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RESUMO 
	  

Hoje em dia verifica-se uma falta de ligandos com a arquitectura adequada para a 
complexação selectiva de iões metálicos em solução. Até agora, nenhum dos agentes 
quelantes utilizados em clínica para intoxicações com Cd2+, Hg2+ ou Pb2+ pode ser 
considerado satisfatório, uma vez que não apresenta a selectividade adequada para estes 
iões metálicos e exibem vários efeitos adversos. O objectivo do presente trabalho foi a 
síntese e caracterização do macrociclo [15]anoN4S e também determinar a sua 
estabilidade termodinâmica com os iões Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ e Pb2+, bem como 
avaliar os efeitos citoprotectores do [15]anoN4S contra a toxicidade do Hg2+, em células 
humanas de epitélio mamário (MCF10A). 
A síntese deste composto foi realizada por um método de ciclização, por meio de 
aminólise de um éster α,ω-dicarboxílico com a trietilenotetramina seguido da redução 
da diamida cíclica obtida, com um excesso de diborano em tetra-hidrofurano sob 
refluxo. O composto foi obtido após purificação usando técnicas cromatográficas e de 
recristalização. A caracterização foi feita por espectroscopia de RMN 1D e 2D e 
espectrometria de massa. 
As constantes de protonação do macrociclo em estudo e as constantes de estabilidade 
dos seus complexos com os iões Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ e Pb2+ foram determinadas 
por potenciometria, utilizando o programa HYPERQUAD. No que diz respeito aos 
efeitos citoprotectores foi avaliado o perfil de citotoxicidade do ligando [15]anoN4S e 
Hg2+, utilizando o ensaio de MTT, seguido pela exposição das células MCF10A a 
diferentes proporções de metal:ligando, por 24 h. 
O [15]anoN4S apresenta valores elevados para as duas primeiras constantes de 
protonação. A terceira e quarta constantes são muito mais baixas devido às fortes 
repulsões electrostáticas correspondentes à protonação de átomos de N localizados a 
curtas distâncias dos átomos de N já protonados. Foram encontrados complexos de 
espécies mononucleares ML, MHL e MLOH para os iões metálicos em estudo. Os 
valores de 𝐾!" mais elevados foram determinados para complexos com os iões Hg2+ e 
Cu2+. Os valores para os complexos de Zn2+, Cd2+ e Pb2+ são inferiores e semelhantes 
entre si. Nas mesmas condições experimentais o ião Ca2+ não complexa com este 
ligando. 
Nas concentrações de 25, 50 e 100 µM, o [15]anoN4S reduziu viabilidade das células 
MCF10A para valores de ≈ 70%. Esta toxicidade pode ser atribuída à quelação de iões 
metálicos essenciais para as funções celulares. A exposição das células a MCF10A Hg2+ 
(75 µM, 24 h) levou a uma diminuição da viabilidade celular para ≈1%. Nos ensaios de 
quelação o macrociclo em estudo não mostrou ser muito eficaz na luta contra esta 
toxicidade do Hg2+ (p<0,05). Embora se tenha determinado uma constante de 
estabilidade elevada para o complexo de Hg2+ com o [15]anoN4S, assim como a 
selectividade para este ião relativamente aos iões  Zn2+ e Ca2+, os resultados de 
citotoxicidade sugerem que o macrociclo [15] anoN4S não é um agente quelante eficaz 
na protecção da toxicidade induzida pelo Hg2+ células mamárias. Mais estudos devem 
ser feitos no sentido de compreender tal comportamento. 
	  

Palavras-chave:  
Mercúrio(II), macrociclo [15]anoN4S, constantes de estabilidade, citotoxicidade, 

terapêutica por quelação. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays there is a critical need for ligands with the right architecture for the selective 
complexation of metal ions in solution. Until now, none of the chelating agents used in 
clinic for intoxications with Cd2+, Hg2+ or Pb2+ can be considered satisfactory since they 
do not show the right selectivity for these heavy metal ions and exhibit several adverse 
effects. The purpose of this work was to synthesize and characterize the macrocycle 
[15]aneN4S and determine its thermodynamic stability with Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ 
and Pb2+ as well as evaluate the cytoprotective effects of [15]aneN4S against Hg 
toxicity, in human epithelial mammary cells (MCF10A). 
The synthesis of [15]aneN4S was performed by a cyclization method, via aminolysis of 
a α,ω- dicarboxylic ester with triethylenetetraamine followed by the reduction of the 
acquired cyclic diamide, with a large excess of diborane under reflux tetrahydrofuran. 
The compound was obtained upon purification using chromatographic and 
recrystallization techniques. The characterization was made by 1D and 2D NMR 
spectroscopies and mass spectroscopy. 
The protonation constants of [15]aneN4S and the stability constants of their complexes 
with Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ and Pb2+ were determined by potentiometry using the 
HYPERQUAD program. [15]aneN4S presents high values for the two first protonation 
constants. The third and fourth constants are much lower due to the stronger 
electrostatic repulsions as they correspond to protonation of N-atoms at short distances 
from already protonated ones. Mononuclear species ML, MHL and MLOH complexes 
were found for the metal ions understudy. The highest log KML were determined for 
Hg2+ and Cu2+ complexes, whereas the values for Zn2+, Cd2+ and Pb2+ complexes are 
lower and similar. Under the same experimental conditions Ca2+ did not complex with 
this ligand. 
Regarding to the cytoprotective effects it was firstly assessed the cytotoxicity profile of 
[15]aneN4S and Hg2+, using the MTT assay, followed by the exposure of MCF10A cells 
to different proportion of metal:ligand for 24 h. 
At concentrations of 25, 50 and 100 µM, [15]aneN4S decreased cell viability to values 
of ≈70% of control cultures. This mild toxicity can be ascribed to the chelation of metal 
ions essential to cellular functions. The exposure of MCF10A cells to Hg2+ (75 µM, 24 
h) led to a decrease in cell viability to ≈1%. The macrocycle understudy has not shown 
to be very efficient in counteracting this toxicity of Hg2+ (p<0.05). Although the high 
stability constant determined for Hg2+ and the selectivity towards Zn2+ and Ca2+ the 
cytotoxicity results suggest that the macrocycle [15]aneN4S is not an effective 
protective agent for Hg-induced cytotoxicity in human mammary cells and further 
studied should be made to understand such behaviour. 
	  

Keywords:  
Mercury(II), Macrocycle [15]aneN4S, stability constants, cytotoxicity, chelation 

therapy. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

Na evolução natural das espécies, a natureza incorporou iões metálicos em 

funções biológicas (1) tornando-os parte integral de vários componentes estruturais e 

funcionais com um papel relevante em processos fisiológicos e fisiopatológicos (2).  

A nível celular podemos distinguir dois grupos de iões metálicos: essenciais e 

não essenciais.  

Os metais essenciais são necessários ao organismo, possuindo funções 

fisiológicas e cuja carência afecta o desenvolvimento corporal e/ou promove alterações 

metabólicas. Estes iões podem ser tóxicos em concentrações elevadas (cf. Tabela 1) (1; 

3). 

