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Introdução 

As tiossemicarbazonas (TSCs) constituem uma 

classe de compostos de grande interesse na 

química medicinal em virtude de sua ampla gama 

de atividades biológicas
1
. Sua versatilidade permite 

a incorporação de uma longa variedade de 

substituintes a seu esqueleto básico, os quais 

podem afetar seus perfis biológicos. Nesse 

contexto, a introdução de uma unidade estrutural 

derivada de compostos reconhecidamente bioativos, 

como as chalconas
2
, pode representar uma 

importante estratégia na procura por novos agentes 

quimioterápicos para uma série de doenças
3
. Além 

disso, a coordenação das TSCs a um cátion 

metálico é, muitas vezes, acompanhada de uma 

melhora em suas bioativades. Assim, o trabalho em 

questão apresenta a síntese de um novo complexo 

de Zn(II) com uma molécula hibrida chalcona-TSC 

(HL) como possível agente citotóxico, tendo sido a 

ação anticâncer do ligante utilizado anteriormente 

reportada na literatura
4
. 

Resultados e Discussão 

O ligante HL foi obtido a partir da chalcona 
substituída e da tiossemicarbazida em etanol sob 
refluxo.  A chalcona, por sua vez, foi preparada 
através da condensação aldólica entre o p-cloro-
benzaldeído e a acetofenona à temperatura 
ambiente. O complexo [Zn(L)2], foi sintetizado pela 
reação entre HL e ZnCl2 em etanol na presença de 
trietilamina, conforme apresentado no Esquema 1. 
 

 
 

Esquema 1.Síntese do complexo [Zn(L)2]. 
 
Monocristais adequados para difração de Raios-X 
foram obtidos em DMSO e os resultados de sua 
análise mostram que HL se coordenou ao metal em 

 
sua forma desprotonada (L

-1
) e de maneira                                                                                                                                                                                                         

bidentada pelos átomos de nitrogênio imínico e 
enxofre, formando um complexo neutro (Figura 1) 
com proporção 2:1 (ligante:metal).  

 
Monoclínico 

P 21/n 
a= 11.6653 (5) Å 
b= 15.9258 (7) Å 
c= 22.0977 (10) Å 

= γ = 90.00° 

 = 91.196 (2)° 
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Figura 1. Estrutura molecular de [Zn(L)2]. 

 
O complexo foi caracterizado por espectroscopia no 
infravermelho (IV), RMN de 

1
H 1D e 2D e 

13
C. O 

espectro de RMN de 
1
H apresentou diversas 

mudanças em relação ao HL. Dentre essas, o 
desaparecimento de um singleto em 8,12 ppm 
atribuído ao NH, sugere a ocorrência da 
desprotonação do ligante. No espectro de IV, a 
ausência de uma banda de estiramento N-H, 
observada em 3341 cm

-1
 para o ligante, também 

indica a perda desse próton. Além disso, a banda 

em 833 cm
-1

 referente ao C=S no espectro de HL 
sofreu grande deslocamento, indicando a 
coordenação pelo enxofre. Dados de [Zn(L)2]: RMN 

de 
1
H (DMSO-d6, 400 MHz),  (ppm): 7,53 (d, 

J=15,8 Hz, 1H, H7), 7,41 (s, 2H, troca com D2O, NH-

2), 7,39-7,32 (m, 5H, H3 + H8−11), 7,28 (t, J=7,0 Hz, 

2H, H2 + H4), 7,05 (d, J=7,0 Hz, 2H, H1 + H5), 6,30 (d, 

J=15,8 Hz, 1H, H6). IV (ATR) cm
-1

: 3447, 3282 e 

3171 (N-H), 1612-1403 (C=C, C=N, N-H), 795 (C-S). 

Conclusões 

Um complexo inédito de zinco(II) com ligante híbrido 

chalcona-tiossemicarbazona foi sintetizado e 

caracterizado com sucesso.   
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