 
MHz) e comparação dos espectros do complexo com o ligante livre e o precursor 

 

4.10.3 Estudo de estabilidade do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] 

 

A comparação dos espectros do complexo como os espectros da naproxenoamida livre 

e o precursor indicou que a dissociação do fármaco se dá de forma imediata, pois os 

deslocamentos de todos os sinais nos espectros do complexo coincidem com os 

deslocamentos dos sinais de todos os hidrogênios no ligante livre e no precursor desde 

o tempo zero no experimento. Figura 4-39 
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Figura 4-39. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM] por RMN 1H (DMSO, 
300 MHz) e comparação dos espectros do complexo com o precursor 

 

4.10.4 Estudo de estabilidade do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] 

 

O estudo de estabilidade deste complexo revelou um comportamento similar ao 

apresentado pelo complexo [RuCl(p-cimeno)NpxM] o que indicou que o ligante 

ibuprofenoamida também se dissocia no momento de dissolução do complexo em 

DMSO. Contudo, a presença de vários sinais nas regiões perto dos sinais dos 

hidrogênios da piridina (1 e 2) e dos hidrogênios do anel do p-cimeno (a e b) sugerem a 

possível formação de espécies que encontram-se em equilibro, porém, a relação entre 
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as intensidades dos sinais indicam que estas espécies apesar de poderem ter 

coordenado o ligante ibuprofenoamida, a quantidade formada é baixa em comparação 

com a espécie majoritária que é a espécie que possui o ligante dissociado. Figura 4-40 

 

 

Figura 4-40. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM] por RMN 1H (DMSO, 
500 MHz) e comparação dos espectros do complexo e o precursor 

 

4.10.5 Estudo de estabilidade do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

 

Num olhar rápido nos espectros de RMN 1H do estudo de estabilidade deste complexo, 

parece que este apresenta o mesmo comportamento reportado para seus homólogos 
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[RuCl2(p-cimeno)NpxM] e [RuCl2(p-cimeno)IbpM] onde o ligante FAINE(modificado) está-se 

dissociando do complexo. Figura 4-41 

 

 

Figura 4-41. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] por RMN 1H (DMSO, 
500 MHz) e comparação dos espectros do complexo e o precursor 

 

No entanto, quando se analisa detalhadamente os espectros e se comparam 

principalmente com os deslocamentos reportados para o ligante livre pode se ver que 

os deslocamentos dos sinais dos hidrogênios da piridina no complexo não coincidem 

com os deslocamentos desses mesmos hidrogênios no ligante livre o que sugere que a 

indometacinamida ainda poderia estar coordenada ao rutênio. Figura. 4-42  
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Contudo, os sinais destes hidrogênios nos espectros do complexo se apresentam um 

pouco deslocados para o campo de desproteção em comparação com os sinais da 

indometacinamida livre o que indica que possivelmente do complexo esteja-se dando a 

saída de uns dos cloretos da esfera de coordenação e que em seu lugar está se 

coordenando uma molécula do solvente DMSO. 

 

 

 

Figura 4-42. Estudo de estabilidade do complexo [RuCl(p-cimeno)IndM] por RMN 1H (DMSO, 
300 MHz) e comparação dos espectros do complexo e o precursor 

(região aromática) 

 
 

A formação deste tipo de espécies (com DMSO coordenado) poderia fazer que o efeito 

de retrodoação rutênio-IndM perca força já que o rutênio apresenta mais afinidade pelo 

enxofre do DMSO estabelecendo um novo direcionamento do fluxo de carga o qual vai 

da piridina para o DMSO através do rutênio.  

 

Esta hipótese poderia ser suportada pelos mesmos espectros de RMN 1H, pois neles 

podem-se ver os deslocamentos graduais sofridos pelos sinais sugerindo que a ligação 

rutênio-piridina  vai se enfraquecendo com passar do tempo,  fazendo que o fluxo 
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eletrônico no anel piridínico se restabeleça um pouco desfavorecendo o campo 

magnético dos hidrogênios da piridina fazendo que seus sinais se desloquem para o 

campo de desproteção nos espectros. 

 

Por outro lado, nos espectros também se pode observar a formação de pequenos 

dubletes ao redor dos sinais dos hidrogênios da piridina e dos hidrogênios do anel do p-

cimeno o que sugere que a formação de diferentes espécies as quais possivelmente 

estão em equilíbrio.  

 

Alguns estudos anteriormente publicados indicam que muitas espécies de complexo 

tipo areno-rutênio que tem coordenados anéis através de heteroátomos apresentam o 

problema de dissociação imediata dos ligantes quando os complexos são dissolvidos 

em DMSO, mas, as referências também indicam que a dissociação não acontece com 

todas as espécies, pois muitas delas também entram em equilíbrio ou o ligante 

simplesmente não se dissocia. [73] [74] [75] 

 

Através da comparação das bandas vibracionais da respiração do anel piridinico dos 

ligantes livres com a vibração do anel nos complexos se quis comparar a força da 

ligação para assim tentar explicar o fenômeno de dissociação dos ligantes 

nitrogenados. Tabela 4-22 

 