Os metais não essenciais são metais pesados aos quais não lhes são imputadas 

funções fisiológicas e estão relacionados com questões de poluição ambiental (cf. 

Tabela 2). 
 

Tabela 1 – Metais de transição essenciais, principais fontes e necessidades diárias (4; 5). 

Ião 

Metálico 
Fontes mais importantes 

Ingestão diária 

média (mg) 

Requisitos diários 

médios (mg) 

Ferro 
Carnes, Peixe, Vegetais, 

Gema ovo, Oleaginosas 
10-18 1-2 

Cobre 
Peixe, Crustáceos, Fígado, 

Rim, Nozes, Vegetais  
3-6 2-3 

Zinco 
Carne, Peixe, Ostras, Ovos, 

Cereais, Legumes 
10-15 2-3 

Manganês 
Sementes Leguminosas, 

Frutos secos, Cereais 
2,5-5 2-3 

Vanádio 
Óleo de soja, Azeite, Banha, 

Cogumelos, Salsa 
2-3 0,002-0,003 

Cobalto 
Carne, Lacticínios, Ostras, 

Amêijoas, Espinafres 
0,3-0,4 ≈0,00004 

Molibdénio 
Legumes, Cereais, Fígado, 

Rim 
0,1-0,5 ≈0,1 
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Tabela 2 – Metais não essenciais, fontes mais importantes e ingestão média diária (4; 5). 

Ião 

Metálico 
Fontes mais importantes 

Ingestão média 

(µg) 

Cádmio 
Carnes, Peixe, Leite, Cereais, Legumes, Fruta, 

Amendoim 
10-18 

Mercúrio 
Produtos marinhos e derivados, Carne, Vegetais, 

Fruta 
10-15 

Chumbo 
Vegetais, Sumos de Fruta, Carne, Peixe, 

Lacticínios 
2-3 

	  

No que diz respeito aos metais essenciais, tais como, o cobalto, o cobre, o 

manganês, o molibdénio, o vanádio, o estrôncio e o zinco, são necessários ao organismo 

para a realização de funções vitais. Contudo, níveis excessivos desses elementos podem 

ser extremamente tóxicos. Outros metais como o cádmio, o mercúrio e o chumbo não 

possuem qualquer função no organismo e a sua acumulação pode conduzir a doenças 

graves, sobretudo nos mamíferos. 
	  

1. Cádmio  
	  

O cádmio (Cd) é um metal não essencial, quimicamente semelhante ao zinco, 

pertencente ao grupo 12 da Tabela Periódica, sendo usualmente encontrado sob a forma 

de ião metálico bivalente. É classificado como um carcinogéneo humano (Grupo I) pela 

Agência Internacional para a Investigação do Cancro (6). 

As principais fontes de exposição ao cádmio, para a população em geral, são os 

alimentos (por via gastrointestinal) e o fumo de tabaco (por inalação) (7). O 

aparecimento de Cd nos alimentos pode ocorrer devido à contaminação dos solos 

agrícolas com o uso de fertilizantes fosfatados ou mesmo através de descargas de 

esgotos industriais. No que diz respeito à exposição ocupacional, esta ocorre 

fundamentalmente através de inalação. 

No organismo, o Cd2+ é complexado pela metalotioneína (MT) e estimula a sua 

produção do mesmo modo que outros iões metálicos como o Zn2+, o Cu2+ e o Hg2+. As 
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lesões nos órgãos-alvo, nomeadamente rins e fígado, verificam-se quando estes já não 

conseguem sintetizar quantidades suficientes de metalotioneína para complexar o ião 

Cd2+ e assim prevenir a sua interacção com elementos celulares (8). O Cd2+ parece ser 

transportado na corrente sanguínea pela albumina sendo captado pelo fígado e rins. No 

fígado, o complexo Cd-albumina é dissociado sendo o Cd2+ complexado com a 

glutationa (GSH) e excretado na bílis ou libertado no plasma sob a forma de complexo 

Cd-MT (9; 10). O complexo Cd-MT é captado nos rins, local onde é filtrado pelo 

glomérulo e reabsorvido nos túbulos renais, sendo o ião Cd2+ libertado pela degradação 

lisossomal da proteína que o transporta. A libertação de Cd estimula a produção de mais 

metalotioneína, a qual vai complexar com o Cd livre, nas células dos túbulos renais. A 

toxicidade exercida por este metal pesado surge da interferência com a membrana 

celular e com enzimas que utilizam o zinco como co-factor quando a resposta celular 

não consegue produzir quantidades suficientes de proteínas para complexar todo o Cd 

(6) (cf. Figura 1). 

 

	  
Figura 1 – Esquema da distribuição e eliminação do Cd2+ no organismo e 
da indução da síntese de metalotioneína pelo Cd2+. GSH: glutationa; MT: 
metalotioneína; aa: aminoácidos; Alb: albumina [adaptado de Norberg G.F, 
1984 e Norberg G.F., et al. 2007] (6; 11). 

Os efeitos tóxicos provocados pelo Cd parecem também estar relacionados com 

a interferência a nível do metabolismo do cálcio, ou interferência indirecta no sistema 

renal. Alguns estudos demonstram que a exposição a longo-prazo ao Cd conduz à sua 

acumulação óssea, a uma rápida perda de cálcio dos ossos e à sua excreção pela urina, 

aumentando o risco de litíase renal, osteomalácia e osteoporose, esta última sobretudo 

em mulheres pós-menopausa (6; 12). Na verdade, uma exposição contínua ao Cd 

conduz a disfunção renal, tendo como resultado a diminuição da produção endógena de 
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vitamina D com consequente decréscimo da absorção intestinal de cálcio. Este facto faz 

com que haja um aumento da reabsorção óssea, numa tentativa do organismo repor o 

equilíbrio e garantir a homeostasia dos níveis séricos de Ca2+ (13).  

2. Mercúrio   
 

O mercúrio é um metal não essencial, líquido à temperatura ambiente, 

pertencente ao grupo 12 da Tabela Periódica. É um metal de transição conhecido desde 

os tempos da Grécia Antiga. O símbolo Hg vem do latim "hydrargyrum" que significa 

prata líquida (14). 

É um elemento natural que aparece na crosta terrestre, ocorrendo no ar, no solo e 

na água, geralmente associado a zonas de actividade vulcânica e fontes termais 

alcalinas. Encontra-se em pelo menos 25 minerais, mas a única forma economicamente 

explorada é o Cinábrio, (sulfureto de mercúrioII), extraído desde os tempos do Império 

Romano (15).  

De um modo geral, podem ser distinguidas duas classes de compostos de 

mercúrio: mercúrio inorgânico e orgânico. 

Os compostos de mercúrio inorgânico incluem o mercúrio metálico (Hg0), o ião 

mercuroso (Hg2
2+) e o ião mercúrico (Hg2+). Os compostos em que o ião metálico se 

liga directamente a átomos de carbono por ligações covalentes são classificados como 

compostos orgânicos de mercúrio, como por exemplo os do tipo RHg+ e RHgR’, sendo 

R e R’ cadeias hidrocarbonadas (6). 

