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RESUMO 

O câncer é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento rápido e desordenado 

de células, que sofrem mutações e podem invadir partes adjacentes do corpo através do 

processo de metástase. Os tumores sólidos são resistentes aos tratamentos convencionais 

devido à insuficiente vascularização nessas células, contribuindo para o surgimento de 

regiões com baixa concentração de oxigênio, denominadas regiões hipóxicas. Apesar de 

serem um obstáculo terapêutico, elas também possuem potencial para o desenvolvimento 

de Pró-Drogas Ativadas por Hipóxia (PDAHs), tendo em vista que o ambiente tumoral 

apresenta uma maior capacidade redutora quando comparado aos tecidos saudáveis. 

Essas pró-drogas são substâncias capazes de circularem intactas pelo organismo, 

sendo seletivamente reduzidas num ambiente tumoral hipóxico. Dentre as diversas 

classes de compostos usados como pró-drogas, é possível destacar os compostos de 

coordenação. Complexos inertes de Co3+ foram investigados pois apresentam dois 

estados de oxidação acessíveis, +3 (inerte) e +2 (lábil). Além disso, podem-se coordenar 

a ligantes citotóxicos, fazendo com que eles fiquem inativos e, após a redução a Co2+, 

esses ligantes citotóxicos, agora ativos, são liberados. 

Neste projeto, dois complexos inéditos de cobalto(III) foram sintetizados e 

caracterizados, com fórmulas do tipo [CoIII(py2en)(L1)]2+ (1) e [CoIII(TPA)(L1)]2+ (2), 

em que py2en e TPA são ligantes polinitrogenados e L1 é uma β-cetoamida. Análises 

eletroquímicas mostraram que o potencial de redução do centro metálico do primeiro 

complexo se enquadra na faixa ideal para redução em meio biológico, cujo valor é de 

extrema importância no desenvolvimento de novas pró-drogas baseadas em cobalto(III). 

Para o complexo 1, estudos de reatividade em solução monitorados por espectroscopia no 

UV-Vis em tampões PBS pH 6,2 e 7,4 indicaram que, na presença de ácido ascórbico, 

ocorre a liberação do ligante β-cetoamida.  

 

 

 

Palavras-chave: Câncer, hipóxia, PDAHs, complexo, cobalto, β-cetoamida  
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ABSTRACT 

Cancer is a disease characterized by the quickly and disorderly growth of cells 

that mutate and can invade adjacent parts of the body in a process known as metastasis. 

Solid tumors are resistant to conventional treatments due the insufficient vascularization 

in these cells, which contributes to the appearance of regions with low oxygen 

concentration, called the hypoxic regions. Although hypoxic cells represent a therapeutic 

obstacle, they also have the potential for the development Hypoxia-Activated Pro-Drugs 

(HAPs), knowing that the tumor environment has a greater reducing capacity when 

compared to healthy tissues. 

These prodrugs are substances capable of circulating intact throughout the body 

and, and reduce selectively in a hypoxic tumor environment.  Many classes of compounds 

are used as prodrugs, such as coordination compounds. Inert Co3+ complexes have been 

investigated as they have two accessible oxidation states, +3 (inert) e +2 (labile), and due 

to the ability to coordinate and inactivate cytotoxic ligands, that circulate intact throught 

the bloodstream, without affecting healthy tissues and, after reduction to Co2+, the release 

of this active cytotoxic ligand occurs. 

In this project, two new cobalt(III) complexes were synthesized and characterized, 

with formulas of the type [CoIII(py2en)(L1)]2+ (1) and [CoIII(TPA)(L1)]2+ (2) , where 

py2en and TPA are polynitrogenated ligands and L1 is a β-ketoamide. Electrochemical 

analysis showed that the reduction potential of the metal center of the first complex fits 

in the ideal range for reduction in biological environment, whose value plays an important 

role in the development of new cobalt(III) prodrug. For complex 1, reactivity studies in 

solution, monitored by UV-Vis spectroscopy in PBS buffers pH 6,2 and 7,4, indicated the 

release of the β-ketoamide ligand after reaction with ascorbic acid.  

 

 

 

Keywords: Cancer, hypoxic, HAPs, complex, cobalt, β-ketoamide 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Câncer 

    O câncer é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento rápido e desordenado 

de células, que sofrem mutações em sua estrutura genética. Geralmente, na presença de 

algum erro nestas instruções (mutação), pode surgir uma célula doente que, ao se 

proliferar, causará um câncer. Estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, podendo agrupar-se formando tumores, que podem invadir tecidos e 

órgãos, através do processo de metástase. (INCA.; 2020; BUSTAMANTE, et. al.; 2009) 

    Esse processo de metástase é responsável pela alta taxa de mortalidade por câncer, 

doença que representa uma das principais causas de óbito no mundo, sendo responsável 

por 8,8 milhões de mortes em 2015. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), é previsto para o Brasil no triênio 2020-2022, a ocorrência de 625 mil novos 

casos de câncer para cada ano.  (INCA.; 2020)    

O câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil, correspondendo a 30% dos 

tumores malignos registrados. Entre os tumores de pele, o câncer pele não melanoma é o 

mais frequente e de menor mortalidade, apresentando altos percentuais de cura se 

descoberto e tratado precocemente, diferente do câncer de pele melanoma, que tem 

origem nos melanócitos (células produtores de melanina) e é apontado como o tipo mais 

grave devido à sua alta possibilidade de provocar metástase. Como observado na Tabela 

1, depois do câncer de pele não melanoma, os tipos mais incidentes para o sexo masculino 

são próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral, enquanto que os mais 

frequentes para o sexo feminino são mama, cólon e reto, pulmão, colo do útero e tireóide.  

(INCA.; 2020)    
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Tabela 1: Estimativa de casos de câncer para ambos os sexos. (INCA.; 2020)    

 Sexo 

Tipos Feminino Masculino 

Pele não melanoma 93.160 83.770 

Próstata - 65.840 

Cólon e reto 20.470 17.760 

Pulmão 12.440 20.520 

Estômago 7.870 13.360 

Cavidade Oral - 11.180 

Mama 66.280 - 

Cólo do útero 16.590 - 

Tireóide 11.950 - 

    

 

Tendo em vista os tumores sólidos, os principais tratamentos são a quimioterapia 

e a radioterapia, além da tentativa de remoção do tumor via cirurgia. Entretanto, a 

eficiência desses tratamentos é limitada por fatores que incluem a falta de especificidade 

pelas células doentes e a resistência ao tratamento. Uma das causas dessa resistência é a 

formação de um ambiente deficiente em O2, que surge pelo suprimento ineficiente de 

sangue devido à vascularização prejudicada que ocorre como resultado da proliferação 

descontrolada de células. Além disso, obstruções do fluxo sanguíneo também contribuem 

para o surgimento dessas regiões. (INCA.; 2020; BUSTAMANTE, et. al.; 2014) 

    Conhecidas como regiões hipóxicas, elas apresentam propriedades redutoras e pH 

ácido (DE SOUZA, et. al.; 2016). Em geral, as células nessa condição apresentam grande 

variação no fluxo de oxigênio, onde a parte externa do tumor é suficientemente 

vascularizada, passando então por esta região pouco oxigenada e, por fim, uma condição 

necrótica em seu interior (Figura 1). (REISNER, et. al.; 2008) 
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Figura 1: Representação de uma célula tumoral demonstrando o decréscimo da concentração de 

oxigênio com o aumento da distância intercapilar. (adaptado de BUSTAMANTE, et. al.; 

2009) 

 

   Devido à pobre vascularização das regiões mais internas, o fármaco não 

consegue atingi-las em concentrações suficientes, sendo necessário aumentar as doses do 

quimioterápico, o que causa diversos efeitos colaterais. Além disso, a região hipóxica 

também interfere no processo de divisão celular, tornando ineficaz aqueles 

quimioterápicos que atuam no ciclo celular. (REISNER, et. al.; 2008; ALLISON, et. al.; 

2020; ALVES, et. al.; 2002) 

    Com relação à radioterapia, sua eficácia está relacionada à abundância de O2 no 

tecido alvo: as células em condições normais são mais sensíveis à radiação ionizante do 

que as células hipóxicas. Isso ocorre pois a incidência de radiação gera espécies 

radicalares que atuam degradando biomoléculas, com a consequente morte celular.  (LU, 

et. al.; 2011) Nesse contexto, devido à baixa concentração de oxigênio presente nas 

células tumorais, uma quantidade inferior de radicais é formada, o que torna a técnica 

limitada. (ALVES, et. al.; 2002) 

Embora as regiões hipóxicas representem um obstáculo terapêutico, elas também 

têm grande potencial para o desenvolvimento de novos fármacos seletivos, tendo em vista 

que esse ambiente possui uma maior capacidade redutora quando comparado aos tecidos 

normais. (BUSTAMANTE, et. al.; 2014; LANZNASTER, et. al.; 2013) Essa condição 

específica dos tumores sólidos vem sendo explorada para o desenvolvimento de Pró-

Drogas Ativadas por Hipóxia (PDAHs). (BUSTAMANTE, et. al.; 2009; DE MELLO, et. 

al.; 2015; RENFREW, et. al.; 2017) 
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1.2. Pró-Drogas Ativadas por Hipóxia 