Tabela 4-22. Comparação dos deslocamentos das bandas de alargamento C-N da piridina nos 
ligantes livres e os complexos 

 

 

Complexo 

Banda C-N 

ligante livre (*) 

Banda C-N 

complexo 

[RuCl2(p-cimeno)NpxM] 1417 cm-1 1423 cm-1 

[RuCl2(p-cimeno)IbpM] 1416 cm-1 1424 cm-1 

[RuCl2(p-cimeno)IndM] 1408 cm-1 1421 cm-1 

                   (*) [51] 
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Como se pode ver na tabela 4-22 os complexos [RuCl2(p-cimeno)NpxM] e [RuCl2(p-

cimeno)IbpM] apresentam diferenças pequenas entre os deslocamentos das bandas 

dos ligantes livres e os deslocamentos das bandas dos complexos, mas em 

comparação com as bandas registradas para o ligante indometacinamida e o complexo 

[RuCl2(p-cimeno)IndM] se pode ver uma diferença maior indicando que a coordenação 

Ru-N neste complexo é mais forte. 

 

 

4.11 Estudos da interação dos complexos [RuCl2(p-cimeno)IndM] e 

[RuCl(p-cimeno)Ind] com a HSA 

 

Os estudos apresentados abaixo foram realizados, analisados e interpretados pelo 

grupo de pesquisa do Prof. Dr. Rodrigo Luis Silva Ribeiro Santos no Laboratório de 

Química, do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus (BA). [76] [77] 

 

Apesar da complexidade da HSA a fluorescência intrínseca da HSA se deve a presença 

de resíduos de aminoácidos triptofano (Trp), tirosina (Tyr) e fenilalanina (Phe) os quais 

apresentam seus máximos de emissão em 362, 304 e 282 nm, respectivamente. O 

triptofano (Tpr) o principal responsável pela emissão de fluorescência encontra-se 

localizado na posição 214 no subdominio IIA da proteína o que favorece os estudos por 

temperatura da interação da albumina com os complexos [41] [78].  

A fenilalanina possui um baixo rendimento quântico, o que faz com que sua 

contribuição na fluorescência global da HSA seja minimizada. Por outro lado, a emissão 

da fluorescência por parte da tirosina (Tyr) depende do comprimento de onda de 

excitação, que deve ser 280 nm [41] [78]  
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4.11.1 Supressão da fluorescência  
 

O espectro de emissão de fluorescência da HSA foi registrado na presença de 

diferentes concentrações dos complexos em dois comprimentos de onda de excitação 

280 e 295 nm.  

 

Como pode-se observar (Figura 4-43), quando a albumina é exitada em 280 nm a 

banda de emissão sofre um deslocamento para a região do azul do espectro (Δλ = 18 

nm) alem da diminuição de intensidade, confirmando que o [RuCl2(p-cimeno)IndM] está 

atuando como agente supressor da fluorescência de HSA. 
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Figura 4-43. Espectros de emissão de fluorescência normalizados de HSA (2,0 μmol L-1) (linha 
tracejada) e [RuCl2(p-cimeno)IndM]/HSA, [RuCl2(p-cimeno)IndM] = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 24 μmol 

L-1 (linha sólida), após incubação a 25°C durante 3 h, pH 7,2, λex = 280 nm. 

 

No entanto, quando a proteina foi excitada em 295 mn o mesmo efeio de deslocamento 

do λmax não foi observdo. Figura 4-44. 

Deslocamentos para maiores ou menores λ indicam modificação da hidrofobicidade do 

microambiente do fluoróforo e/ou parte do fluoróforo não está acessivel, sugerindo que 

a região em torno do Trp está se tornando mais hidrofóbico, e provavelmente o Tyr não 

está acessível pelo supressor [79]. Além disso, o gráfico de F/F0 contra [RuCl2(p-
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cimeno)IndM]/[HSA] (Fig. 4-45) mostra a mesma intensidade de supressao indicando 

ausência de supressao adicional do fluoróforo da Tyr [80]. 
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Figura 4-44. Espectros de emissão de fluorescência normalizados de HSA (2,0 μmol L-1) (linha 
tracejada) e [RuCl2(p-cimeno)IndM]/HSA, [RuCl2(p-cimeno)IndM] = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 24 μmol 

L-1 (linha sólida), após incubação a 25°C durante 3 h, pH 7,2, λex = 295 nm 
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Figura 4-45. Espectros de emissão de fluorescência normalizados de HSA (2,0 μmol L-1) (linha 
tracejada) e [RuCl2(p-cimeno)IndM]/HSA, [RuCl2(p-cimeno)IndM] = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 24 μmol 

L-1(linha sólida), após incubação a 25 ° C durante 3 h, pH 7,2, λex = 280 nm, gráfico da razão 
molar F/F0 vs [RuCl2(p-cimeno)IndM]/HSA 
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Por outro lado, com a adição do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] à solução de albumina 

(com exitação a 295 nm), além da supressão da fluorescência em torno de 340 nm, 

também é observado a formação de uma nova banda na região de 370 nm.  Diminuição 

da emissao da fluorescência em ~340 nm e tambem forma de uma noava banda em 

torno de 370 mn. Além disso, é observado também um ponto isosbéstico em 351 nm o 

que evidencia um equilíbrio de espécies formadas no meio reacional. Figura 4-46 
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Figura 4-46. Espectros de emissão de fluorescência normalizados de HSA (2,0 μmol L-1) (linha 
tracejada) e [RuCl(p-cimeno)Ind]/HSA, [RuCl(p-cimeno)Ind] = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 24 μmol L-1 

(linha sólida), após incubação a 25°C durante 3 h, pH 7,2, λex = 295 nm 

 
Para poder-se identificar a origem da nova banda formada, foram investigadas as 

propriedades de fluorescência dos dois complexos estudados (1,0×10-5 mol L-1) sob as 

mesmas condições experimentais na ausência da HSA. Figura 4-47. 

