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 O câncer é o segundo maior responsável por mortes em todo o mundo, perdendo apenas para os 

problemas cardíacos. Segundo a World Health Organization (2017), em 2012 foram 

contabilizados aproximadamente 14 milhões de diagnósticos relacionados com o câncer.  

     O objetivo é sintetizar, caracterizar e avaliar a atividade biológica de complexos trinucleares 

de cobalto contendo o ligante 2,3,6,7,10,11-hexaidrotrifenileno (HHTP). 

 O cobalto possui um centro ativo da vitamina B12 e sua deficiência no corpo humano pode 

causar a anemia perniciosa. Para Okamoto, 2011 uma pequena quantidade é necessária para o 

funcionamento fisiológico e isso pode ser decorrente da pouca abundância desse metal , bem 

como a sua competição com o ferro. 

 A linha de estudos envolvendo complexos polimetálicos ainda é muito nova. Sua 

peculiaridade está no fato de que é possível a utilização de propriedades variadas dos metais 

utilizados para assim atribuir múltiplas funções em um mesmo composto. Mesmo fazendo uso de 

um mesmo metal, é possível a exploração de suas características diferenciadas frente à mudança 

de estado de oxidação. 

     Como ligante para os centros metálicos de cobalto, será utilizado o ligante 2,3,6,7,10,11-

hexaidroxitrifenileno (HHTP). Esse ligante pode ser sintetizado de diversas maneiras, sendo 

necessário, no entanto, o uso do catecol para tal finalidade.  

     O catecol é o composto responsável pela coloração escura observada em alguns alimentos 

quando os mesmos são cortados e deixados em contato com o ar; decorrente da oxidação do 

catecol pelo O2. Sendo o HHTP comprovadamente citotóxico frente a células tumorais, incluindo 

células do pulmão e gliomas (NAIDEK et. al, 2016). 

       A Figura 1 apresenta a estrutura para o HHTP, sendo um derivado do trifenileno. O HHTP 

apresenta interações de hidrogênio com outras moléculas desse ligante, bem como entre suas 

moléculas e também as moléculas de solvente envolvidos na reação. Uma vez que ele possui seis 

grupos hidroxila, existe a possibilidade de 18 diferentes interações específicas de hidrogênio para 

essa molécula, sendo 12 delas como aceptor e, 6 como doador (ANDRESEN et al., 2000). 

        Devido a sua relevância em variados temas, o HHTP tem sido bastante estudado nos últimos 

anos. Diversos processos de síntese têm sido descritos, buscando a diminuição de passos para a 

obtenção desse composto, bem como a diminuição de impactos no meio ambiente uma vez que, 

para novas rotas sintéticas, não é feito uso de agentes oxidantes, como os peróxidos orgânicos 

(WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 2011). 
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 A obtenção do HHTP foi feita por diversas rotas sintéticas. O método relatado por Naidek 

2016 demonstrou melhores resultados aonde obteve-se à estrutura desejada. As análises de RMN, 

UV e infravermelho demonstram que a molécula sintetizada condiz com a idealizada pela 

literatura. As sínteses com o objetivo de coordenar o ligante HHTP em complexos de cobalto 

estão sendo desenvolvidas, todavia ainda não se obteve resultados promissores. 

 
 

Fig. 1 Estrutura do HHTP. (fonte: CHEMSPIDER, 

2017.) 
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