    As Pró-Drogas Ativadas por Hipóxia (PDAHs) são substâncias que sofrem 

biotransformação e a abordagem básica consiste na seletiva conversão de um composto 

inativo em uma forma ativa, o qual irá atuar nas células tumorais resistentes à radio e à 

quimioterapia. (WARE, et. al.; 2000) Características específicas como solubilidade, 

difusibilidade e seletividade são essenciais para que uma PDAH obtenha êxito. No que 

diz respeito à seletividade, sua redução a compostos ativos deve acontecer somente no 

ambiente com baixa concentração de oxigênio. Além disso, somente as espécies 

reduzidas devem apresentar atividade. (DE MELLO, et. al.; 2015) A seletividade dessas 

substâncias é um fator extremamente importante e dependente de seu potencial redox, 

cuja faixa ideal estaria entre -0,2 e -0,4 V vs EPH, compatível com as nitroredutases 

presentes em meio biológico. Entretanto, alguns compostos com potenciais redox fora 

desta faixa já foram relatados e apresentam resultados promissores. (ALVES, et. al.; 

2002; DA SILVA, et. al; 2019; BATISTA, et. al.; 2018) 

Diversas PDAHs são descritas na literatura, divididas em diferentes classes: os 

nitro(hetero)ciclos, as quinonas, os N-óxidos aromáticos, os N-óxidos alifáticos e os 

complexos de metais de transição. (GUISE, et. al.; 2014; CHEN, et. al.; 2009)  

As quinonas representam uma ampla e conhecida classe de compostos de origem 

natural ou sintética que possui uma gama de atividade biológica. A mitomicina C (1) 

(Figura 2) é um antibiótico que possui o núcleo quinônico e foi isolada por Wakaki e 

colaboradores em 1958, de culturas de Streptomyces caespitosus (WAKAKI, et. al.; 

1958). Além de atuar como um antibiótico efetivo contra as bactérias Gram positivas e 

Gram negativas, também apresenta atividade antitumoral. (DE ALMEIDA, et. al.; 2005) 

Essas bactérias são classificadas pela cor que adquirem depois de submetidas a um 

processo químico chamado coloração de Gram: as gram-negativas adquirem coloração 

vermelha, enquanto que as gram-positivas adquirem coloração azul.  A mitomicina C é 

uma droga biorredutível, exibindo uma maior citotoxicidade em células deficientes de 

oxigênio quando comparadas às células saudáveis e, portanto, ideais para atacar células 

hipóxicas de tumores sólidos. (WELLINGTON, 2015) 
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Dentre os nitro(hetero)ciclos, pode-se destacar os compostos imidazólicos, que 

foram inicialmente utilizados como radiossensibilizadores com o intuito de torná-los 

sensíveis à radioterapia, como o misonidazol (2) (Figura 2). (DE MELLO, et. al.; 2015) 

Em células hipóxicas, demonstrou-se que esse composto era metabolizado de maneira 

seletiva e, quando reduzido, formava espécies capazes de alquilar o DNA. (GRAF, et. al.; 

2012) 

   A atividade antitumoral também foi relatada para a tirapazamina (3) (Figura 2), 

que faz parte dos di-N-óxidos de benzotriazinas, apresenta alta seletividade hipóxica e 

sua ação foi descoberta por Brown e colaboradores em 1986. (ZEMAN, et. al.; 1986) 

Encontra-se na fase III de ensaios clínicos e é convertida na forma radicalar reativa 

através das redutases monoeletrônicas, sendo sensível ao oxigênio e causando danos 

oxidativos ao DNA. (JOHNSON, et. al.; 2014) Estudos da fase III combinando 

tirapazamina com a quimiorradiação não demonstraram melhoria nos resultados do 

câncer de colo do útero. (SKWARSKI, et. al.; 2020) 

 

Figura 2: Estruturas químicas de algumas PDAHs descritas na literatura.  
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1.2.1. Complexos Metálicos 

Diversos complexos metálicos têm sido estudados para fins medicinais. Sabendo-

se que a coordenação de fármacos a íons metálicos pode aumentar a sua eficiência, 

propõe-se que compostos de coordenação podem atuar como PDAHs agindo como 

transportadores para a entrega controlada de fármacos. Nesse contexto, complexos 

metálicos com dois estados de oxidação biologicamente acessíveis, como é o caso da 

platina, rutênio e cobalto são de especial interesse. Esses metais tendem a ser 

cineticamente inertes em seu estado de oxidação mais alto, mas tornam-se reativos 

quando reduzidos. (DE MELLO, et. al.; 2019) 

A cisplatina (4) (Figura 3) é o composto à base de metal mais amplamente usado 

no tratamento anticâncer. Apresenta propriedades citotóxicas pois reage com o DNA 

formando ligações cruzadas entre as cadeias, podendo culminar em apoptose irreversível. 

(PELLACANI, et. al.; 2020) Os compostos de platina não apresentam seletividade, ou 

seja, são incapazes de atingir somente as células tumorais em detrimento das células 

normais, sendo observados altos níveis de toxicidade, levando a efeitos colaterais graves, 

como nefrotoxicidade.  Como consequência, existem tumores que desenvolveram 

resistência à platina, o que limitou a eficácia dos medicamentos à base de platina. 

(ALLISON, et. al.; 2020) 

Além da cisplatina, outros fármacos a base de Pt2+ encontram-se disponíveis para 

uso clínico.  A carboplatina (5) (Figura 3), conhecida como segunda geração, apresenta 

um mecanismo de atuação semelhante à cisplatina, sendo capaz de formar reticulações de 

DNA entre cadeias, causando ainda apoptose por indução de estresse oxidativo. A 

toxicidade de medula óssea é o fator de limitação de dosagem desse medicamento. Assim 

como a cisplatina, a carboplatina também apresenta efeitos colaterais como a 

nefrotoxicidade. (PELLACANI, et. al.; 2020; MCWHINNEY, et. al.; 2009) 

   Uma outra geração de medicamentos, representada pela oxaliplatina (6) (Figura 

3), foi aprovada em 2002 para o tratamento do câncer colorretal. Como os outros 

membros desta classe, seu mecanismo de ação consiste em formações de adutos com 

DNA, tendo como consequência danos em sua estrutura. A oxaliplatina apresenta como 

efeitos colaterais a neurotoxicidade crônica e dor nos olhos. (MILTENBURG, et. al.; 

2014; PELLACANI, et. al.; 2020) 
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Os complexos de Pt4+ são caracterizados como pró-drogas devido à possível 

redução por biomoléculas, gerando complexos de Pt2+ ativos. Diminuição das interações 

não específicas no sistema biológico, aumento da seletividade quando comparados aos de 

Pt2+ e a possível ingestão oral são as principais características para que se desenvolva 

estes complexos. (DE MELLO, et. al.; 2015) Apesar de três drogas à base de Pt4+ terem 

chegado aos testes clínicos, somente a satraplatina (7) (Figura 3) pode ser administrada 

oralmente, sendo introduzida recentemente na fase III de estudos para tratamento de 

câncer de próstata. (SILVA, et. al.; 2012) 

 

 

Figura 3: Complexos de platina registrados com uso clínico 

 

Da mesma maneira que a platina, complexos de rutênio vêm sendo estudados. 

Nesse âmbito, destacam-se o NAMI-A (8) e o [Ru(dip)2(bpy-NitroIm)]2+ (9) (Figura 4), 

baseados em Ru3+ (d5, paramagnético), candidatos a antitumorais em triagem clínica.  Os 

compostos de NAMI-A têm sido estudados e apesar de seus alvos ainda não terem sido 

descobertos, sabe-se que o efeito da hipóxia aumenta a toxicidade de certos agentes 

antitumorais, além de prevenir a invasão de tumores em tecidos próximos. (GRAF, et. al.; 

2012) Já o complexo [Ru(dip)2(bpy-NitroIm)]2+ combina o diagnóstico com a terapia, 

pois além de apresentar propriedades antitumorais, permite a visualização do tumor. 

Brindell e colaboradores constataram que esse complexo se acumula dentro das células 

em hipóxia e é mais tóxico nessas condições. (BRINDELL, et. al.; 2014; DE MELLO, et. 

al.; 2015) 
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               Figura 4: Complexos de Ru3+ estudados como agentes antitumorais 

 

 

1.3. Complexos de Cobalto 

Diferenças entre complexos de Co3+ (d6, inerte, diamagnético) e Co2+ (d7, lábil, 

paramagnético) permitem seu uso como potenciais PDAHs. Nesses complexos, o centro 

de Co3+ atua como carreador da molécula citotóxica, deixando-a inativa após a 

coordenação. Em ambiente hipóxico, o centro metálico é reduzido a Co2+, possibilitando 

a liberação da molécula citotóxica. Caso o complexo de Co3+ seja reduzido pelas redutases 

presentes no organismo fora da região hipóxica, espera-se que ele seja suficientemente 

estável para ser reoxidado a sua forma 3+ (Figura 5). (KOZSUP, et. al.; 2019; DE 

MELLO, et. al.; 2019) 

 

Figura 5: Mecanismo de pró-drogas baseado em complexos de Co3+(Adaptado de DE MELLO, 

et. al.; 2015). 
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Diversos complexos baseados em cobalto(III) vêm sendo estudados, como por 

exemplo complexos contendo um ligante mostarda nitrogenado. Esse ligante teve sua 

origem a partir do gás mostarda, que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, e 

descobriu-se que um grupo de pessoas que foram expostas acidentalmente a este gás 

apresentaram uma diminuição na contagem de leucócitos do sangue. Deduziu-se, então, 

que um agente que danificasse rapidamente o crescimento de leucócitos deveria ter um 

efeito similar no câncer e, assim, decidiu-se investigar complexos contendo esse tipo de 

ligante. 