No gráfico pode-se observar que o complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] apresenta uma 

banda de emissao pouco significativa na região de 360 nm, enquanto que a banda de 

emissão apresentada pelo complexo [RuCl(p-cimeno)Ind] é muito intensa o que poderia 

estar relacionada à dissociação do ligante indometacina pois a banda de emissão deste 

ligante livre possui emissão ao redor de 365 nm [81] [82]. 
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Figura 4-47. Espectros de emissão de fluorescência de [RuCl2(p-cimeno)IndM] (linha a 
tracejado) e [RuCl(p-cimeno)IndM] (linha sólida) a 1,0 × 10-5 mol L-1 em tampão fosfato (pH 7,2), 

λex = 295 nm e temperatura ambiente 

 
A fim de escolher o melhor tempo de incubação para os próximos estudos de 

supressão de fluorescência, os espectros de emissão foram registrados em função do 

tempo. Os resultados obtidos indicaram uma diminuição lenta na intensidade de 

fluorescência da banda de emissão (340 nm) atingindo a estabilidade em torno de 3 

horas. Portanto, os próximos estudos de supressão da fluorescência foram realizados 

com o tempo de 3 horas de incubação. Figura. 4-48 
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Figura 4-48. Estudos cinéticos de interação HSA (2 μmol L-1) com [RuCl2(p-cimeno)IndM] (6 
μmol L-1), pH 7,2, temperatura ambiente, λex = 295 nm. (a) espectros de fluorescência antes da 
reação (linha de traço) e após a mistura (linha contínua). (b) traço cinético para λem = 340 nm 
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4.11.2 Análise da supressão da fluorescência 

 

Como foi mencionada anteriormente, a fluorescência da HSA é devido a presença de 

alguns aminoácidos classificados como fluoróforos, os quais são sensíveis a quaisquer 

modificações no microambiente em que eles estão localizados na proteína. Quando 

essas alterações ocasionam a diminuição da fluorescência, o fenômeno é conhecido 

como supressão ou quenching (termo no inglês) [41].  

 

Esta diminuição da emissão da fluorescência pode estar relacionada a vários tipos de 

interações, como a formação de adutos, transferência de energia, rearranjos 

moleculares, colisões entre moléculas, dentre outras. Contudo, a supressão da 

fluorescência pode ser classificada em três tipos de mecanismos, os quais são 

conhecidos como mecanismo de supressão estático, mecanismo de supressão 

dinâmico e efeito de filtro interno [41] [83] [84] [85]. 

 

O mecanismo de supressão estático faz referência à formação de um complexo não 

fluorescente entre o fluoróforo e a molécula que provoca a supressão, fazendo com que 

o aduto formado absorva a energia que devia ser gerada no estado excitado, levando 

este rapidamente ao estado fundamental, sem a emissão do fóton. Diferentemente 

deste, o mecanismo dinâmico faz referência a processos não radiativos nos quais o 

fluoróforo ainda no estado excitado transfere energia para a molécula supressora sem a 

necessidade de um contato direto. 

 

Por último, a supressão da fluorescência pode estar relacionada ao simples efeito filtro, 

o qual corresponde à reabsorção da luz emitida pelo supresor. Isso se torna importante 

porque à medida que se realiza uma análise a concentração do inibidor aumenta e 

portanto a capacidade do inibidor de absorver a luz emitida também aumenta [41] [83] 

[84] [85]. Portanto, alterações na fluorescência associadas ao processo de mecanismo 

colisional ou ao efeito do filtro interno, devem ser minimizadas ou apropriadamente 

corrigidas antes de qualquer análise, fazendo o uso da equação (1).  
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                (1) 

 

onde Fcorr é a intensidade de emissão corrigida, Fobs é a intensidade de emissão 

registrada, e Aexc e Aem é a absorbância da solução nos comprimentos de onda de 

excitação e emissão, respectivamente [86]. 

 

Os processos de supressão estático e dinâmico podem ser estudados e diferenciados 

por meio da determinação da vida útil da fluorescência [87] ou utilizando a equação 

Stern-Volmer (2) em diferentes temperaturas.  

 

][10 QK
F

F
SV               (2) 

 

Onde F0 e F representam as intensidades da fluorescência em ausência e presença do 

agente supressor respectivamente, KSV é a constante de supressão de Stern-Volmer 

associada à interação supressor-fluoroforo e [Q] é a concentração do supressor 

(complexo) [88] [89]. 