O mercúrio pode ser libertado no ambiente pelo desgaste natural da crosta 

terrestre ou pela actividade humana, por exemplo, pela utilização de combustíveis 

fósseis, descargas de esgotos industriais e de laboratórios contaminados (16). O 

mercúrio metálico, na sua forma volátil, está presente na atmosfera e na água, no 

entanto, aqui os seus níveis são tão baixos que a exposição humana é negligenciável. 

Desta forma, as duas principais vias de exposição humana significativas são a dieta e a 

exposição ocupacional.  

A dieta, e em particular o consumo de peixe, é a principal forma de exposição 

humana. Também o consumo de vegetais apresenta risco devido à bioacumulação de 

mercúrio no solo, na água e na atmosfera, sendo este absorvido pelas plantas e assim 

integrado na cadeia alimentar.  
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A inalação de vapores de mercúrio em minas, indústrias e laboratórios são a 

principal causa da ocorrência de intoxicação ocupacional (16; 17). 

Todas as formas de Hg são propícias a induzir toxicidade em mamíferos. A 

extensão e o tipo de efeito dependem do estado de oxidação, dose, duração e via de 

exposição.  

No organismo, o ião mercuroso é instável podendo apenas surgir 

transitoriamente como intermediário, em reacções de oxidação-redução, nas quais o Hg 

elementar é oxidado a Hg(II), pelo que das formas inorgânicas de mercúrio  as espécies 

Hg e Hg(II) são as responsáveis pelo desenvolvimento de toxicidade (6). 

A afinidade exibida pelo ião Hg(II) para os grupos tiol é o factor determinante 

na sua toxicidade. De facto, a constante de formação da ligação Hg–tiol é cerca de 10 

vezes superior às constantes de formação dos complexos deste ião metálico com outros 

nucleófilos presentes no meio (18). No organismo, a toxicidade desencadeada por este 

ião metálico vai depender das interacções que vão ocorrer entre o ião Hg(II) e os grupos 

tiol (proteicos e não proteicos) intra e extracelulares (6; 19; 20; 21; 22).  

Têm sido investigadas uma variedade de alterações induzidas pelo mercúrio, 

incluindo o aumento da permeabilidade da barreira hemato-encefálica, inibição da 

polimerização e formação dos microtúbulos, interrupção da síntese proteica, paragem da 

replicação do DNA, interferência na actividade da DNA polimerase, alterações da 

transmissão sináptica, ruptura da membrana celular, desregulação do sistema imunitário 

e mudança na homeostase do cálcio, podendo estas alterações ocorrer individualmente 

ou em conjunto. 

Sabe-se no entanto que o Hg2+ origina uma depleção dos níveis de glutationa, 

superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, o que confere uma menor 

protecção das células relativamente aos fenómenos de stress oxidativo. Para além disto, 

alguns autores mencionam ainda que o Hg(II) pode causar a despolarização da 

membrana interna da mitocôndria, com consequente aumento na formação de H2O2 

(23). Verificou-se ainda que, nas células renais, as alterações provocadas pelo mercúrio 

na homeostase mitocondrial do cálcio podem exacerbar o stress oxidativo induzido pelo 

Hg2+ (24). 

A interacção sinérgica entre as mudanças na homeostasia intracelular do cálcio e 

a deplecção de antioxidantes leva à peroxidação lipídica, à activação da proteólise 

dependente do Ca2+, à activação de endonucleases e à hidrólise dos fosfolípidos 

membranares (16; 25). 



Introdução 

6	  

O orgão mais vulnerável à toxicidade induzida pelo Hg é o sistema nervoso 

central (SNC), sendo os sistemas renal, digestivo, cardiovascular e pulmonar também 

susceptíveis à sua toxicidade (6).  

As intoxicações por mercúrio apresentam uma graduação de efeitos 

proporcionais à quantidade ingerida e acumulada (cf. Figura 2). 

 

 

 

	  

Figura 2 – Prevalência (em percentagem) de alguns sinais e 
sintomas em trabalhadores expostos ao mercúrio em relação ao 
grau de exposição [adaptado de Smith, R.G. et al 1970 e Norberg, 
G.F. et al. 2007] (26; 6). 

 

 

 

A intoxicação por Hg manifesta-se por parestesia, ardor e dor devido à 

neuropatia periférica. A sintomatologia neurológica é característica da inibição da 

produção de mielina tendo como consequência a inibição da organização da bainha de 

mielina dos nervos. Para além disso, como o mercúrio bloqueia a degradação de 

catecolaminas, o excesso de epinefrina daí resultante vai traduzir-se clinicamente por 

taquicardia, hipertensão e a sialorreia (3).	  
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3. Chumbo 
 

O chumbo é um metal não essencial, pertencente ao grupo 14 da Tabela 

Periódica. Usado desde a antiguidade devido às suas propriedades físico-químicas 

singulares, o chumbo é um dos contaminantes ambientais mais usuais (27). 

A absorção de Pb pelo organismo pode ocorrer por inalação ou por ingestão. 

Para o Homem, uma das principais fontes de exposição ao chumbo são os alimentos, 

uma vez que este ião metálico pode contaminá-los durante as fases de produção, 

processamento e armazenamento. Os primeiros casos de toxicidade induzida pelo Pb 

reportam às antigas civilizações greco-romanas. Nessa época, devido ao seu paladar 

adocicado, o Pb era adicionado ao vinho para contrabalançar o sabor adstringente do 

ácido tânico das uvas (28). 

Na exposição ocupacional, a via respiratória constitui a principal forma de 

absorção deste ião metálico.  

Ao longo dos últimos anos tem vindo a diminuir a exposição humana ao chumbo 

devido à redução gradual de Pb no ambiente, consequência de algumas mudanças 

comportamentais das quais se destacam a associação do conversor catalítico aos 

motores de combustão interna, desde a década de 70, e à utilização de gasolina sem 

aditivos (cf. Figura 3 e 4).  

 

 

 

 
Figura 3	  –	  Emissões de chumbos no ambiente (medido pela deposição em 
gelo na Gronelândia), após a introdução do conversor catalítico nos anos 70. 
Níveis de chumbo em pg de Pb por grama de gelo [adaptado de Boutron, C.J. 
et al. 1991] (29). 
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Figura 4 – Níveis sanguíneos de Pb(II), nos Estados Unidos, após introdução 
do conversor catalítico e retirada gradual do mercado da gasolina aditivada 
com chumbo [adaptado de Claudio, et al. 2002] (30). 

 

O efeito patogénico do chumbo é multifactorial pois este interfere com a 

actividade de diversas enzimas, inibe e compete pela absorção de minerais essenciais, 

mimetiza os iões Ca(II) e Zn(II) e satura as reservas de proteínas antioxidantes ricas em 

enxofre (31) 

A capacidade do Pb(II) para interferir com tantos mecanismos advém da sua 

plasticidade química que lhe confere a capacidade de se coordenar com diferentes 

átomos doadores (por exemplo o O, o N, o S e o P) assumindo diferentes números de 

coordenação (30). 