 Ware e colaboradores mostraram que esses complexos apresentaram seletividade 

em células hipóxicas. Estudos com [Co(DCE)(Meacac)2]ClO4 (Meacac = 3-

metilacetilacetonato e DCE = N, N-bis(2cloroetil)etilenodiamina) (10) (Figura 6) foram 

realizados e permitiu-se investigar a cinética de substituição do ligante. Neste mesmo 

trabalho também foi investigado o complexo mer-[Co(DCD)(acac)(NO2)]ClO4 (DCD = 

N,N-bis(2-cloroetil)dietilenotriamina) (11) (Figura 6). As mostardas de nitrogênio 

tridentadas, normalmente citotóxicas, podem ser desativadas pela formação de uma 

ligação do nitrogênio da mostarda com o centro metálico, o que não ocorre em complexos 

bidentados, pois o par de elétrons não está mais disponível para atuar como um nucleófilo 

intramolecular.  (WARE, et. al.; 2000; WARE, et. al.; 1997) 

Hambley e colaboradores investigaram complexos de cobalto(III) contendo o 

ligante tris(metilpiridil)amina (TPA) e o inibidor de metaloproteinase de matriz 

“marimastat”(N-[2,2-dimetil-1-(metilcarbamoil)propil]-2-[hidróxi-

hidroxicarbamoil)metil]-4-metilpentanamida, mmstH2)) (12) (Figura 6). Observou-se, 

através de estudos eletroquímicos, que o marimastat apresenta potencial de redução de -

0,863 V, sendo mais negativo do que a faixa ideal para redução em meio biológico.  

Porém, nesse estudo, como espera-se que o pró-fármaco tenha atuação extracelular, isso 

não é necessariamente apropriado. Embora tenha uma baixa redução, observou-se que o 

complexo apresenta um maior nível de inibição de crescimento do tumor do que 

marimastat sozinho e, por conta disso, outros experimentos mais específicos são 

necessários para elucidar a eficácia dessas pró-drogas. FAILES, et. al.; 2007) 

Mais recentemente, complexos contendo um híbrido cumarina-ceto éster também 

foram investigados (13) (Figura 6). As cumarinas naturais e sintéticas são conhecidas por 

sua ampla gama de atividades biológicas, incluindo, além de atividade anticâncer, 

antioxidantes, anti-inflamatórios, antivirais e anti-Alzheimer. Embora o complexo em 
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questão apresente um potencial de redução mais positivo do que o intervalo ideal relatado 

para redução em condições hipóxicas, ele foi capaz de liberar o ligante cumarínico na 

presença de ascorbato, podendo atuar como uma pró-droga. (AREAS, et. al.; 2019)  

 

 

Figura 6: Complexos de cobalto já estudados anteriormente. (DE SOUZA, et. al.; 2016; WARE, 

et. al.; 2000; FAILES, et. al.; 2007; AREAS, et. al.; 2019 

 

Nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo complexos de Co3+ quimicamente 

inertes contendo diversas classes de ligantes orgânicos, como catecóis, triazóis, 

naftoquinonas e esculetinas. Esses ligantes apresentam uma grande variedade de 

propriedades farmacológicas como anti-inflamatórios, antioxidantes, antitumorais e 

antifúngicos. Trabalhos já foram publicados relatando a obtenção desses complexos, 

constatando-se que a liberação do ligante citotóxico é dependente da concentração de 

oxigênio e ocorre após redução do complexo pelo ácido ascórbico, o qual é um redutor 

biologicamente relevante. (DA SILVA, et. al.; 2019; BATISTA, et. al.; 2018; DE 

MELLO, et. al.; 2019; BUSTAMANTE, et. al.; 2014) 
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Os derivados do orto-difenol (catecol) (14) (Figura 7) caracterizam-se pela 

presença de posições adjacentes dos átomos do doador, permitindo uma coordenação 

bidentada, o que faz com que o complexo baseado em cobalto(III) seja estável. Resultados 

obtidos por técnicas voltamétricas mostraram que o potencial de redução Co3+/Co2+ para 

o complexo em questão é -1,15 V e está fora da faixa ideal relatada. Estudos de reatividade 

mostraram que esse complexo não apresenta evidência de reação com ácido ascórbico ou 

ditionito de sódio, e especula-se que essa falta de reatividade está associada ao potencial 

de redução muito negativo, sendo necessárias mudanças nos ligantes auxiliares para 

melhorar a solubilidade em água e modular o potencial redox. (DA SILVA, et. al.; 2019) 

Scarpellini e colaboradores investigaram o uso de complexos de cobalto com 

ligantes tridentados e triazóis (15) (Figura 7). O complexo citado apresentou potencial 

redox de – 0,18 V, que encontra-se dentro da faixa esperada em meio biológico. Além 

disso, através dos estudos de reatividade, observou-se que este apresenta uma maior 

dissociação em atmosfera saturada de argônio, que simula o ambiente tumoral hipóxico, 

fazendo com que seja uma pró-droga eficiente. (DE SOUZA, et. al.; 2016) 

Dentro da série das naftoquinonas, complexos contendo a 5-hidroxi-1,4-

naftoquinona (juglona) (16) (Figura 7) são de extrema importância. Estudos de atividade 

realizados em células de carcinoma colorretal relataram que apesar da falta de 

seletividade hipóxica, observou-se uma melhoria significativa na citotoxicidade dos 

complexos quando comparados às naftoquinonas sozinhas. Essa ausência de seletividade 

hipóxica é atribuída ao potencial redox (-0,47 V) medido em acetonitrila através da 

voltametria cíclica, que facilita a redução de Co3+/Co2+ mas não permite a reoxidação por 

O2, juntamente com a baixa estabilidade termodinâmica e cinética do complexo. (DE 

MELLO, et. al.; 2019)  

Compostos contendo a 6,7-di-hidroxicumarina (esculetina) também vêm sendo 

estudados (17) (Figura 7). A esculetina é capaz de induzir a apoptose das células 

cancerígenas, incluindo carcinoma gástrico e de mama e, por estar presente em plantas 

naturais, é utilizada na medicina tradicional chinesa. Estudos realizados através da 

voltametria de onda quadrada relataram que o potencial redox do complexo em questão 

medido em tampão PBS (-0,24 V) está dentro da faixa ideal esperada para redução em 

sistemas biológicos e que, na presença de ditionito de sódio, o cobalto se reduz e libera o 

ligante cumarínico. (BATISTA, et. al.; 2018)   
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Figura 7: Complexos de cobalto estudados pelo nosso grupo de pesquisa. (DA SILVA, 

et. al.; 2019; BATISTA, et. al.; 2018; DE MELLO, et. al.; 2019) 

 

Recentemente, a esculetina também foi utilizada na síntese de complexos 

análogos de Co3+, dessa vez contendo ligantes TPA (18) e bipy (19) (Figura 8). Análises 

eletroquímicas mostraram que o complexo 18 apresentou um potencial redox dentro da 

faixa sugerida para ativação seletiva sob condições de hipóxia (-0,22 V) porém, o 

potencial do complexo 19 encontra-se fora desta faixa (-0,08 V). Estudos de reatividade 

mostraram que, apesar deste complexo apresentar seu potencial fora da faixa ideal, foi o 

que apresentou maior liberação do ligante cumarínico. A atividade citotóxica realizada 

em células cancerosas (carcinoma do cólon e carcinoma colorretal) mostrou, ainda, que 

o complexo 19 foi o que apresentou melhor atividade contra essas células cancerosas, o 

que deixa claro que apesar do potencial redox ser um parâmetro importante, existem 

outras variáveis que influenciam. (MELLO, et. al.; 2020) 
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Figura 8: Complexos de cobalto estudados pelo nosso grupo de pesquisa contendo um 

ligante esculetina. (MELLO, et. al.; 2020) 

 

 

 

1.4. Complexos de cobalto contendo derivados β-Cetoamidas 

    Compostos β-dicarbonílicos são reconhecidos pela sua importância em síntese 

orgânica, sendo excelentes materiais de partida para a síntese de compostos heterociclos. 