 

Quando a supressão da fluorescência ocorre por ambos os mecanismos (colisão e 

ligação) o gráfico de Stern-Volmer (F0/F vs [Q]) exibe uma curvatura ascendente o que 

difere da equação de Stern-Volmer (2) que é linear. Para estes casos, a equação 

modificada (3) é a mais apropriada, a qual pode ser ajustada a uma equação de 

segundo grau (4). 
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onde KD e KS representam as constantes de extinção dinâmica aparente (colisão) e 

estática aparente (relacionada à ligação), respectivamente. 

 

Tendo em conta as suposições acima descritas, os dados obtidos para o estudo de 

interacao da HSA com os dois complexos [RuCl2(p-cimeno)IndM] e [RuCl(p-cimeno)Ind] 

foram corrigidos para o efeito de filtro interno de acordo com a equação (1) embora os 

complexos não tenham uma absobância muito elevada nos compriméntos de onda de 

emissão e exicitação. Contudo, o mecanismo de supressão para os adutos 

HSA/[RuCl2(p-cimeno)IndM] e HSA/[RuCl(p-cimeno)Ind] (soluções diluídas do complexo 

[RuCl(p-cimeno)Ind] até 8 μmol L-1) foi analisado pela equação tradicional de Stern-

Volmer (2) para baixas temperaturas (25 e 35 °C) enquanto que para as altas (42 e 50 

°C) foi empregada a equacao Stern-Volmer modificada (3). 

 

Nos gráficos de F0/F vs [Q] (Fig. 4-49) para as altas temperaturas observa-se que os 

dados não seguem uma relação linear, sugerindo que o processo de supressão poderia 

estar acontecendo pela combinação dos mecanismos estático e dinâmico. De fato não 

pode-se descartar a possibilidade de algum grau de desnaturação da HSA devido às 

altas temperaturas [90]. 

 

Estudos reportados anteriormente mostraram que o aumento da temperatura acima de 

50°C pode resultar em uma desnaturação ou um desdobramento irreversível dos 

domínios I e II da proteína HSA [91] [92], e, portanto, um comportamento exponencial 

poderia ser observado no gráfico de Stern-Volmer. 
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Figura 4-49. Gráfico de Stern-Volmer para: (a)o aduto HSA/[RuCl2(p-cimeno)IndM] e (b) o 
aduto HSA/[RuCl(p-cimeno)Ind]; em diferentes temperaturas (λex = 295 nm) 

 

 

As constantes KSV, KS e KD para o sistema de união HSA/RuCl2(p-cimeno)IndM] estão 

apresentados na tabela 4-23. Nela pode-se ver que os valores das constantes KSV ou 
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KS decrescem um pouco quando se aumenta a temperatura o que se traduz em uma 

menor supressão da fluorescência a temperaturas mais altas. 

 

Tabela 4-23. Constantes de supressão Stern-Volmer para os adutos de [RuCl2(p-
cimeno)IndM]/HSA e [RuCl(p-cimeno)Ind]/HSA no diferentes temperaturas 

 

n.a= não aplica porque os dados tem relação lineal. R
2
 = coeficiente de correlação ajustado R quadrado. 

(*) estatisticamente não significativo. 

 

Chama a atenção que os valores de KS para 35ºC e 42ºC são estatisticamente não 

significativos (p> 0,05) o que sugere que o aduto formado é estável nesta faixa de 

temperatura. Por outro lado, e como era de esperar os valores de KD tem uma 

dependência direita da temperatura, pois como é sabido, um aumento da temperatura 

favorece a difusão ocasionando um aumento da eficiência da constante (KD). 

 

4.11.3 Análise dos parâmetros aparentes de ligação  

 

A supressão da fluorescência pode ser explorada por vários métodos para poder obter 

os parâmetros de ligação do aduto formado [93]. Pela análise dos dados anteriormente 

discutidos pode-se considerar a formação de um aduto não fluorescente (mecanismo 

estático) que desenvolve um papel significativo na supressão da fluorescência da 

albumina. Assumindo um único sítio de ligação do supressor à proteína (isto é 

estequiometria 1:1) a constante de associação aparente (Ka) pode ser obtida a partir da 

equação logarítmica modificada [94], Equação (5)  

 

 
 

 

Parámetros 
calculados 

Temperatura 

25ºC 35ºC 42ºC 50ºC 

 
[RuCl2(p-cimeno)IndM] 

KSV or KS 

(10
5
 mol

-1
L) 

 
2,71.±.0,03 

2,47 ± 0,04 
(*) 

2,56 ± 0,07 
(*) 

 
1,74 ± 0,16 

KD (10
4
 mol

-1
L) n.a. n.a. 0,4 ± 0,1 2,6 ± 0,6 

R
2
 0,994 0,999 0,999 0,999 

 
[RuCl(p-cimeno)Ind] 

KSV (10
5
 mol

-1
L) 1.39 ± 0.05 1.17 ± 0.05 0.91 ± 0.05 0.76 ± 0.02 

R
2
 0.999 0.998 0.999 0.998 
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Onde F0 e F são a fluorescência da proteína na ausência e na presença do ligante 

respetivamente, [P] é a concentração total da proteína e [Q]a é o supressor adicionado. 