Os efeitos tóxicos deste ião metálico podem afectar praticamente todos os orgãos 

e sistemas do organismo humano sendo a neurotoxicidade o efeito mais relevante e o 

esqueleto, o local de maior bio-acumulação (6; 30).  

Nos adultos, os orgãos-alvo são: sistema cardiovascular, gastrointestinal, renal, 

reprodutivo e ósseo, originando hipertensão arterial, neuropatia periférica e nefropatia 

crónica. Nas crianças, os efeitos mais graves incidem sobre o sistema nervoso central 

com o aparecimento de encefalopatia, ataxia e redução do nível de consciência podendo 

progredir para o coma e morte. A recuperação é habitualmente acompanhada de 

sequelas, como epilepsia, atraso mental, neuropatia óptica ou cegueira (cf. Figura 5) (1).  

Nas crianças é ainda frequente a observação de uma anemia microcítica 

hipocrómica (32; 33; 34). Esta anemia resulta de dois factores: da diminuição do tempo 

de semi-vida dos eritrócitos e da inibição da síntese do heme. A diminuição do tempo 

de semi-vida dos eritrócitos deve-se possivelmente ao aumento da fragilidade mecânica 

das membranas celulares (32; 35; 36). O chumbo é um potente inibidor da enzima ácido 

δ – aminolevulínico desidratase (ALA-D) que utiliza o Zn2+ como co-factor e catalisa 
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passos da biossíntese do grupo heme da hemoglobina. O chumbo desloca o zinco do 

centro activo da enzima inactivando-a e consequentemente bloqueando a síntese do 

grupo heme (36; 37).  

 

Crianças µg/dL Adultos 

 
Morte 

150  

 100 Encefalopatia 
Anemia Severa Encefalopatia 

Nefropatia 
Anemia Severa 

Diminuição Síntese Hemoglobina 

50 Diminuição síntese hemoglobina 

 

 40 Neuropatia 

 
Alterações da condução nervosa 

30  

 20  
Hipertensão Interferência com o desenvolvimento cerebral 

QI/Audição/Crescimento diminuídos 10  

Figura 5 – Sintomas associados com a intoxicação por chumbo e a correspondente 
concentração sanguínea (µg/dL) a que se desenvolve a sintomatologia (30). 

	  

4. Terapêutica na intoxicação por iões metálicos 
	  

As intoxicações provocadas por iões metálicos constituem actualmente um 

grande desafio na terapêutica clínica. Apesar do número de intoxicações acidentais ter 

vindo a diminuir, factores como a crescente industrialização, a poluição ambiental, a 

prevalência de doenças genéticas e metabólicas relacionadas com o armazenamento de 

metais no organismo, o aparecimento de novos dados científicos que apontam para a 

intervenção de iões metálicos em diversas patologias como a doença de Alzheimer, o 

autismo, a aterosclerose, a doença de Parkinson e as doenças auto-imunes, levam a que 

ainda haja a necessidade de investigar e desenvolver novos fármacos nesta área (38; 39; 

40; 41).  

Neste tipo de intoxicações, o primeiro procedimento a efectuar será o 

afastamento do individuo da fonte de exposição. Depois, se necessário, efectuar 

tratamento com agentes que mobilizem e removam o agente tóxico do organismo.  

A terapêutica por quelação é o tratamento médico de eleição na intoxicação por 

iões metálicos. O principal objectivo é administrar compostos relativamente não tóxicos 
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(agentes quelantes) que coordenem os iões metálicos tóxicos como o Cd2+, o Hg2+ ou o 

Pb2+ mais fortemente que as macromoléculas biológicas (como a transferrina e/ou a 

albumina sérica), formando complexos que sejam rapidamente excretáveis e 

desprovidos de toxicidade (42; 43). 

A quelação tem por base a química de coordenação, envolvendo agentes 

quelantes (ligandos) e o elemento central do complexo, um ião metálico (2). 

Os agentes quelantes são moléculas orgânicas ou inorgânicas com átomos que se 

liguem ao ião metálico formando um anel que se designa por anel de quelação. Um 

agente quelante é então um ligando com dois ou mais átomos doadores (polidentado) 

capazes de se coordenarem a um mesmo ião metálico (cf. Figura 6 e 7) formando um 

quelato (2; 43; 44) .  

 

	  
 

	  
 

Figura 6 – Representação da ligação do ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) e um ião 

metálico (M). 

Figura 7 –	   Representação esquemática da ligação 

metal-ligando, com ligandos mono, bi- e polidentado 

[adaptado de Flora, et al. 2010] (2).	  

	  

A eficácia de um agente quelante depende da sua capacidade em remover o ião 

metálico do seu local de ligação in vivo e de ser facilmente excretado. Para além disso, 

um agente quelante que forme um quelato com um ião metálico tóxico deve bloquear o 

acesso de potenciais alvos biológicos ao mesmo, reduzindo assim a toxicidade local (cf. 

Figura 8) (45). 
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Figura 8 – Estrutura de dois complexos. a) Complexo estável, previne a interacção 
do ião metálico com bio-moléculas. b) Complexo que permite a interacção entre o 
ião metálico e bio-moléculas circundantes. Símbolos: B – Biomoléculas; C- Agente 
quelante; M – Ião metálico [adaptado de Flora, et al. 2010] (2). 

	  

É no entanto, de salientar que um composto que se qualifique como um agente 

quelante quimicamente ideal, pode não se revelar a nível biológico como tal. A 

toxicidade intrínseca que estes compostos podem apresentar e a presença de substâncias 

endógenas (hemoglobina, citocromos, etc.) que também podem complexar iões 

metálicos podem afectar a sua eficácia (2). 

O agente quelante ideal deve apresentar algumas características fundamentais, 

nomeadamente (43; 46): 

 

 baixa toxicidade; 

 promover a rápida eliminação do metal; 

 elevada hidrossolubilidade; 

 capacidade de penetração na membrana celular; 

 administração oral; 

 estrutura química semelhante à dos agentes quelantes biológicos; 

 baixa metabolização; 

 especificidade para um dado metal; 

 dose letal 50 (DL50) superior a 400 mg/Kg; 

 formação de complexos de elevada estabilidade com o ião a remover; 

 capacidade de deslocar os iões metálicos tóxicos da sua ligação a 

ligandos endógenos; 

 capacidade de atingir os locais em que os iões metálicos se acumulam; 

 formação de complexos solúveis em água; 

a)	   b)	  
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 formação de quelatos não tóxicos (facilmente excretáveis e estáveis a 

pH fisiológico); 

 baixa afinidade para o cálcio; 

 pouco dispendioso. 

 

Na Tabela 3 enumeram-se alguns dos agentes quelantes mais utilizados, 

actualmente, na prática clínica (cf. Tabela 3) (44; 47; 48; 49; 50) 

	  

Tabela 3 – Ligandos frequentemente utilizados em clínica, aplicação, vantagens e desvantagens. 

Ligando Fórmula estrutural Usado 
em: Vantagens Desvantagens 

CaNa2EDTA 
 

 

• Pb2+ 

• Elevada estabilidade 
do complexo 
PbNa2EDTA, mesmo 
sendo os níveis de 
Pb2+ <Ca2+. 