Além disso, esta classe de compostos apresenta diversas atividades farmacológicas, 

incluindo antitumorais, antioxidantes, anti-inflamatórios, antituberculares, antifúngicos, 

antimicrobianos e antivirais. (GRAF, et. al.; 2012; BASSET, et. al.; 2010) 

    Entre esses compostos, os β-cetoésteres são particularmente interessantes pois 

podem conter grupos auxiliares quirais adequados e, portanto, podem ser utilizados para 

realizar transformações assimétricas. Diversos métodos para a síntese de β-cetoésteres 

foram utilizados, porém, muitos deles apresentaram uma série de problemas, como baixo 

rendimento, alta reatividade, caráter lacrimatório e tóxico. (SRIDHARAN, et. al.; 2010) 

    As desvantagens dos métodos anteriores levaram Clemens e Hyatt a desenvolver 

uma alternativa conveniente para esta síntese, através da 2,2,6-trimetil-4H-l, 3-dioxin-4-

ona (TMD), um aduto acetona-diceteno. O TMD é estável à temperatura ambiente, mas 

se decompõe quando é pirolisado em acetilceteno e acetona, o que facilita a introdução 

de diversos nucleófilos. (SRIDHARAN, et. al.; 2010; SEYYEDHAMZEH, et. al.; 2012) 

A Figura 9 representa a reação de decomposição do TMD e formação de um composto 

dicarbonílico. 
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Figura 9: Reação de decomposição do TMD. (SRIDHARAN, et. al.; 2010; 

SEYYEDHAMZEH, et. al.; 2012) 

    

 

Estudos relataram que a reação de acetoacetilação funciona eficientemente com 

diferentes aminas como nucleófilos, incluindo aminas alifáticas primárias, aminas 

aromáticas primárias e aminas secundárias. O uso de diferentes aminas primárias pode 

originar diferentes β-cetoamidas. (SRIDHARAN, et. al.; 2010) 

    New e colaboradores relataram que o Co2+ (paramagnético) é detectado na 

ressonância magnética por meio do seu efeito no relaxamento de prótons da água. Sendo 

assim, observaram que complexos de Co3+ coordenados com o ligante auxiliar tris(2-

metilpiridil)amina (TPA) e um ligante bidentado não tóxico (acetilacetona) não são ativos 

por ressonância magnética, enquanto que os complexos de Co2+, gerados após a redução, 

são ativos. A estrutura (20) (Figura 10) é um exemplo desses complexos de 

[CoIII(TPA)(acac)] estudados. (NEW, et. al.; 2017) 

Sabe-se que a curcumina é um produto natural derivado da cúrcuma e pode atuar 

como agente antiproliferativo, antimetastático e antiangiogênico. Entretanto, apresenta 

baixa solubilidade e metabolismo acelerado, o que estimulou o desenvolvimento de 

estratégias para melhorar suas limitações sem a necessidade de modificá-la. (WANG, et. 

al.; 2014)  
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Estudos de complexos metálicos contendo curcuminas também vêm sendo 

realizados. Renfrew e colaboradores estudaram complexos de Co3+ contendo curcuminas 

com os ligantes auxiliares TPA (21) e tren (22) (Figura 10), e perceberam que essa 

modificação nos ligantes interfere nas propriedades físico-químicas. Apesar de ambos os 

cátions complexos serem bivalentes, o complexo 22 apresenta resistência à redução por 

redutores biológicos quando comparado ao complexo 21, o que pode ser atribuído ao fato 

de possuir um potencial de redução mais negativo (-1,312 V em comparação com -0,955 

V vs Fc/ Fc+. Além disso, o complexo 22 apresenta quase vinte vezes mais acúmulo 

celular que seu análogo 21. (RENFREW, et. al.; 2017) 

 

 

Figura 10: Complexos de Co3+ contendo ligantes derivados dicarbonílicos.  (NEW, et. al.; 

2017; RENFREW, et. al.; 2017) 
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Esses ligantes derivados de β-cetoamidas apresentam como finalidade mimetizar 

fármacos ou moléculas biologicamente ativas, como é o caso do fasentin (N- [4-cloro-3- 

(trifluorometil) fenil] -3-oxobutanamida) (Figura 11). Este composto sintético atua como 

um modulador dos transportadores de glicose (GLUT1 e GLUT4), fazendo com que haja 

a inibição da captação de glicose em algumas células cancerosas. Estudos mostraram que 

numa concentração de 80 µM, o fasentin reduziu a captação de glicose pela metade em 

células de leucemia e câncer de próstata. Percebeu-se, ainda, que a capacidade 

modulatória angiogênica observada deste composto é provavelmente dependente da 

inibição de GLUT1. (GUDA, et. al.; 2019; OCAÑA, et. al.; 2020)  

 

 

Figura 11: Estrutura do Fasentin. (OCAÑA, et. al.; 2020) 

 

 

Tendo em vista esses resultados, percebe-se a importância de desenvolver uma 

plataforma para entrega de fármacos baseada em derivados dicarbonílicos. Como 

mencionado anteriormente, na reação com o TMD, podem ser usados diversos 

nucleófilos, dentre eles aminas primárias, o que possibilita a geração de diferentes β-

cetoamidas. As ligações do tipo amida são susceptíveis à hidrólise por enzimas 

específicas que, no sistema biológico, se encarregariam de liberar o fármaco (ou molécula 

biologicamente ativa) na sua forma ativa original. Tal estratégia tem sido amplamente 

utilizada no desenvolvimento de inúmeros compostos. (SRIDHARAN, et. al.;2010; 

WANG, et. al.; 2014) 
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2. OBJETIVOS 

    O objetivo geral deste trabalho foi a obtenção dos complexos 

[CoIII(py2en)(L1)](ClO4)2 (1) e [CoIII(TPA)(L1)](ClO4)2 (2) e a respectiva avaliação 

como protótipos de metalofármacos antitumorais, onde L1, py2en e TPA representam os 

ligantes ilustrados na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Estrutura química dos ligantes utilizados nesse trabalho: py2en, TPA e 

acetoacetanilida (HL1). 
 

 

Objetivos Específicos: 

I. Sintetizar e caracterizar os ligantes auxiliares N,N’–bis(piridina-

2ilmetil)etilenodiamina (py2en) e  tris(2-metilpiridil)amina (TPA); 

II. Sintetizar e caracterizar o ligante acetoacetanilida (HL1); 

III. Sintetizar e caracterizar os complexos precursores [CoIII(py2en)(NO2)2]ClO4, 

[CoIII(py2en)(Cl2)]ClO4 e [CoIII(TPA)(Cl2)]ClO4; 

IV. Realizar reações de substituição dos complexos precursores com a acetoacetanilida, 

com o intuito de obter os complexos finais, [CoIII(py2en)(L1)](ClO4)2 (1) e 

[CoIII(tpa)(L1)](ClO4)2 (2) (Figura 13); 



33 
 

 

Figura 13: Estruturas dos complexos finais de Co3+ contendo ligante acetoacetanilida. 

 

V. Utilizar as técnicas de espectroscopias nas regiões do infravermelho (IV) e do 

ultravioleta-visível (UV-Vis), espectrometria de massas (ESI-MS), ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H), análise elementar de carbono, hidrogênio 

e nitrogênio (CHN) e, quando possível, difração de raios X, com intuito de analisar e 

caracterizar os complexos obtidos; 

VI. Avaliar as propriedades eletroquímicas dos complexos através da voltametria cíclica 

(VC) e de onda quadrada (SWC), a fim de se determinar se os potenciais redox se 

enquadram na faixa adequada para redução em meio biológico; 

VII. Avaliar a estabilidade  dos complexos em tampão PBS pH 6,2 e 7,4;  

VIII. Avaliar a reatividade dos complexos em solução, em tampão PBS pH 6,2 e 7,4, na 

presenção de ácido ascórbico, sob diferentes concentrações de oxigênio; 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Instrumentação 

3.1.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV): 

    Os espectros de Espectroscopia na Região do Infravermelho foram obtidos em 

um espectrofotômetro Varian 600 FTIR equipado com o acessório ATR, na região de 

4000 a 600 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras. As amostras foram maceradas 

e colocadas sobre o acessório para obtenção dos espectros. Os espectros foram obtidos 

no Laboratório Multiusuário de Espectroscopia da UFF (LAME).  

 

3.1.2. Espectrometria de Massas (ESI-MS): 

    Os dados foram coletados em um espectrômetro de massa Perkin Elmer SQ-300 

por infusão direta usando solvente grau MS em diferentes CAPEX. Os espectros foram 

obtidos pelo Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas da UFF. 

 

3.1.3. Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H): 

    Os espectros de RMN de 1H foram obtidos no Laboratório de Ressonância 

Magnética Nuclear (LaReMN) da UFF. Deslocamentos químicos foram expressos em 

partes por milhão utilizando como referência interna tetrametilsilano (TMS, δ = 0,00 

ppm). As constantes de acoplamento (J) estão expressas em Hertz (Hz). Os tubos tinham 

5 mm de diâmetro. Os sinais residuais do CDCl3 e do DMSO-d6 encontram-se em 7,26 

ppm e 2,50 ppm, respectivamente. 

 

3.1.4. Espectroscopia na Região do UltraVioleta-Visível (UV-Vis): 

    Os espectros de absorção na região do UltraVioleta-Visível, em solução, foram 

obtidos em um espectrofotômetro Varian modelo Cary 50, em diferentes concentrações. 

O solvente utilizado foi a acetonitrila. Os espectros foram obtidos no Laboratório 

Multiusuário de Espectroscopia da UFF (LAME). 
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3.1.5. Análise Elementar de CHN: 

    As medidas para a determinação dos percentuais de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio foram realizadas em um analisador elementar de CHN na Central Analítica da 

USP em São Paulo, SP. 

 

3.1.6. Eletroquímica: 

    O comportamento redox dos complexos foi avaliado através de um potenciostato-

galvanostato BAS modelo Epsilon, em acetonitrila e em tampão PBS pH 6,2 e 7,4 (DMSO 

10%), sob atmosfera de argônio. Para os experimentos em meio orgânico utilizou-se 

perclorato de tetrabutilamônio (0,1 mol L-1) como eletrólito suporte e uma célula 

eletrolítica com três eletrodos: eletrodo de trabalho (carbono); eletrodo auxiliar (fio de 

platina); eletrodo de referência (Ag/AgCl) em solução de acetonitrila contendo 0,1 mol 

L-1 de TBAClO4. Para os experimentos em meio aquoso, a mesma célula eletrolítica foi 

utilizada, porém com Ag/AgCl (NaCl 3 mol L-1) como eletrodo de referência. A 

concentração dos compostos foi de 2,0 x 10-3 mol L-1. As medidas de voltametria cíclica 

foram realizadas em 100 mVs-1, e as de onda quadrada em amplitude de 50 mV e 

frequência de 30 Hz. Valores de potencial estão reportados em Fc/Fc+, para solvente 

orgânico, e em EPH (eletrodo padrão de hidrogênio), para meio aquoso.  (GAGNE, et. 

al.; 1980) 

 

3.1.7. Difração de raios X: 

    As medidas de difração de raios X de monocristal foram realizadas no Laboratório 

de Difração de Raios X da Universidade Federal Fluminense (LDRX) em difratômetro 

Venture D8 equipado com detector CMOS, utilizando radiação Mo K α (λ = 0,71073 Å). 