A partir do gráfico do log{(F0-F)/F} versus log{1/([Q]t–((F0-F)/F)[P]t)} (Fig. 4-50) em 

diferentes temperaturas permitiu-se determinar o número de sítios de ligação n e a 

constante Ka a partir do coeficiente angular e linear da equação da reta, 

respectivamente.  
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Figura 4-50. Gráfico de log {(F0-F)/F} vs log {1/([Q]t-((F0-F)/F[P]t)} a 25ºC (a) do aduto 

[RuCl2(p-cimeno)IndM]/HSA, (b) do aduto [RuCl(p-cimeno)Ind]/HSA 

 

Os resultados desta relação estão resumidos na tabela 4-24 e neles pode-se apreciar 

um ligeiro decrescimo da constante Ka com o aumento da temperatura, confirmando 

assim que o mecanismo supressão predominante é o estático.  

 

Tabela 4-24. Parâmetros de ligação e termodinâmicos para os sistemas  HSA/[RuCl2(p-
cimeno)IndM] e HSA/[RuCl(p-cimeno)Ind] 

 
 
 

 

 

 

 

(*)estatisticamente não significativo 

 
 
 

 
T 
 

Ka (105 mol-1 L) 
 

n 
 

R2 

 
 
[RuCl2(p-cimeno)IndM] 

25ºC 4,30 ± 0,17 0,8 0,987 

35ºC 3,69 ± 0,16 (*) 0,8 0,997 

42ºC 3,52 ± 0,16 (*) 0,9 0,996 

50ºC 2,29 ± 0,12 1,1 0,995 

 
[RuCl(p-cimeno)Ind] 

25ºC 1.72 ± 0.07 0,9 0.993 

35ºC 1.35 ± 0.07 0,9 0.989 

42ºC 1.13 ± 0.09 0,9 0.979 

50ºC 0.89 ± 0.01 1,0 0.975 
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Os valores de Ka obtidos para o aduto aqui estudado sugerem uma forte interação entre 

o complexo e albumina, já que a ordem de magnitude da constante encontra-se ao 

redor de 105 mol-1 L. Este elevado valor pode estar relacionado com a alta afinidade do 

ligante indometacina, o qual liga-se à HSA na região do sítio I com uma elevada 

constante da associação (1.4 × 106 mol-1 L) [95]. No caso do aduto [RuCl(p-

cimeno)Ind]/HSA, os valores são uma ordem de magnitude mais baixa (105 mol-1 L), 

refletindo que a constante de ligação aparente pode ser afetada pelo modo de 

coordenação do ligante indometacina ao núcleo de rutênio.  

 

Para terminar, os valores de n calculados em todas as temperaturas ficaram perto do 

valor 1 (tabela 4-24) validando o modelo matemático escolhido (Eq. 5) que preconiza 

uma estequiometria de 1:1 (albumina:ligante). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

O trabalho aqui discutido permitiu desenvolver a síntese de derivados novos do tipo 

areno-rutênio contendo como ligantes de ação os fármacos conhecidos como AINEs. 

Estes fármacos já apresentam atividade biológica como agentes analgésicos e também 

tem sido estudados como agentes quimiopreventivos na formação de alguns tipos de 

câncer.  

Foram realizadas as sínteses de duas classes de compostos de fórmulas gerais 

[RuCl(p-cimeno)L] e [RuCl2(p-cimeno)Lam] em que L = ibuprofeno, naproxeno ou 

indometacina e Lam = derivado amida desses FAINEs, respectivamente. A composição 

e estrutura dos compostos foram elucidadas principalmente com base em análise 

elementar, espectrometria de massas (ESI-MS), espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear (1H RMN, 13C RMN, HSQC, HMBC) e espectroscopia vibracional 

ATR/FT-IR. Os dados indicaram que todos os fármacos-ligantes utilizados estabilizam a 

unidade Ru(II)-areno, sendo que os carboxilatos coordenam-se ao Ru(II) de modo 

bidentado por ambos os átomos de oxigênio, enquanto que a coordenação dos 

derivados amida ocorre pelo nitrogênio do anel piridínico 

. 

O comportamento dos organometálicos em DMSO foi monitorado por 1H RMN, 

indicando que os complexos RuCl(p-cimeno)Npx], [RuCl(p-cimeno)Ibp] e [RuCl(p-

cimeno)Ind] no momento da dissolução começam a se degradar formando espécies em 

equilíbrio, as quais poderiam incluir espécies com ligantes FAINEs coordenados de 

forma monodentada e também espécies sem os ligantes FAINEs coordenados. 

Por outro lado, os espectros dos complexos [RuCl2(p-cimeno)NpxM] e [RuCl2(p-

cimeno)IbpM] indicaram que esses apresentam dissociação imediata dos ligantes 

FAINEs modificados no momento da dissolução. 

Estes comportamentos permitiram concluir que o fragmento areno–rutênio apresenta 

maior afinidade pelo DMSO do que pelos ligantes FAINEs e FAINEs modificados, o que 

leva no final à dissociação dos fármacos da esfera de coordenação. 