• Administração IV ou 
IM. 

• Administração oral 
potencia absorção do 
Pb2+  no tracto GI. 

• Nefrotóxico. 
• Complexa Ca2+ 

levando à diminuição 
do Ca sérico. 

BAL 

 

• Pb2+ 
• Hg2+ 

• Usado em 
conjugação com o 
CaNa2EDTA em 
encefalopatias 
provocadas por Pb. 

• Atravessa facilmente 
as membranas 
plasmáticas. 

• Facilmente oxidável 
• Administração IM em 

formulações oleosas 
(biodisponibilidade 
oral reduzida). 

• É o mais tóxico dos 
agentes quelantes 
correntemente usados 
(náuseas, vómitos, 
febre, hipertensão, 
taquicardia, etc.). 

DMSA 

 

• Cd2+ 
• Hg2+ 
• Pb2+ 

• Solúvel em água. 
• Administração oral 
(↓ hospitalização). 

• É o menos tóxico 
(DL50 elevado). 

• Não causa deplecção 
de elementos 
essenciais (Cu, Fe e 
Zn). 

• Erupção cutânea, 
náuseas, desconforto 
gastro-intestinal e 
elevação das enzimas 
hepáticas. 

DMPS 

 

• Cd2+ 
• Hg2+ 
• Pb2+ 

• Administração oral 
ou parentérica.  

• Erupção cutânea, 
náuseas, desconforto 
gastro-intestinal, 
elevação das enzimas 
hepáticas e crises 
hipotensivas (requer 
administração IV 
lenta). 

	  

O

HO

O

OH

SH

SH

Ácido meso-2,3-Dimercaptosuccínico 
(DMSA)

Na+

SHHS

S

O

O

-O

2,3-Dimercaptopropano-1-
sulfonato de sódio (DMPS)

HO

SHHS

Dimercaprol 
(2,3-dimercaptopropanol -1) 

BAL

H2C CH2

NN

H2
C C

O

CH2C

O

-O O-

CH2H2C

CO O C OO

Ca

+NaNa+

Sal dissódico do EDTA - CaNa2EDTA
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5. Macrociclos – Generalidades 

	  

Há algumas décadas atrás, verificou-se que os complexos de ligandos 

polidentados com iões metálicos apresentavam maior estabilidade termodinâmica em 

solução do que os complexos formados com ligandos monodentados análogos (51). À 

razão entre os valores das constantes de estabilidade dos complexos de ligandos 

polidentados e de ligandos monodentados com igual número de átomos doadores, em 

complexos com a mesma geometria, deu-se o nome de efeito de quelação. As causas 

deste efeito têm porém sido muito discutidas ao longo dos tempos. No entanto, parece 

haver alguma concordância que são resultantes de contribuições entálpicas e entrópicas 

(51).  

Os ligandos macrocíclicos são, por definição, compostos cíclicos polidentados, 

naturais ou sintéticos (cf. Figuras 9, 10 e 11), cujo anel pode ou não conter substituintes, 

sendo constituídos por um número de átomos não inferior a nove e com pelo menos três 

átomos doadores como, por exemplo, átomos de azoto, fósforo, oxigénio ou enxofre. 

Possuem uma cavidade central hidrófila com átomos doadores electronegativos e uma 

estrutura externa hidrófoba e flexível (52; 53; 54). 

 

 

 

 

	  

	  

a) 	  b)	    

Figura 9 – Cianocobalamina (vitamina B12) 
com átomo central de cobalto (II). 

Figura 10 – a) anel de porfirina e b) estrutura do 
grupo heme da hemoglobina com átomo central de 
ferro. 
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Figura 11 – Modelo da enzima citocromo c oxidase, 
representando os elementos fundamentais do centro 
activo da enzima (átomo de ferro, cobre e grupo fenol) 
(55). 

 

Estes compostos revelam uma invulgar afinidade para determinados iões 

metálicos, com a capacidade de se ligarem selectivamente a alguns catiões em 

detrimento de outros, adquirindo uma orientação singular, entre o ião metálico e o 

ligando, aquando da formação do complexo. Esta orientação é imposta pela rigidez dos 

átomos doadores do macrociclo, o que origina propriedades invulgares quando 

comparadas com as exibidas pelos ligandos lineares análogos (mesmo número e posição 

relativa de átomos doadores) que por apresentarem maior flexibilidade, se conseguem 

acomodar às exigências geométricas impostas pelo ião metálico (53). Este efeito é 

designado por efeito macrocíclico (54; 56). 

Na Figura 12 esquematiza-se o impacto do efeito de quelação e do efeito 

macrocíclico na estabilidade termodinâmica de complexos com igual número e tipo de 

átomos doadores. 

 

 
<< 

 

<< 

 

<< 

 
ΔHº (kcal/mol) -22,0  -25,5  -27,7  -32,4 

υd-d (cm-1) (Cu2+) 17000  18300  19000  19900 

log KML 13,0  19,6  20,1  24,8 

Figura 12 – Estabilidade termodinâmica relativa de complexos de cobre(II) com ligandos lineares 
monodentados, polidentados e um macrocíclico, tendo átomos de azoto como átomos doadores (57).  
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A modificação da dimensão do anel macrocíclico ou do número e do tipo de 

átomo doador condicionam as propriedades complexantes dos mesmos. Na realidade, a 

selectividade dos macrociclos e a estabilidade dos complexos por eles formados, num 

dado solvente, dependem de uma quantidade considerável de factores, dos quais se 

realçam os referentes ao ligando:  

 

• Forma, número, tipo e arranjo dos átomos doadores. Os átomos de azoto 

conferem maior afinidade para catiões de metais de transição e lantanídeos, 

enquanto que os átomos de oxigénio favorecem a ligação a catiões de metais 

alcalinos e alcalino-terrosos (cf. Tabela 4) (58). O tipo de átomos doadores 

influencia ainda a cinética de complexação, a qual tende a ser mais rápida 

quando o ligando contém átomos de oxigénio (59; 60; 61). Verifica-se no 

entanto, para o mesmo tamanho de anel macrocíclico, que a substituição de 

átomos de azoto por átomos de oxigénio conduz geralmente à formação de 

complexos termodinamicamente menos estáveis; 

 

 

 
Tabela 4 – Alteração de log de KML com a introdução de substituintes 
COOH no ligando [12]aneN4. Verifica-se um aumento significativo da 
estabilidade do complexo de Ca2+ [adaptado de Hancock, R.D. et al. 
1989] (42). 
Ião metálico Cu2+ Zn2+ Cd2+ Ca2+ Pb2+ 

Raio iónico 0,57 0,74 0,95 1,00 1,18 

log K ([12]aneN4) 23,3 16,2 14,3 3,1 15,9 

log K (DOTA) 20,3 20,0 19,0 16,5 19,0 

∆ log K -3,0 +3,8 +4,7 +13,4 +3,1 
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• A presença, o tipo e o arranjo dos substituintes (cf. Figura 13); 

	  

	  

Grupo carbonilo sem impedimento estereoquímico  

	  

	  

Grupo amina com impedimento estereoquímico 

Figura 13 – Esquematização do efeito estereoquímico dos substituintes 
na complexação de iões metálicos [adaptado de Hancock, R.D. et al. 
1989] (42). 