Os hidrogênios foram geometricamente adicionados às estruturas. A resolução da 

estrutura foi realizada pelo professor Dr. Guilherme Pereira Guedes (IQ-UFF).  
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3.1.8. Estudos de Reatividade em Solução: 

A estabilidade dos complexos, assim como os estudos de reatividade frente ao 

ácido ascórbico foram avaliadas através dos espectros UltraVioleta-Visível em um 

espectrofotômetro Varian modelo Cary 50 em cubetas de quartzo de caminho óptico de 

1,0 cm. Soluções estoque do complexo (5,0 x 10-3 mol L-1 em DMSO espectroscópico) e 

ácido ascórbico (1,5 x 10-2 mol L-1 em água Milli-Q) foram preparadas previamente para 

cada experimento. Soluções estoque dos tampões PBS 0,01 mol L-1 pH 6,2 e 7,4 também 

foram previamente preparadas. (DA SILVA, et. al.; 2019) 

Para os testes de estabilidade, alíquotas de 30,00 μL das soluções dos complexos 

foram diluídas em 270,00 µL de DMSO e diluídas em 2700,00 µL das soluções tampão 

a fim de se obter uma concentração final de 5,0 x 10-5 mol L-1. Para os testes de reatividade 

frente ao agente redutor, adicionou-se 2600,00 µL da solução tampão em 300 µL da 

solução dos complexos e, posteriormente, 100,00 µL da solução do ácido ascórbico, com 

a finalidade de se obter uma concentração final de 5,0 x 10-4 mol L-1. Os experimentos 

foram monitorados durante 24 horas a 37 ºC. Para o cálculo do percentual de liberação 

do ligante, monitorou-se a banda centrada em 500 nm e o zero de absorbância foi 

considerado 100% de liberação do ligante. Assim, através de uma regra de três simples, 

chegou-se ao resultado obtido. 
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3.2. Síntese dos Ligantes 

3.2.1. Síntese do ligante auxiliar py2en: 

 

    O procedimento apresentado é uma adaptação da literatura. (HUREAU, et. al.; 

2005) Em um balão de fundo redondo dissolveu-se 3,00 mL de 2-piridinacarboxilaldeído 

em 30,00 mL de etanol sob agitação, em banho de gelo. Depois, adicionou-se 1,00 mL de 

etilenodiamina. A mistura reacional foi mantida sob agitação a 0 ºC por uma hora e trinta 

minutos. Após esse período, adicionou-se 1,20 g de boroidreto de sódio durante trinta 

minutos. A reação foi mantida por mais duas horas sob agitação a 0 ºC. Posteriormente, 

a solução foi acidificada com HCl 6,00 mol L-1 até pH 1. Evaporou-se o solvente até a 

formação de uma pasta branca e adicionou-se 30,00 mL de água ao óleo restante. Então, 

ajustou-se o pH entre 9-10 com NaOH 4,00 mol L-1. A solução foi transferida para um 

funil de separação onde foi lavada com diclorometano em 6 vezes de 50,00 mL. A fase 

orgânica foi seca com MgSO4 anidro, filtrada e o solvente removido. Depois de filtrada, 

passou-se a solução para outro balão e o restante de solvente foi removido novamente. O 

óleo alaranjado resultante foi seco em bomba de vácuo por aproximadamente três horas 

e depois guardado na geladeira para terminar de secar. Obteve-se o ligante py2en (242,32 

g mol-1) com rendimento de 70%.   
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3.2.2. Síntese do ligante auxiliar TPA: 

 

    A síntese do ligante TPA foi realizada através do procedimento descrito na 

literatura. (MANDEL, et. al.; 1988) Em um becker de 50,00 mL foram adicionados 5,00 

mL de água e 3,18 g de cloridrato de 2-clorometilpiridina (163,86 g mol-1, 20,00 mmol), 

sob agitação magnética. Em seguida, adicionou-se 1,00 mL (108,14 g mol-1, 0,10 mol, 

1,05 g mL-1) de 2-aminometilpiridina. 3,90 mL de uma solução de 10,00 mol L-1 de 

hidróxido de sódio (40,00 g mol-1, 40 mmol) foi adicionada durante 1 hora e a solução foi 

aquecida a 70ºC durante outros 30 minutos. A mistura foi resfriada e 6,00 mL de uma 

solução 6 mol L-1 de ácido perclórico foi adicionado para precipitar o sal do perclorato de 

ligante de cor castanha. O sólido foi filtrado e lavado com etanol e éter. O produto foi 

obtido na forma de TPA.3HClO4 com rendimento de 78%. 

 

 

3.2.3. Síntese do ligante acetoacetanilida (HL1)  

 

    Em um balão de fundo redondo foram adicionados 8,00 mmol de 2,2,6-trimetil-

4H-1,3-dioxin-4-ona (TMD) à uma solução/emulsão de anilina (5,00 mmol) em 7,00 mL 

de água. A anilina foi destilada previamente. A mistura foi agitada vigorosamente em 

frasco aberto. Em seguida, a mistura foi refluxada por 3 horas. Após ser resfriada, 

adicionou-se HCl 6,00 mol L-1 (0,8 equivalente) e o produto precipitado foi seco à vácuo 

e isolado por filtração com 26% de rendimento. (GAMA, et. al.; 2015) 
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3.3. Síntese dos Complexos 

3.3.1. Síntese dos Complexos Precursores 

    Os complexos precursores foram sintetizados de acordo com procedimentos já 

reportados na literatura. (DE MELLO, et. al.; 2019) 

 

3.3.1.1. Síntese do precursor [Co(py2en)(NO2)2]ClO4 : 

 

  Em um bécher foram dissolvidos 0,20 g (0,50 mmol; 403,86 g mol-1) de 

Na3[Co(NO2)6] em 40,00 mL de água. A essa solução foram adicionados 0,12 g (0,50 

mmol; 242,32 g mol-1) do ligante py2en dissolvido em 10,00 mL de água. A mistura 

reacional permaneceu sob agitação a 80 ºC por 1 hora. Por fim, adicionou-se LiClO4 em 

excesso (5:1) e a mistura foi resfriada em banho de gelo. O precipitado amarelo formado 

foi filtrado e deixado para secar a vácuo. Foram obtidos 0,183 g do complexo 

[Co(py2en)(NO2)2]ClO4 (0,61 mmol) com um rendimento de 25% baseado no sal do 

metal. 
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3.3.1.2. Síntese do precursor [Co(py2en)(Cl)2]ClO4 : 

 

    Em um balão de fundo redondo, foram dissolvidos 0,25 g (0,50 mmol; 492,72 g 

mol-1) do complexo [Co(py2en)(NO2)2]ClO4 em 10,00 mL de HCl concentrado. A mistura 

reacional permaneceu sob refluxo a 80 ºC em banho de óleo por 3 horas. Ao final foram 

adicionados 2,00 mL de HClO4. O precipitado violeta formado foi filtrado, lavado com 

éter etílico e posteriormente seco à vácuo. Foram obtidos 0,206 g do complexo 

[Co(py2en)(Cl)2]ClO4 com um rendimento de 55% baseado no metal. 

 

 

3.3.1.3. Síntese do precursor [Co(TPA)(Cl)2]ClO4: 

 

    Em um balão de três bocas de 50 mL adicionou-se 1,00 g (237,92 g mol-1, 4,20 

mmol) de CoCl2.6H2O sob 50,00 mL de metanol seco e atmosfera inerte de argônio. Em 

seguida, adicionou-se 5,92 g (592,00 g mol-1, 10,00 mmol) de TPA.3HClO4 e 3,00 mL 

(101,20 g mol-1, 0,73 g mL-1, 21,00 mmol) de trietilamina, sob aquecimento, até 

solubilização de todo ligante adicionado. Por fim, gás cloro foi introduzido lentamente na 

reação, sob resfriamento, por 10 minutos. O sólido de coloração roxa foi obtido com 

rendimento de 90% (1,96 g; 519,65 g mol-1; 3,78 mmol), filtrado e seco sob vácuo.  

OBS: Gás cloro é gerado gotejando-se HCl 20% à pastilha de cloro estabilizado. 



41 
 

3.3.2. Síntese dos Complexos Finais 

3.3.2.1. Síntese do complexo [CoIII(py2en)(L1)](ClO4)2 (1): 

 

    Em uma suspensão do precursor [Co(py2en)(Cl)2]ClO4 (0,50 mmol; 0,24 g) em 

5,00 mL de metanol, adicionou-se uma solução do ligante acetoacetanilida (0,50 mmol; 

0,09 g) em 5,00 mL de metanol, contendo 75,00 µL de trietilamina. A mistura 

permaneceu sob refluxo por 1 hora. Após o refluxo, a solução foi resfriada em banho de 

gelo, 145 mg de LiClO4 foram adicionados e a mistura foi deixada em agitação por mais 

30 minutos. Lavou-se o produto com éter e obteve-se um sólido de cor avermelhada com 

38% de rendimento. 