Diferentemente, o complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] apresenta relativa estabilidade 

quanto à perda do fármaco, em DMSO.  
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Estudos de interação com albumina foram realizados para os compostos [RuCl2(p-

cimeno)IndM] e [RuCl(p-cimeno)Ind]. Os resultados indicaram que ambos interagem 

com a proteína através da região onde está localizado o resíduo de triptofano e que a 

interação acontece pelo mecanismo estático o qual envolve a formação de um aduto 

complexo/HSA dando como resultado a supressão da fluorescência intrínseca da 

proteína. Estes resultados preliminares permitiram estabelecer o potencial dos 

complexos para futuros novos estudos de interação com biomoléculas. Contudo, é 

ainda preciso aprimorar as estruturas para se tentar evitar a dissociação dos fármacos 

em DMSO, que é o solvente usado nos testes biológicos e para ensaios de 

mecanismos de ação em meio biológico. Dentro das possibilidades a serem 

consideradas poderia-se propor a modificação dos ligantes FAINEs-amidas tornando-os 

bidentados, por exemplo, por meio da presença de nitrogênio da piridina e de um grupo 

carbonilo na amida.  

Também poderia ser contemplada a possibilidade de modificar a natureza do ligante 

areno colocando grupos polares como substituintes, os quais poderiam ajudar a 

melhorar a solubilidade dos complexos em solventes polares como a água ou etanol, e 

dessa forma, permitir a substituição do DMSO por solventes não-coordenantes.   
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7. LISTA DE ANEXOS 
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Anexo 1(a). Espectro de RMN 1H (300MHz, CDCl3) do naproxeno acido 
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Anexo 1(b). Espectro de RMN 1H (300MHz, metanol d) do naproxeno acido 
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Anexo 1(c). Espectro de RMN 1H (300MHz, metanol d) do naproxeno sal 
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Anexo 2. Espectro de RMN 13C (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx]  
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Anexo 3. Espectro de RMN HSQC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx]  
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Anexo 4. Espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx]  
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Deslocamento H (ppm) Deslocamento C (ppm) 

H1 (2,29) C1 (18,82); C2 (94,43); C3 (77,69) 

H3 (5,32) C1 (18,82); C2 (94,43); C3 (77,69); C4 (78,12); C5 (100,73) 

H4 (5,54) C2 (94,43); C3 (77,69); C4 (78,12); C5 (100,73); C6 (31,48) 

H6 (2,87) C4 (78,12); C5 (100,73); C6 (31,48); C7 (22,27) 

H7 (1,27) C5 (100,73); C6 (31,48); C7 (22,27) 

H9 (3,52) C8 (193,59); C11 (135,53); C9 (126,72); C10 (18,08) 

H10 (1,42) C8 (193,59); C9 (48,11); C11 (135,53); C10 (18,08) 

H12 (7,65) C11 (135,53); C13 (133,63); C12 (126,23) 

H14 (7,68) C13 (133,63); C15 (105,58); C11 (135,53); C19 (128,96) 

H15 (7,10) C14 (126,92); C18 (118,96); C19 (128,96); C16 (157,70) 

H17 (3,92) C16 (157,70); C17 (55,29);  

H18 (7,12) C15 (105,58); C19 (128,96); C16 (157,70) 

H20 (7,69) C13 (133,63); C12 (126,23); C19 (128,96) 

H21 (7,40) C9 (48,11); C12 (126,23); C13 (133,63) 
 

Anexo 4. Tabela de deslocamentos do espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx]  
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Equipamento: MICROTOF – Bruker Daltonics 

Nebulizer: 0.4 Bar 

Dry gas: 4 L/min 

Temp: 200C 

HV: 4500V 

 

 

ESI+ | amostra dissolvida em CHCl3 e diluída em ACN 

 

 

Anexo 5. Espectro de massas do complexo [RuCl(p-cimeno)Npx]  
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Anexo 6. Espectro de RMN 13C (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM]  
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Anexo 7. Espectro de RMN HSQC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM]  
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Anexo 8. Espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM]  
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Deslocamento H (ppm) Deslocamento C (ppm) 

H1 (1,77) C1 (18,04); C2 (96,94); C3 (81,59) 

H3 (4,95) C1 (18,04); C2 (96,94); C3 (81,22); C4 (83,16); C5 (102,98) 

H3 (5,01) C1 (18,04); C2 (96,94); C3 (81,59); C5 (102,98) 

H4 (5,28) C2 (96,94); C3 (81,82); C4 (83,16); C5 (102,98); C6 (30,58) 

H4 (5,36) C2 (96,94); C3 (81,59); C5 (102,98); C6 (30,58) 

H6 (2,82) C4 (83,16); C5 (102,98); C6 (30,58); C7 (22,21) 

H7 (1,23) C5 (102,98); C6 (30,58); C7 (22,11) 

H8 (7,90) C8 (154,08); C9 (114,95); C10 (146,37) 

H9 (6,97) C8 (154,08); C9 (114,95); C10 (146,37) 

H12 (4,05) C11 (173,87); C13 (19,01); C14 (136,11); C24 (126,37) 

H13 (1,57) C11 (173,87); C12 (47,34); C14 (136,11); C13 (19,01) 

