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Introdução 

O crescimento desordenado do tumor sólido gera 

regiões de irrigação sanguínea insuficiente, além de 

baixas concentrações de oxigênio (região 

hipóxica).
1,2

 A região hipóxica do tumor adquire uma 

maior capacidade redutora comparada à células 

normais, o que torna as células em hipóxia um alvo 

potencial para o desenvolvimento de novos 

fármacos seletivos.
3,4,5,6,7

 Nesse sentido, foram 

sintetizados dois novos complexos de cobalto(III) 

quimicamente inertes [Co(L1)(tz-Cl)](BF4)2.CH3OH 

(1) e [Co(L2)(tz-Cl)](BF4)2H2O (2), que em condições 

redutoras possam ser reduzidos aos respectivos 

complexos de Co(II) lábeis, liberando o tz-Cl, 

molécula biologicamente ativa que atuaria matando 

as células cancerosas. 

Resultados e Discussão 

O complexo 1 foi sintetizado pela reação de 
Co(BF4).6H2O com os ligantes (Z)-1-(4-clorofenil)-
1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído oxima (Htz-Cl) e 
N,N′-bis(piridil-2-ilmetil)etilenodiamina (L1), em 
metanol na presença de trietilamina. Análise calc. 
para C24H28B2ClCoF8N8O2: C, 39.57; H, 3.87; N, 
15.38 %. Encontrado: C, 39,37; H, 3,72; N, 15,36 %. 
O complexo 2 foi obtido pelo mesmo procedimento, 
utilizando-se o ligante N,N′-dimetil-N,N’-bis(piridil-2-
ilmetil)etileno-diamina (L2). Análise calc. para 
C25H30B2ClCoF8N8O2: C, 40.44; H, 4.07; N, 15.09 %. 
Encontrado: C, 40,44; H, 4,04; N, 15,12 %. O 
complexo 1 teve sua estrutura determinada por 
difração de raios X em monocristal (Figura 1). 

Os espectros de absorção no Infravermelho (IV) 
mostram uma banda intensa em 1014 cm

-1
 que 

confirma a presença dos contra-íons BF4
-
 nos 

complexos 1 e 2. Nos espectros de absorção no 
UV-visível (UV-Vis) foi observada uma banda em 
λmax = 356 nm para 1 e 394 nm para 2, atribuída a 
processos de transferência de carga do tipo TCLM. 

Os voltamogramas cíclicos mostram a presença 
de um processo quasi-reversível atribuído ao par 
redox Co(III)/Co(II), com E1/2 = -0,370 e -0,254 V vs. 
EPH, para os complexos 1 e 2 respectivamente. De 
acordo com a literatura

8
, esses valores são 

adequados para que os complexos sejam reduzidos 
em meio biológico. 
 

Figura 1. Representação da estrutura do cátion 
complexo [Co(L1)(tz-Cl)]

2+
. 

Conclusões 

Os dados de análise elementar, juntamente com os 

espectros  IV, UV-Vis e eletroquímica confirmam 

que os complexos 1 e 2 foram obtidos com sucesso. 

Os valores de E1/2 indicam que ambos os complexos 

possuem um potencial adequado para serem 

reduzidos em meio biológico.
8
  Logo os complexos 

estão aptos para serem analisados em reações de 

redução, buscando avaliar se ocorre a liberação do 

triazol da esfera de coordenação do metal e em 

quais condições isso acontece.  
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