 

 

3.3.2.2. Síntese do complexo [CoIII(TPA)(L1)](ClO4)2 (2): 

 

    Acetoacetanilida (0,28 mmol; 0,05 g) foi adicionada a uma dispersão do precursor 

[Co(TPA)(Cl)2](ClO4)2 (0,20 mmol; 0,14 g) em 5,00 mL de metanol. Depois de 5 

minutos, trietilamina (34,00 μL) foi adicionada e a solução foi deixada em refluxo por 1 

hora a 60 ºC. Após o tempo de reação, a solução foi resfriada em banho de gelo, e 5,00 

mL de uma solução aquosa contendo 2,12 mg de LiClO4 foi adicionada. Lavou-se o 

produto com éter e obteve-se um sólido avermelhado com 8% de rendimento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Síntese dos Ligantes 

    O ligante py2en foi obtido através da reação de condensação entre a etilenodiamina 

e o 2-piridinacarboxialdeído, seguida da redução in situ pelo borohidreto de sódio, como 

um óleo alaranjado com 70% de rendimento. O borohidreto de sódio é um agente redutor 

e teve como função reduzir a imina formada na etapa de condensação. Já o ligante TPA 

foi obtido através da reação de substituição entre o cloridrato de 2-clorometilpiridina e a 

2-aminometilpiridina, seguido da adição de hidróxido de sódio, como um sólido 

levemente amarelado com 78% de rendimento. Por sua vez, o ligante HL1 foi obtido 

através de uma reação de acetilação entre a anilina e o TMD como um sólido branco com 

26% de rendimento, abaixo do descrito pela literatura. (GAMA, et. al.; 2015) Sabendo-

se que o TMD é um composto que sofre decomposição acima de 90 ºC, decidiu-se 

investigar o uso de água como solvente para a reação. Tendo em vista que o uso de água 

poderia potencialmente introduzir um nucleófilo competidor para o acetilceteno, foi 

utilizado um excesso de precursor de acetilceteno (TMD). Mesmo que a água fosse 

competir com a anilina adicionada, o produto formado seria ácido acetoacético, que 

sofreria decomposição nas condições reacionais, gerando acetona e CO2, o que não 

contamina os produtos desejados. (GAMA, et. al.; 2015) 

 

 

 

4.2. Caracterização dos Ligantes 

4.2.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) 

Os ligantes py2en, TPA e HL1 foram caracterizados por espectroscopia na região 

do infravermelho (IV), e seus espectros são mostrados nas Figuras 14, 15 e 16. 
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Figura 14: Espectro na região do infravermelho do ligante py2en.          
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Figura 15: Espectro na região do infravermelho do ligante TPA. 
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Figura 16: Espectro na região do infravermelho do ligante HL1. 

 

O ligante py2en apresentou em seu espectro uma banda em 3295 cm-1 

correspondente ao N-H de amina proveniente da etilenodiamina, bandas características 

de vibrações C=C e C=N, respectivamente, nas regiões de 1589 cm-1 e de 1432 cm-1, 

provenientes dos anéis piridínicos (Figura 14). Da mesma forma, o espectro do ligante 

TPA também apresentou bandas características dos anéis piridínicos referentes aos 

estiramentos de núcleo aromático (C=C) e (C=N) nas regiões de 1539 cm-1 e de 1472 cm-

1 (Figura 15). Pode-se observar também em ambos a presença de bandas na faixa entre 

3279-2823 cm-1 características do estiramento do CH2 alifático. Já o espectro do ligante 

HL1 apresenta bandas características do estiramento (C=O) de amidas primárias em 1595 

cm-1 e do estiramento (N-H) amidas em 3251 cm-1 (Figura 16). As principais bandas 

desses ligantes com suas respectivas atribuições podem ser observadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Principais bandas observadas através dos dados de Espectroscopia na Região do 

Infravermelho para os ligantes analisados. 

Atribuição Número de onda (cm
-1

) 

 py2en TPA HL1 

Def. Angular fora do plano (C-H) anéis aromáticos 750 618 690 

Estiramentos de núcleo aromático (C=C), (C=N) 1589, 1432 1539, 1472 1670 

Estiramento (C=O) de amidas - - 1595 

Estiramento (N-H) de amidas - - 3251 

Estiramento (N-H) de aminas 3295 - - 

Estiramento C-H aromático - 3097 - 

Estiramento (C-N) alifático de amidas - - 1235 

 

 

 

 

 

4.2.2. Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

(RMN de 1H) 

   Os ligantes py2en, TPA e HL1 foram posteriormente caracterizados por 

espectrometria de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H). Os 

deslocamentos químicos e a integração dos sinais observados no espectro de RMN de 1H 

permitiram determinar o número de átomos de hidrogênio presentes nas estruturas, assim 

como fazer distinção entre eles. A relação entre o número dos diferentes átomos de 

hidrogênio permitiu confirmar a obtenção dos ligantes sintetizados. Esses espectros são 

apresentados abaixo (Figuras 17, 18 e 19). 
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Figura 17: Espectro de RMN 1H do ligante py2en. 

 

Figura 18: Espectro de RMN 1H do ligante TPA. 
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Figura 19: Espectro de RMN 1H do ligante HL1 

 

Observa-se que, no espectro do ligante py2en (Figura 17), o hidrogênio vizinho ao 

nitrogênio da piridina encontra-se mais desblindado, apresentando um maior 

deslocamento (8,48 ppm). Além disso, apresenta um sinal referente aos grupos NH (3,45 

ppm, 2H). Semelhantemente, no espectro do ligante TPA (Figura 18), o hidrogênio 

vizinho ao nitrogênio da piridina também se encontra num maior deslocamento (8,73 

ppm). Quando comparado ao espectro do ligante TPA, observa-se deslocamentos 

referentes a mais 2 hidrogênios alifáticos no espectro do ligante py2en. Já no espetro do 

ligante HL1 (Figura 19), observa-se um sinal referente ao grupamento NH (9,06 ppm) de 

amida presente na estrutura. Os dois hidrogênios vizinhos ao átomo de nitrogênio ligado 

aos anéis piridínicos nos ligantes py2en e TPA apresentaram maior deslocamento (3,91 

ppm no espectro do py2en e 4,36 ppm no espectro do TPA) quando comparados aos dois 

hidrogênios localizados entre as carbonilas no espectro do ligante HL1 (3,57 ppm). Como 

a densidade eletrônica do oxigênio da carbonila está sendo puxada pelo NH da amida, o 

oxigênio apresentará menor efeito sobre os hidrogênios, provocando um menor 

desblindamento. Os sinais, assim como suas respectivas atribuições feitas com base nos 

deslocamentos químicos e nas constantes de acoplamento, para todos os ligantes, são 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3:  Deslocamentos químicos (ppm) observados nos espectros de RMN de 1H dos  

ligantes, py2en e HL1 em CDCl3, e TPA em DMSO. 

Atribuição py2en TPA HL1 

1H (CH2) 3,91 (s, 4H) 

2,83 (s, 4H) 

4,36 (s, 6H) 3,57(s, 2H) 

1H (CH3) - - 2,31 (s, 3H) 

1H (NH) 3,45 (s, 2H) - 9,06 (s, 1H) 

1H (aromático) 8,48 (d, 2H) 

7,59 (td,2H) 

7,29 (d, 2H) 

7,11(dd, 2H) 

 

8,73 (d, 3H) 

8,13 (t, 3H) 

7,72 (d, 3H) 

7,63 (m, 3H) 

7,52 (d, 2H) 

7,31 (t, 2H) 

7,10 (t, 1H) 

 

 

 

 

4.2.3. Espectrometria de Massas (ESI-MS) 

    Os ligantes py2en e HL1 foram também caracterizados por espectrometria de 

massas (ESI-MS). Os ligantes foram dissolvidos em metanol e analisados por injeção 

direta por espectrometria de massas utilizando interface ESI (eléctron spray ionization) e 

CAPEX 50, no modo positivo.  

No espectro do ligante py2en foi possível observar o íon molecular no pico intenso 

com  m/z+ = 243,1, referente a espécie {py2en + H+}+ (Figura 20). Do mesmo modo, na 

Figura 21, também foi possível encontrar o íon molecular com m/z+ =  178,9, referente 

ao ligante HL1.  
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Figura 20: Espectro de massas do ligante py2en. 

 

 

 

Figura 21: Espectro de massas do ligante HL1. 
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4.3. Síntese dos Complexos 

    O complexo precursor [CoIII(py2en)(Cl)2]ClO4  foi obtido através da adição de 

ácido clorídrico concentrado ao precursor [CoIII(py2en)(NO2)2]ClO4. O precursor 

[Co(TPA)(Cl)2]ClO4 foi obtido através da reação entre o CoCl2 e o ligante TPA, na 

presença de gás cloro. Esses precursores foram obtidos com rendimento de 55% e 90%, 

respectivamente, e suas respectivas sínteses já são de domínio do grupo e já foram 

reportadas na literatura. (DE MELLO, et. al.; 2019; BATISTA, et. al.; 2018; MELLO, et. 

al.; 2020) 

    Os complexos [CoIII(py2en)(L1)](ClO4)2 (1) e [CoIII(TPA)(L1)](ClO4)2 (2) foram 

obtidos através da reação entre os respectivos  complexos precursores e a β-cetoamida 

em metanol, na presença de base. Perclorato de lítio foi adicionado para garantir um 

excesso de contraíon, favorecendo a precipitação do produto. Obteve-se um pó com 

coloração avermelhada, com 38% e 8% de rendimento, respectivamente. O resultado de 

análise elementar de CHN permitiu calcular a fórmula mínima do composto através das 

porcentagens (%) de C, H e N (calculados: C 40,98; H 4,44; N 9,96; obtidos: C 40,65; H 

3,99; N 9,96) e a fórmula molecular foi encontrada. 