H15 (7,94) C12 (47,34); C17 (129,43); C22 (133,79); C24 (126,37) 

H17 (7,85) C22 (133,79); C18 (105,72); C16 (128,87); C15 (127,12) 

H18 (7,17) C18 (105,72); C19 (157,62); C21 (118,93); C22 (133,79) 

H20 (3,91) C18 (105,72); C19 (157,62); C20 (55,34) 

H21 (7,18) C18 (105,72); C19 (157,62); C22 (133,79) 

H23 (7,84) C23 (127,27); C14 (136,11) 

H24 (7,60) C12 (47,34); C15 (127,12); C22 (133,79) 

 

Anexo 8. Tabela de deslocamentos do espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM]  

1
3
8
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Equipamento: MICROTOF – Bruker Daltonics 

Nebulizer: 0.4 Bar 

Dry gas: 4 L/min 

Temp: 200C 

HV: 4500V 

 

ESI+ | amostra dissolvida em CHCl3 e diluída em ACN 

 

 

Anexo 9. Espectro de massas do complexo [RuCl2(p-cimeno)NpxM]  
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1+
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1+

328.9416
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1+
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Anexo 10(a). Espectro de RMN 1H (300MHz, CDCl3) do Ibuprofeno acido 
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Anexo 10(b). Espectro de RMN 1H (300MHz, metanold) do Ibuprofeno sal 
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Anexo 11. Espectro de RMN 13C (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp]  
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Anexo 12. Espectro de RMN HSQC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp]  
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Anexo 13. Espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp]  
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4
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Deslocamento H (ppm) Deslocamento C (ppm) 

H1 (2,29) C1 (18.81); C2 (96,40); C3 (77,45) 

H3 (5,32) C1 (18,81); C2 (96,40); C3 (77,45); C5 (100,81) 

H4 (5,55) C2 (96,40); C4 (78,01); C5 (100,81); C6 (31,47) 

H6 (2,87) C4 (78,01); C5 (100,81); C6 (31,47); C7 (22,24) 

H7 (1,27) C5 (100,81); C6 (31,47); C7 (22,24) 

H9 (3,35) C8 (193,74); C9 (47,81); C10 (137,36); C12 (127,45); C17 (18.00) 

H10 (1,33) C8 (193,74); C9 (47,81); C10 (137,36) 

H12 (7,06) C10 (137,36); C11 (129,16); C14 (45,07) 

H13 (7,18) C9 (47,81); C12 (127,45); C13 (140,22) 

H15 (2,43) C13 (140,22); C14 (45,07); C15 (30,19); C16 (22,39) 

H17 (0,89) C14 (45,07); C15 (30,19); C16 (22,39) 

 

Anexo 13. Tabela de deslocamentos do espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp]  
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Equipamento: MICROTOF – Bruker Daltonics 

Nebulizer: 0.4 Bar 

Dry gas: 4 L/min 

Temp: 200C 

HV: 4500V 

 

 

ESI+ | amostra dissolvida em CHCl3 e diluída em ACN 

 

 

Anexo 14. Espectro de massas do complexo [RuCl(p-cimeno)Ibp]  

130.1617
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1+
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Anexo 15. Espectro de RMN 13C (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM]  
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Anexo 16. Espectro de RMN HSQC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM]  
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Anexo 17. Espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM]  
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Deslocamento H (ppm) Deslocamento C (ppm) 

H1 (1,95) C1 (18,.15); C2 (97,15); C3 (81,55) 

H3 (5,13) C1 (18,15); C2 (97,15); C3 (81,55); C5 (103,09) 

H4 (5,41) C2 (97,15); C4 (83,20); C5 (103,09); C6 (31,64) 

H6 (2,91) C4 (83,20); C5 (103,09); C6 (31,47); C7 (22,26) 

H7 (1,29) C5 (103,09); C6 (30,64); C7 (22,26) 

H8 (8,22) C8 (154,19); C9 (115,02); C10 (146,75) 

H9 (7,17) C8 (154,19); C9 (115,02); C10 (146,75) 

H10 (1,33) C8 (193,74); C9 (47,81); C10 (137,36) 

H12 (4,04) C11 (174,34); C13 (138,18); C15 (127,65); C20 (18,89) 

H13 (1,49) C11 (174,34); C12 (46,84); C13 (138,18) 

H16 (7,39) C12 (46,84); C15 (127,65); C16 (140,51) 

H18 (2,43) C14 (129,29); C16 (140,51); C17 (45,08); C18 (30,20); C19 (22,45) 

H19 (1,84) C16 (140,51); C17 (45,08); C19 (22,45) 

H20 (0,88) C17 (45,08); C18 (30,20); C19 (22,45) 

 

Anexo 17. Tabela de deslocamentos do espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM]  

1
5
0
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Equipamento: MICROTOF – Bruker Daltonics 

Nebulizer: 0.4 Bar 

Dry gas: 4 L/min 

Temp: 200C 

HV: 4500V 

 

 

ESI+ | amostra dissolvida em CHCl3 e diluída em ACN 

 

 

Anexo 18.  Espectro de massas do complexo [RuCl2(p-cimeno)IbpM]  

