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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo central o estudo da 
interação entre íons Co(II) e hidrolisados 
enzimáticos do soro do leite. A motivação do 
trabalho está centrada na potencialidade de 
aplicação dos compostos obtidos como suplemento 
alimentar em bovinos. O cobalto é essencial na 
dieta de ruminantes, pois participa na reação do 
metabolismo do ácido propiônico, que é necessário 
para a síntese da vitamina B12 (cianocobalamina).  
Ruminantes deficientes de B12 perdem apetite tendo 
como consequências a redução de peso e o 
enfraquecimento dos músculos

1,2
. A idéia, então, é 

obter quelatos (também chamados de minerais 
orgânicos) que possam apresentar maior 
biodisponibilidade

3
 quando comparados às formas 

tradicionais de administração do elemento (sais, 
óxidos). 

Resultados e Discussão 

A hidrólise do soro dialisado foi realizada usando 
um conjunto de três enzimas. Como mostra a Figura 
1, uma mesma mistura de aminoácidos foi obtida no 
estado sólido, independente do procedimento 
utilizado: precipitação (AA) ou liofilização (AA2).  
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Figura 1. Espectros no IV das amostras AA e AA2. 
 
A segunda etapa do trabalho consistiu na utilização 
de diversas rotas sintéticas e parâmetros reacionais 
para a síntese dos compostos de cobalto. Seis 
compostos diferentes de Co(II) e Co(III) foram 
obtidos, com colorações que variaram do rosa ao 
marrom, respectivamente. Nos espectros 
vibracionais no IV desses compostos, podem ser 
observadas as principais bandas características do 

hidrolisado (νNH, νasCOO
-
, νsCOO

-
, δOCO), 

deslocadas por efeito de coordenação. Por  

exemplo, em um dos complexos, observou-se um 
deslocamento na frequência da banda atribuída ao 

modo vibracional νNH de 3288 (hidrolisado) para 
3376 cm

-1
, sendo um forte indício da coordenação 

do metal pelo grupo NH2 da mistura de aminoácidos 
(preponderantemente glutamato e aspartato, 
segundo Pacheco et al.

4
). O teor de metal 

determinado por complexometria com EDTA está 
em torno de 16-25% para os compostos obtidos. 
Vale ressaltar que os quelatos que estão sendo 
comercializados com o mesmo objetivo de 
suplementação alimentar apresentam porcentagem 
de metal em torno de 10-20%

5
. 

Conclusões 

Ainda que não seja um trabalho convencional na 
área de Química Inorgânica, os resultados 
preliminares mostram que é possível preparar 
compostos de bioelementos contendo ligantes 
naturais, cujas propriedades sejam compatíveis com 
a aplicação desejada. Além disso, o trabalho 
vislumbra, também, a possibilidade de reduzir o 
descarte do soro do leite que acarreta em 
desperdício e comprometimento do meio ambiente. 
O trabalho prossegue no sentido de utilização de 
outras técnicas complementares (análise térmica, 
análise elementar, cromatografia e espectroscopia 
de massas) para auxiliar na caracterização dos 
sistemas obtidos. Estão previstos também a 
determinação da atividade dos compostos frente ao 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv ATCC 27294, 
bem como a sua atividade antioxidante e sua 
toxicidade frente a neutrófilos. 
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