 

 

4.4. Caracterização dos Complexos 

  4.4.1. Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) 

      Os complexos precursores [CoIII(py2en)(NO2)2]ClO4 e [CoIII(py2en)(Cl2)]ClO4 

apresentam perfis semelhantes no espectro de IV. A Figura 22 mostra a comparação entre 

esses compostos. No espectro do precursor [CoIII(py2en)(NO2)2]ClO4 foi possível 

observar bandas referentes a estiramentos dos ligantes N-nitrito na região entre 1408 e 

1309 cm-1, o que não ocorre no espectro do precursor [CoIII(py2en)(Cl)2]ClO4, 

confirmando a substituição desses ligantes monodentados. Uma banda intensa próxima a 

1080 cm-1 foi observada em ambos os espectros e atribuída ao contraíon perclorato.  
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Figura 22: Comparação entre os complexos precursores [CoIII(py2en)(NO2)2]ClO4 (preto) e 

[CoIII(py2en)(Cl2)]ClO4 (vermelho). 

 

 

No espectro do precursor com o ligante TPA também observou-se uma banda 

referente ao contraíon perclorato em 1070 cm-1 e bandas referentes aos estiramentos de 

C-H presentes nos anéis aromáticos (Figura 23). 
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Figura 23: Espectro na região do infravermelho do precursor [CoIII(TPA)(Cl)2]ClO4. 
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Um perfil bastante similar também foi observado para os complexos contendo 

ligantes β-cetoamida. Bandas características do grupo (N-H) amida em 3277 e 3279 cm-

1 foram identificadas nos espectros de 1 e 2 (Figuras 24 e 25). Além disso, bandas 

próximas a 1580 cm-1, e na faixa entre 1280-1300 cm-1 foram atribuídas aos estiramentos 

C=O e C-O dos ligantes β-cetoamidas. Observou-se, para ambos os complexos, bandas 

fortes em 1089 e 1086 cm-1, respectivamente, referentes ao estiramento Cl-O proveniente 

do contraíon perclorato. A Tabela 4 apresenta as principais bandas e suas respectivas 

atribuições feitas para os complexos. 
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Figura 24: Espectro na região do infravermelho do complexo [CoIII(py2en)(L1)](ClO4)2. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

40

50

60

70

80

90

100

T
%

Numero de onda (cm
-1
)

32
79

15
32

10
82

14
38

12
83

97
4

90
0

76
6

61
8

16
73

 

Figura 25: Espectro na região do infravermelho do complexo [CoIII(TPA)(L1)](ClO4)2. 
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Tabela 4: Dados de Espectroscopia na Região do Infravermelho para os complexos.  

Bandas 

(cm
-1

) 

[CoIII(py2en)(NO2)2]

ClO4 

[CoIII(py2en)(Cl)2]

ClO4 

[CoIII(TPA)(Cl)2]

ClO4 

[CoIII(py2en)(acac-H)] 

(ClO4)2 

[CoIII(TPA)(acac-H)] 

(ClO4)2 

N-H 3188 3286 - 3277 3279 

C=O - - - 1581 1577 

O=N-O 1408, 1309 - - - - 

C-O - - - 1299 1283 

Cl-O 1073 1090 1070 1089 1086 

C-N 1050 1036 1043 - - 

C-H 617 622 621 617 618 

 

 

4.4.2. Espectrometria de Massas 

Os complexos foram analisados por injeção direta utilizando interface ESI 

(eléctron spray ionization) com metanol como solvente, no modo positivo e CAPEX 50. 

Para ambos os complexos foi possível observar a massa do íon molecular associada a um 

perclorato, assim como as massas referentes aos cátions complexos [Co(py2en)(L1)]2+ e 

[Co(TPA)(L1)]2+ com m/z2+ iguais a 238,5 (teórico m/z2+ = 238,55)  e 261,1 (teórico 

m/z2+ = 262,1), respectivamente. Os espectros dos complexos 1 e 2 são mostrados nas 

Figuras 26 e 27. 
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      Figura 26: Espectro de massas para o complexo 1. 
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Figura 27: Espectro de massas para o complexo 2. 

 

 

 

 

4.4.3. Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

(RMN de 1H) 

O número de átomos de hidrogênio presentes no complexo 1 foi determinado 

pelos deslocamentos químicos e pela integração dos sinais observados no espectro de 

RMN de 1H, permitindo confirmar a obtenção do complexo (Figura 28). 

No espectro do complexo 1 foi possível observar um singleto em 10,24 ppm 

referente ao hidrogênio do grupamento amida que, por ser mais desblindando, encontra-

se num maior deslocamento. Além disso, observa-se sinais referentes aos hidrogênios 

alifáticos (5,06-2,06 ppm) e aromáticos (8,35-7,17 ppm). Os sinais observados no 

espectro, assim como suas respectivas atribuições, são apresentados na Tabela 5. 
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Figura 28: Espectro de RMN 1H do complexo 1 em DMSO-d6. 

 

 

No espectro do complexo 2, o número de átomos de hidrogênio presentes na 

estrutura não está de acordo com o esperado (Figura 29). Apesar das análises por 

espectroscopia na região do infravermelho e espectrometria de massas indicarem a 

formação do complexo, percebe-se que seu espectro de RMN não condiz com o esperado, 

indicando impurezas devido a presença de reagentes. Sendo assim, apenas o complexo 1 

foi utilizado para os demais estudos.  

Figura 29: Espectro de RMN 1H do complexo 2 em DMSO-d6. 
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Tabela 5: Deslocamentos químicos (ppm) observados no espectro de RMN de 1H do complexo 

(1) em DMSO. 

Atribuição Complexo 1 

1H (NH) 10.24 (s, 1H) 

1H (aromático) 8.35 (d, 1H), 8.26 (d, 1H), 8.21 (m, 2H), 8.08 (s, 1H), 

7.78 (m, 4H), 7.70 (s, 1H), 7.39 (dt, 4H), 7.17 (s, 1H) 

1H (CH) 5.06 (s, 1H) 

1H (CH2) 4.91 (dd,1H), 4.70 (dd,1H), 4.32 (d, 1H), 4.16 (d, 1H), 

2.60 (m, 4H), 

1H (CH3) 2.06 (s, 3H) 

 

 

4.4.4. Difração de Raios X 

 Monocristais foram obtidos em metanol e observa-se que o centro metálico se 

encontra em ambiente octaédrico distorcido com distância média de ligação Co–O de 

1,8850 Ă e Co–N de 1,9415 Ă (Figura 30). Tendo em vista a conformação do complexo, 

percebe-se que as piridinas do ligante py2en encontram-se trans uma em relação à outra, 

em posições axiais. As posições equatoriais são ocupadas pelos nitrogênios da amina (N2 

e N3) e os oxigênios do ligante acetoacetanilida (O1 e O2). Trabalhos do grupo já 

mostraram que o ligante py2en pode se coordenar de diferentes formas ao centro metálico.  

(BUSTAMANTE, et. al.; 2014; DA SILVA, et. al.; 2019; DE SOUZA, et. al.; 2020) O 

composto cristalizou num grupo triclínico, porém verificou-se que o cristal não se 

encontrava em boa qualidade, apresentando R=0,519. Os dados cristalográficos do 

complexo 1 encontram-se na Tabela 6 e as distâncias de ligação encontram-se na Tabela 

7. 

 

 Figura 30: Estrutura molecular do complexo 1. Os percloratos foram omitidos para uma melhor 
visualização. 
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Tabela 6: Parâmetros cristalográficos para o complexo 1. 

Complexo 1  

Fórmula Empírica C24H28CoN5O2.2(ClO4) 

Sistema Cristalino Triclínico 

Temperatura 273 K 

Dimensões (mm) 0,24 x 0,07 x 0,04 

Parâmetros de Rede 

(Å, º) 
a = 8.7997 (8)  

b = 10.2611 (10) 

c = 17.0572 (16) 

α = 104.451 (5) 

β = 99.899 (5) 

γ = 102.180 (5) 

 

Volume (Å3) 1416,2 (2) 

Z 2 

Rint  0.519 

R[F2 >2σ(F2)] 0.133 

wR(F2) 0,299 

S 1,19 

Número de 

parâmetros 

161 

µ (mm-1) 0,86 

θmax  24.1° 

Δρmax (e Å−3) 0,47 

Δρmin (e Å−3) -0,64 
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Tabela 7: Principais distâncias de ligação para o complexo 1. 