	  

• A dimensão do anel macrocíclico. A estabilidade termodinâmica do complexo é 

muitas vezes condicionada pelo ajuste mais ou menos favorável entre o raio 

iónico do ião metálico e a dimensão da cavidade do macrociclo (cf. Figura 14 e 

15). 

  

Figura 14 –	  Efeito do aumento do anel de 
quelação formado, dado pelas diferenças de 
log K, na estabilidade dos complexos 
formados (L1 –  [12]anoN4; L2 – [13]anoN4; 
L3 –[14]anoN4; L4 – [15]anoN4) [adaptado 
de Hancock, R.D. et al. 1989] (42). 

Figura 15 – Efeito do aumento do anel 
macrocíclico ([12]anoN4 → [14]anoN4) na 
estabilidade dos complexos formados com 
macrociclos, em função do tamanho do 
ião metálico, dado pelas diferenças de log 
K [adaptado de Hancock, R.D. et al. 
1989] (42). 

Átomo doador de O sem átomos de H 

Grupo carbonilo direccionado 
para fora da zona de coordenação 

Átomos de H do carbono α têm 
impedimento estereoquímico  

Átomo de H do grupo amina com 
impedimento estereoquímico  
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Em relação ao ião metálico, pode salientar-se a sua afinidade para determinado 

átomo doador, densidade de carga e raio iónico e a geometria mais favorável aquando 

da complexação, como os factores que promovem, ou não, a ligação a determinado 

macrociclo. 

Os macrociclos surgem então como uma hipótese promissora na terapêutica por 

quelação, devido às suas características muito específicas, nomeadamente a 

possibilidade de formarem complexos com constantes de estabilidade elevadas com 

determinados iões metálicos e à sua potencial selectividade.  

Devido às restrições conformacionais impostas pelo anel macrocíclico e à sua 

estrutura exterior hidrófoba, estes compostos exibem propriedades interessantes e 

inovadoras no âmbito da química de coordenação, designadamente o transporte de iões 

metálicos através de membranas celulares ou solubilização de sais inorgânicos em 

meios não aquosos, devido ao carácter lipofílico da sua estrutura exterior (59), a 

purificação de água através da remoção de metais pesados (62), a terapêutica por 

quelação (43) e como modelos para mecanismos biológicos, por exemplo, para 

mimetizar a fixação de metais de transição nos centros activos de metaloproteínas (58) 

(cf. Figura 10 e 11), entre outros. 

 

6. Método potenciométrico 
	  

6.1. Determinação das constantes de dissociação e de 
protonação 

	  

A potenciometria é o método correntemente utilizado para a determinação de 

constantes de protonação, obtendo-se, duma maneira geral, resultados bastante precisos. 

Porém, quando os valores das constantes são muito baixos (log 𝐾!! inferior a 2) ou 

muito elevados (log 𝐾!!   superior a 12) os resultados são afectados de grande imprecisão, 

devido a dificuldades técnicas e de cálculo inerentes por exemplo, aos erros acídicos e 

alcalinos associados ao eléctrodo de vidro. 

Atendendo a que os compostos macrocíclicos se comportam como ácidos 

polipróticos, é possível calcular o valor das constantes para cada um dos equilíbrios de 



Introdução 

18	  

dissociação dessas reacções, 𝑘!!
! , 𝑘!!

! ,..., 𝑘!!
! . Estas constantes designam-se por 

constantes de dissociação estequiométricas parciais. 

 

𝐻!𝐿        ←→        𝐻! +   𝐻!!!𝐿  !  𝑘!!
! =

𝐻!!!𝐿! 𝐻!

𝐻!𝐿
  

𝐻!!!𝐿  !      ←→        𝐻! +   𝐻!!!𝐿  !! 𝑘!!
! =

𝐻!!!𝐿!! 𝐻!

𝐻!!!𝐿!
 (1.1) 

⋮   

𝐻𝐿!!!!        ←
→        𝐻! +   𝐿  !! 𝑘!!

! =
𝐿!! 𝐻!

𝐻𝐿!!!!   

	  

De notar que nas reacções (1.1), e nas que se seguem, se omitiram as moléculas 

de solvente por facilidade de escrita. Consequentemente, o ião H3O+ foi representado de 

forma abreviada por H+. 

As constantes de protonação referem-se aos equilíbrios inversos, como por 

exemplo:  

 

𝐻!!!𝐿! + 𝐻!        ←        → 𝐻!𝐿 𝐾!! =
𝐻!𝐿

𝐻!!!𝐿! 𝐻!  (1.2) 

 

As constantes de dissociação relacionam-se com as constantes de protonação 

através das seguintes expressões: 

  

𝐾!! =
1
𝑘!!!

 

(1.3) 
𝐾!! =

1
𝑘!!!

 

⋮	  

  𝐾!! =
1
𝑘!!!

	  

 

sendo as constantes globais de protonação 𝛽!! definidas como: 
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𝛽!! = 𝐾!!    

(1.4) 
𝛽!! = 𝐾!!×  𝐾!! 

⋮ 

    𝛽!! = 𝐾!!×  𝐾!!×…  ×  𝐾!! 

 

A curva de titulação permite visualizar as várias fases da neutralização do 

ligando em função do pH, calcular a concentração das várias espécies em solução, a 

concentração total de ácido em solução e as constantes de equilíbrio. Permite 

igualmente calcular a massa molecular ou a concentração molar do ligando. 

A concentração total de ácido em solução é dada pelo balanço de massas de 

todas as espécies em solução: 

 

𝐶! = 𝐻!𝐿 +    𝐻!!!𝐿! +   …+ 𝐿!!  (1.5) 

 

Considerando a equação do balanço de cargas e utilizando, como neste trabalho, 

uma solução de KOH como titulante, tem-se: 

 

𝐾!   +    𝐻! = 𝑂𝐻!   +    𝐻!!!𝐿!   +   2 𝐻!!!𝐿!!   +   …   +     𝑛[𝐿!!] (1.6) 

 

e simbolizando o grau de neutralização por 𝑎, definido pela expressão: 

 

𝑎 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑏𝑎𝑠𝑒  𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒  á𝑐𝑖𝑑𝑜  

 

obtém-se,  

 

𝐾! = 𝑎.𝐶! 

 

e 

𝑎.𝐶! + 𝐻! − 𝑂𝐻! = 𝑖
!

!!!

[𝐻!!!𝐿!!] (1.7) 
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Usando as constantes de formação parciais e globais descritas através das 

expressões (1.3) e (1.4) e aplicando-as, respectivamente, nas equações de balanço de 

massas e de cargas (1.5) e (1.6) é possível determinar os valores das constantes de 

formação das espécies presentes em solução para o ligando em estudo, a partir das 

definições correspondentes, usando programas de cálculo apropriados. 