270.9785

501.0927 749.0812

1. +MS, 2.1-3.3min #123-197, -Peak Bkgrnd

0

1

2

3

4x10

Intens.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 m/z

1
5
1
 



 

152 
 

 

Anexo 19(a). Espectro de RMN 1H (300MHz, CDCl3) da indometacina acida 

1
5
2
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Anexo 19(b). Espectro de RMN 1H (300MHz, metanol d) da indometacina sal 

1
5
3
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Anexo 20. Espectro de RMN 13C (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind]  

1
5
4
 



 

155 
 

 

Anexo 21. Espectro de RMN HSQC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind]  

1
5
5
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Anexo 22. Espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind]  

1
5
6
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Deslocamento H (ppm) Deslocamento C (ppm) 

H1 (2.29) C1 (18.79); C2 (94.37); C3 (77.58) 

H3 (5.34) C1 (18.79); C2 (94.37); C3 (77.58); C5 (100.46) 

H4 (5.58) C2 (94.37); C4 (78.55); C5 (100.46); C6 (31.37) 

H6 (2.89) C4 (78.55); C5 (100.46); C6 (31.37); C7 (22.36) 

H7 (1.32) C5 (100.46); C6 (31.37); C7 (22.36) 

H9 (3.42) C10 (112.25); C18 (135.80); C8 (189.18) 

H12 (6.98) C13 (156.16); C15 (112.10); C16 (114.94) 

H15 (6.65) C12 (101.59); C13 (156.16) 

H16 (6.89) C12 (101.59); C13 (156.16); C16 (114.94) 

H19 (2.28) C8 (189.18); C10 (112.25); C18 (135.70); C19 (13.60) 

H22 (7.46) C21 (134.16); C22 (129.14); C23 (131.25); C24 (139.10) 

H23 (7.64) C20 (168.52); C22 (129.14); C23 (131.25); C24 (139.10) 
 

Anexo 22. Tabela de deslocamentos do espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind]  

1
5
7
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Equipamento: MICROTOF – Bruker Daltonics 

Nebulizer: 0.4 Bar 

Dry gas: 4 L/min 

Temp: 200C 

HV: 4500V 

 

 

ESI+ | amostra dissolvida em CHCl3 e diluída em ACN 

 

 

Anexo 23. Espectro de massas do complexo [RuCl(p-cimeno)Ind]  

270.9756

402.0494

548.1146

1. +MS, 2.1-2.5min #127-148, -Peak Bkgrnd

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

4x10

Intens.

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 m/z

1
5
8
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Anexo 24. Espectro de RMN 1C (300MHz, CDCl3) do Indometacinamida 

1
5
9
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Anexo 25. Espectro de RMN HSQC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM]  

1
6
0
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Anexo 26. Espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM]  

1
6
1
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Deslocamento H (ppm) Deslocamento C (ppm) 

H1 (1,96) C1 (18.14); C2 (97.28); C3 (81.43) 

H3 (5.21) C1 (18.14); C2 (94.28); C3 (81.43); C4 (83.45); C5 (103.06) 

H4 (5.49) C2 (94.28); C3 (81.43); C4 (83.45); C5 (103.06); C6 (30.66) 

H6 (2.92) C4 (83.45); C5 (103.06); C6 (30.66); C7 (22.27) 

H7 (1.31) C5 (103.06); C6 (30.66); C7 (22.27) 

H8 (8.41) C8 (154.22); C9 (115.35); C10 (146.53) 

H9 (7.29) C8 (154.22); C9 (115.35); C10 (146.53) 

H12 (3.91) C11 (170.21); C13 (113.00); C14 (131.00); C21 (136.45) 

H15 (7.17) C13 (113.00); C14 (131.00); C16 (156.12); C18 (1113.38); C19 (115.00)    

H17 (3.88) C16 (156.12); C17 (55.97) 

H18 (6.71) C15 (101.93); C16 (156.12); C20 (131.00) 

H19 (7.00) C13 (113.00); C15 (101.93); C16 (156.12); C20 (131.00) 

H22 (2.41) C11 (170.21); C13 (113.00); C14 (131.00); C20 (131.00); C23 (13.76) 

H25 (7.49) C24 (134.18); C25 (129.08); C26 (131.16) 

H26 (7.70) C23 (1168.42); C24 (134.18); C25 (129.08); C26 (131.16); C27 (139.02) 
 

Anexo 26. Tabela de deslocamentos do espectro de RMN HMBC (500MHz, CDCl3) do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM]  

1
6

2
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Equipamento: MICROTOF – Bruker Daltonics 

Nebulizer: 0.4 Bar 

Dry gas: 4 L/min 

Temp: 200C 

HV: 4500V 

 

 

ESI+ | amostra dissolvida em CHCl3 e diluída em ACN 

 

 

Anexo 27. Espectro de massas do complexo [RuCl2(p-cimeno)IndM] 

130.1617

270.9805
1+

301.1428
437.1926 578.9362

704.0971
1+

933.4236

18516-am3-000003.d: +MS, 1.5-1.7min #90-104

0

1

2

3

5x10

Intens.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 m/z

1
6
3
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