Ligação Distância de Ligação 

(Ă) 

Co-O1 1,8750 

Co-O2 1,8950 

N1 1,9312 

N2 1,9654 

N3 1,9340 

N4 1,9353 

 

 

 

 

4.4.5. Espectroscopia na Região do Ultravioleta-Visível (UV) 

O espectro na região do ultravioleta-visível em acetonitrila para o complexo 1 

(Figura 31) com concentrações de 5.10-4 mol.L-1 e 5.10-5 mol.L-1 mostrou a presença de 

duas bandas em 315 e 500 nm. 
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Figura 31: Espectro de UV-Vis para o complexo 1 a 5 x 10-4 mol.L-1 (linha tracejada) e 5 x 10-5 

mol.L-1 (linha cheia).  
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Através das Regras de Laporte e do diagrama de Tanabe Sugano, consegue-se 

relacionar a banda em 315 nm com os processos de transferência de carga devido a seu 

alto valor de absortividade molar (ɛ = 14700 M-1 cm-1). Nesse caso, a transferência de 

carga (TC) ocorre do ligante β-cetoamida para o centro metálico pois o cobalto apresenta 

estado de oxidação +3. Já a banda em 500 nm está relacionada com a transição eletrônica 

entre orbitais localizados predominantemente no metal (d-d) e apresenta um baixo valor 

de absortividade molar (ε = 210 M-1 cm-1). Num geral, as bandas de transição d-d são 

menos intensas que as bandas de TC. 

 

 

4.4.6. Eletroquímica 

 O complexo 1 teve seu comportamento redox avaliado através das voltametrias 

cíclica (VC) e de onda quadrada (SWV) em acetonitrila (MeCN) (Figura 32). Através dos 

voltamogramas observou-se potenciais em -0,71 V e -0,44 V vs Fc/Fc+ para a voltametria 

cíclica e -0,68 e -0,67 V vs Fc/Fc+ para a voltametria de onda quadrada, referentes ao 

processo Co3+/Co2+. Além disso, pode-se calcular o valor de (Epa + Epc)/2, o qual quase 

não apresenta variação. (Tabela 8). 

 

 

Figura 32: Voltamograma cíclico (V = 100 mV/s) e de onda quadrada (Amplitude = 25 mV e 
frequência = 15 Hz) de 1 em MeCN. 
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Com o intuito de obter informações mais condizentes com o meio biológico, o 

complexo 1 teve seu comportamento redox avaliado através da voltametria cíclica nos 

tampões PBS pH 6,2 e 7,4 sob atmosfera de argônio. Observou-se um processo quasi-

reversível (∆E = 0,27 V) e, por isso, medidas de onda quadrada (SWV) também foram 

realizadas (Figuras 33 e 34). Os resultados indicam valores de potencial (Epa + Epc)/2 

iguais a -0,198 e -0,263 V vs EPH, para o par redox  Co3+/Co2+, nos tampões com valores 

de pH 6,2 e 7,4, respectivamente. Nesse sentido, sugere-se que a redução do centro 

metálico seja favorecida em pH mais ácido devido ao potencial mais positivo quando 

comparado ao pH 7,4. A Tabela 8 apresenta os dados eletroquímicos para o complexo 1. 
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Figura 33: Voltamograma cíclico (V = 100 mV/s) e de onda quadrada (Amplitude = 50 mV e 
frequência = 30 Hz.) de 1 em tampão PBS pH 6,2. 
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Figura 34: Voltamograma cíclico (V = 100 mV/s) e de onda quadrada (Amplitude = 50 mV e 

frequência = 30 Hz.) de 1 em tampão PBS pH 7,4. 
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Tabela 8: Dados eletroquímicos expressos para o complexo 1 em acetonitrila (V vs. Fc/Fc+) e 

tampão PBS pH 6,2 e 7,4 (V vs. EPH).  

 E (V) vs Fc/Fc
+
 E (V) vs EPH 

Acetonitrila SWV  

 CV SWV pH 7,4 pH 7,4 

Epc  - 0,71 - 0,68 - 0,192 - 0,274 

Epa - 0,44 - 0,67 - 0,203 - 0,251 

(Epc + Epa) / 2  - 0,575 - 0,675 - 0,198 - 0,263 

 

 

 

4.4.7. Estudos de estabilidade e reatividade em solução  

Com o intuito de simular o ambiente hipóxico tumoral, foi avaliada a ocorrência 

da liberação do ligante β-cetoamida coordenado ao centro metálico. Realizou-se a 

estabilidade do complexo 1 em soluções 5x10-5 mol.L-1 em tampão PBS pH 6,2 e 7,4 

contendo 10% de DMSO. Os valores de pH foram escolhidos com o objetivo de simular 

os tecidos saudáveis e em condições de hipóxia. As Figuras 35 e 36 mostram os espectros 

após monitoramento de 24 horas dessas soluções a 37 ºC. Com o passar do tempo, 

observa-se pouca alteração significativa na banda centrada em 315 nm, o que sugere alta 

estabilidade do complexo durante o período estudado. 
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Figura 35: Estabilidade do complexo 1 a 5x10-5 mol.L-1 em tampão PBS pH 6,2 após 24 

horas a 37 ºC.  
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        Figura 36: Estabilidade do complexo 1 a 5x10-5 mol.L-1 em tampão PBS pH 7,4 após 24 

horas a 37 ºC. 

 

 

Posteriormente, realizou-se o monitoramento da solução do complexo 1 (5 x 10-4 

mol.L-1) na presença de ácido ascórbico durante 24 horas a 37 ºC, em atmosfera inerte 

(saturada de argônio), atmosfera aberta (ar) e atmosfera oxigenada, em tampão PBS pH 

6,2 e 7,4 (Figuras 37 e 38). O espectro do ligante também foi medido nas mesmas 

condições para fins de comparação (Figuras 39 e 40, Anexo). 

 

 

Figura 37: Reatividade do complexo 1 em tampão PBS pH 6,2 na presença de ácido ascórbico em 

diferentes meios durante 24 horas a 37 ºC. (A) Atmosfera inerte; (B) Atmosfera aberta; (C) 

Atmosfera oxigenada. 
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Figura 38: Reatividade do complexo 1 em tampão PBS pH 7,4 na presença de ácido ascórbico em 

diferentes meios durante 24 horas a 37 ºC. (D) Atmosfera inerte; (E) Atmosfera aberta; (F) 

Atmosfera oxigenada. 

 

 

 

 

 

O percentual de dissociação do ligante foi então calculado e os dados são 

apresentados na Tabela 9. Através dos dados foi possível observar a diminuição da 

absorbância com o passar do tempo, onde o complexo 1 tende a reagir mais rapidamente 

em pH 7,4 (22 %), enquanto que em pH mais ácido essa variação espectral é menos 

acentuada (16 %).  Resultados sugerem que a redução do centro de Co3+ com a 

consequente liberação da β-cetoamida, ocorra como observado no Esquema 1. Os 

percentuais de dissociação do ligante não puderam ser calculados em atmosfera 

oxigenada após 24h e, por isso, o cálculo foi realizado após 1h. Verificou-se, após o 

estudo preliminar na presença de oxigênio (após 1h), que o complexo investigado não 

apresenta seletividade. 

 

Tabela 9: Percentual de liberação (%) do ligante β-cetoamida em tampão PBS pH 6,2 e 7,4. 

Tempo Atmosfera    

inerte 

Atmosfera     

aberta 

Atmosfera 

oxigenada 

pH 6,2 pH 7,4 pH 6,2 pH 7,4 pH 6,2 pH 7,4 

1 hora 8% 7% 10% 9% 10% 3% 

24 horas 16% 22% - - - - 
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Esquema 1: Reação do complexo 1, mostrando a redução do cobalto(III) com a consequente 

liberação do ligante  β-cetoamida. 
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5. Conclusões 

O ligante acetoacetanilida (HL1) e o complexo [CoIII(py2en)(L1)](ClO4)2 (1) 

foram obtidos e caracterizados com sucesso. O complexo foi caracterizado através das 

técnicas de espectroscopia de IV, RMN de 1H, UV-Vis, espectrometria de massas, análise 

elementar de CHN, eletroquímica e testes de reatividade. O complexo 

[CoIII(TPA)(L1)](ClO4)2 (2) necessita ser purificado e, por isso, não continuou-se os 

demais estudos relacionados à ele. 

O voltamograma cíclico do complexo (1) apresenta um processo quasi-reversível. 

Através da análise do voltamograma de onda quadrada, verificou-se que o potencial de 

redução do centro metálico se enquadra na faixa ideal para redução em meio biológico, 

cujo valor é de extrema importância no desenvolvimento de novas pró-drogas ativadas 

por redução. 

    Estudos de reatividade monitorados por espectroscopia no UV-Vis em tampões 

PBS pH 6,2 e 7,4 indicaram que, na presença de dez equivalentes de ácido ascórbico, 

ocorre a liberação do ligante β-cetoamida. Entretanto, essa liberação não é dependente da 

concentração de oxigênio. 

     Como perspectivas, espera-se realizar novamente a síntese e caracterização do 

complexo [CoIII(TPA)(L1)](ClO4)2 (2) tendo em vista que o composto não apresentou 

pureza adequada. Além disso, pretende-se continuar com os estudos de simulação do 

ambiente tumoral hipóxico, através dos ensaios de reatividade em solução com outros 

agentes redutores.  
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7. Anexos 

 

Figura 39: Reatividade do ligante β-cetoamida em tampão PBS pH 6,2 durante 1h em 37 ºC. 

 

 

 

Figura 40: Reatividade do ligante β-cetoamida em tampão PBS pH 7,4 durante 1h em 37 ºC. 

 

 