A determinação das constantes de protonação do macrociclo sintetizado foi 

realizada a partir das respectivas curvas de titulação potenciométricas obtidas 

experimentalmente, com aquisição automática de dados, utilizando o programa 

HYPERQUAD (63), permitindo calcular as constantes globais de formação (𝛽!), assim 

como o valor do respectivo desvio padrão, sendo as constantes de protonação parciais 

(𝐾!!) determinadas a partir destes valores.  

 

6.2. Determinação de constantes de estabilidade de 
complexos 

	  

Quando um ião metálico está em presença de um ligando, podem considerar-se 

diversos equilíbrios correspondentes à formação de várias espécies de complexos em 

solução, tais como, complexos protonados, espécies polinucleares ou ainda 

hidroxocomplexos, etc., que se podem representar segundo o equilíbrio genérico (1.8):  
	  

𝑚𝑀 + ℎ𝐻 + 𝑙𝐿 ↔ 𝑀!𝐻!𝐿!  (1.8) 

	  

a que corresponde a constante global (2.9):  
	  

𝛽!!! =
[𝑀!𝐻!𝐿!]

[𝑀]![𝐻]![𝐿]! 	   (1.9) 

	  

	  

em que 𝑀 , 𝐻 𝑒   𝐿  são as concentrações das espécies livres em equilíbrio, sendo 

𝑚  e  𝑙  números inteiros maiores ou iguais a zero e h um número inteiro que pode 

assumir valores negativos correspondentes ao ião OH-. A concentração total das 

espécies  𝑀,𝐻  e  𝐿 em solução, obedece à lei de acção das massas: 
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𝐶! = 𝑀 + 𝑚
!  !

!!!

𝛽!!![𝑀]![𝐻]![𝐿]! 	  
	  
	  

  

𝐶! = 𝐻 + ℎ
!  !

!!!

𝛽!!![𝑀]![𝐻]![𝐿]! 	  

 

(1.10) 

  

𝐶! = 𝐿 + 𝑙
!  !

!!!

𝛽!!![𝑀]![𝐻]![𝐿]! 	  
	  

	  

Usando um programa de cálculo adequado (HYPERQUAD (63)) podem 

determinar-se os valores das constantes de estabilidade dos complexos, a partir dos 

resultados experimentais obtidos através da curva de titulação do ligando em presença 

do ião metálico, desde que sejam previamente conhecidas as constantes de protonação 

do ligando e as concentrações totais de 𝐶! ,𝐶!  e  𝐶!. 
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II. OBJECTIVO 
 

No âmbito deste trabalho pretende-se sintetizar e caracterizar quimicamente um 

novo composto macrocíclico do tipo tia-tetraaza e avaliar a sua selectividade para os 

iões Cd(II), Hg(II) ou Pb(II) em detrimento de iões metálicos essenciais e de toxicidade 

reduzida, tendo em vista a sua possível aplicação como agente quelante no tratamento 

de intoxicações pelos referidos metais pesados. 

	  

1. Objectivos específicos 
	  

No âmbito deste trabalho e, em conformidade com os objectivos propostos, 

pretende-se: 

• Sintetizar e caracterizar quimicamente um novo composto macrocíclico do 

tipo tia-tetraaza – o ligando [15]anoN4S. 

• Caracterização estrutural do composto [15]anoN4S através de estudos de 

ressonância magnética nuclear (RMN). 

• Determinação, por método potenciométrico, das constantes termodinâmicas 

do ligando[15]anoN4S 

§ Estudo do comportamento ácido-base do ligando  

§ Determinação das constantes de estabilidade do macrociclo em 

estudo com o Cd(II), o Hg(II) e o Pb(II) e igualmente com iões 

metálicos essenciais como o Ca(II), o Cu(II) e o Zn(II). 

• Estudos de citotoxicidade do ligando [15]anoN4S em células de mamífero. 

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

MATERIAL E 

MÉTODOS  
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IV. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO MACROCICLO 
[15]anoN4S 

	  

Nesta alínea descrevem-se os reagentes e as técnicas experimentais utilizadas em 

cada passo da síntese do ligando macrocíclico em estudo. 

1. Equipamento 
	  

Na síntese do ligando em estudo, para além do material de vidro corrente de um 

laboratório de síntese orgânica, utilizou-se o seguinte equipamento: 

§ Balança analítica Kern ALS 120-4; 

§ Placas de aquecimento e agitação Heidolph; 

§ Evaporador rotativo Büchi R-201 com bomba de vácuo; 

§ Estufa Kowell D2-I; 

§ Câmara de U.V. Camag 29000. 

 

Para a caracterização do composto recorreu-se aos seguintes aparelhos: 

 

§ NMR Bruker Avance 400 MHz; 

§ MS/MS MicroMass Quattromicro® API (Waters®, Ireland) 

 

2. Reagentes 
	  

2.1. Síntese 
 

§ Hidrato de trietilenotetramina, Aldrich, 98%. 

§ Ácido tiodiglicólico, Aldrich, 98%. 

§ Complexo de borano, Aldrich. 

§ Sílica gel 60 (70-230 mesh ASTM), Fluka. 
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2.2. Caracterização por RMN 
 

§ D2O, Aldrich, 99,9% em deutério. 

§ CDCl3, Aldrich, 99,9% em deutério. 

§ 1,4-dioxana, Merck, 99%, referência interna dos espectros de RMN de 
13C em D2O. 

§ DSS (sal de sódio do ácido 3-(trimetilsilil)-1-propanosulfónico), 

Aldrich, 99%, referência interna dos espectros de RMN de 1H em D2O. 

 

Todos os solventes foram empregues na sua forma comercial, excepto quando 

especificado.  
	  

3. Procedimento experimental 
	  

A síntese do ligando [15]anoN4S envolve dois passos de síntese, passando pela 

formação do ligando dioxo-[15]anoN4S e sua posterior redução com um excesso de 

borano. 

Na síntese do dioxo-[15]anoN4S utilizou-se um processo de fecho do anel 

macrocíclico (ciclização) o qual consiste na reacção da trietilenotetramina (reagente 

comercial) com o éster dimetílico do ácido tiodiglicólico. Este último precursor foi 

previamente sintetizado e caracterizado, pois não se encontra disponível 

comercialmente.  

 

3.1. Secagem de solventes 
	  

O metanol e o THF foram secos, com magnésio granular e fio de sódio, 

respectivamente, segundo a técnica descrita na literatura (64). 

 

3.2. Síntese do tiodiglicolato de dimetilo 
	  

O tiodiglicolato de dimetilo foi obtido pela esterificação do ácido tiodiglicólico 

(18,60 mmol, 2,793 g) em metanol seco, acidificado com H2SO4 concentrado (cf. Figura 

16). Rendimento: 89 %. 
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Figura 16 – Esquema de síntese do tiodiglicolato de dimetilo a partir do ácido tiodiglicólico. 

 

 
 

RMN de 1H (CDCl3): δ 5,23 (s, 4 H, CH2), δ 5,55 (s, 6 H, 

CH3) ppm. 

RMN de 13C (CDCl3): δ 169,5 (C=O), δ 51,29 (CH2), δ 

33,0 (CH3) ppm. 

 

3.3. Síntese do macrociclo dioxo-[15]anoN4S  
	  

O tiodiglicolato de dimetilo (16,60 mmol, 2,961 g) foi adicionado à 

trietilenotetramina (20,2 mmol, 2,960 g), usando como solvente metanol seco. Deixou-

se reagir durante 9 dias a 40 ºC, em atmosfera inerte, com agitação. Após este período 

de tempo, evaporou-se à secura, obtendo-se um óleo castanho.  

Analisou-se o produto obtido por RMN de 1H. Obteve-se o composto dioxo-

[15]anoN4S, com um rendimento de 74%.  

3.4. Caracterização do macrociclo dioxo-[15]anoN4S  
	  

Utilizou-se a espectroscopia de RMN de 1H e de 13C para a caracterização do 

ligando obtido. 

 

 
dioxo-[15]anoN4S 

RMN de 1H (D2O), pD = 3,4: δ 3,35 (4H, s, SCH2CONH), δ 3,26 

(4H, t, NHCH2CH2NHCO), δ 3,53 (4H, t, CONHCH2CH2NH), δ 

3,57 (4H, s, HNCH2CH2NH) ppm. 

RMN de 13C (D2O), pD = 3,4: δ 35,3 (CONHCH2CH2NH), δ 37,5 

(SCH2CONH), δ 42,8 (HNCH2CH2NH), δ 48,2 

(HNCH2CH2NHCO), δ 175.0 (CONH) ppm. 
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3.5. Síntese do macrociclo [15]anoN4S 
	  

O macrociclo [15]anoN4S foi obtido pela redução da diamida cíclica – dioxo-

[15]anoN4S – (4,1 mmol, 1,058g) com excesso de borano usando como solvente THF 

em refluxo, sob atmosfera inerte (N2). Deixou-se reagir durante 24 horas, com agitação. 

Evaporou-se a solução à secura, obtendo-se um precipitado branco. 

Procedeu-se à sua purificação por técnica cromatográfica com sílica gel 60, 

obtendo-se o macrociclo pretendido ([15]anoN4S), com um rendimento de 68%. 

 

3.6. Caracterização do macrociclo [15]anoN4S 
	  

Utilizou-se a espectroscopia de 1H e 13C RMN e a espectroscopia de massa para 

a caracterização do ligando em estudo (cf. Secção 3.6.1).  

 

 
[15]anoN4S 

RMN de 1H (D2O), pD = 1,72: δ 3.17 (4H, t, SCH2CH2NH2), δ 

3.50 (4H, t, H2NCH2CH2NH2), δ 3.57 (4H, t, H2NCH2CH2NH2), 

δ 3.44 (4H, t, H2NCH2CH2NH2), 3.34 (4H, s, H2NCH2). 

RMN de 13C (D2O) pD = 1,72: δ 29,03 (SCH2CH2NH2), δ 46,41 

(H2NCH2CH2NH2), δ 44,47 (H2NCH2CH2NH2), δ 43,12 

(H2NCH2CH2NH2), δ 44,85 (H2NCH2). 

 

ESI-MS, m/z: 233,2 [M + H]+, 247,2 [M.BH3 + H]+, 255,2 [M + Na]+, 271,1 [M + K]+, 

305,2 [M.THF + H]+. 

 

3.6.1. Espectroscopia de RMN 
	  

Os espectros mais frequentemente traçados são dos núcleos de 1H e de 13C. No 

entanto, para a caracterização exacta de uma molécula recorre-se frequentemente a 

espectros bidimensionais, os quais permitem analisar a correlação entre os sinais 

obtidos pelos espectros de 1H e de 13C. Para além destas existem as técnicas 

denominadas bi-dimensionais como o COSY, HMQC e HMBC.  
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A técnica COSY faz a correlação entre os diferentes átomos de hidrogénio da 

molécula, permitindo saber a sua proximidade e interacção.  

Os espectros de HMQC e de HMBC permitem conhecer a interacção entre 13C e 
1H a curta e longa distância, respectivamente. Ou seja, o HMQC permite determinar 

correlações 2JC-H, isto é, quais os protões ligados directamente a cada um dos carbonos. 

O HMBC analisa a correlação C – H a 2JC-H e a 3JC-H, isto é, correlações de carbono com 

protões localizados até à distância de 3 ligações. 

Para realizar a aquisição de um espectro deve utilizar-se um solvente que não 

possua átomos que absorvam na frequência em estudo, sendo necessário apenas usar 

uma pequena quantidade de amostra, o que é uma das principais vantagens desta 

técnica. 

Os espectros de RMN de 1H e de 13C foram efectuados a partir de uma solução 

do composto em D2O.	  	  

	  

3.6.2. Espectroscopia de massa 
	  

Com o objectivo de proceder à identificação estrutural do macrociclo 

[15]anoN4S, dissolveu-se a amostra em MeOH (LC-MS Grade; Carlo Erba). A amostra 

foi analisada por LC-MS em modo “Full Scan” (m/z 50-800). A ionização dos 

compostos (amostra e solvente) foi efectuada por uma fonte de electrospray em modo 

positivo (ESI+) tendo sido realizados os seguintes espectros: espectros de massa da 

amostra (m/z 60-800), espectros de massa da amostra (m/z 60-800) versus o espectro de 

massa expectável. Para aquisição e processamento de dados utilizou-se o software 

MassLynx® versão 4.1. 

As condições de ionização do padrão de Licopeno foram optimizadas por 

infusão directa na fonte de ionização de electrospray em modo positivo (ESI+). A 

temperatura da fonte foi mantida a 120 °C e a temperatura de dessolvatação foi de 

350ºC. Foi aplicado um potencial de capilar de 3.5kV e um potencial de fonte de 25V. 

Em seguida fragmentou-se do ião molecular para determinação dos fragmentos 

característicos. Foi utilizado Argon como gás de colisão na câmara de colisão.  
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B. DETERMINAÇÃO DE CONSTANTES DE EQUILÍBRIO: 
PROTONAÇÃO DO LIGANDO E ESTABILIDADE DOS 
COMPLEXOS 

	  

Nesta alínea descreve-se o método utilizado nos estudos termodinâmicos do 

macrociclo [15]anoN4S. 

Neste trabalho foram determinadas constantes de equilíbrio em solução aquosa, 

referentes a constantes de protonação e de estabilidade de diversos complexos com o 

ligando [15]anoN4S. Nesta determinação foram consideradas concentrações e não 

actividades. Deste modo, as constantes de equilíbrio definidas não são constantes 

termodinâmicas mas sim estequiométricas válidas para uma determinada força iónica, 

electrólito de suporte e temperaturas utilizados. 

 

1. Técnica experimental  
	  

1.1. Introdução 
	  

Através das titulações realizadas pelo método potenciométrico determinaram-se 

as constantes de protonação do macrociclo estudado, assim como as constantes de 

estabilidade de alguns dos seus complexos com diversos iões metálicos. 

A célula electroquímica utilizada pode ser descrita da seguinte forma: 

 

𝐴𝑔 𝐴𝑔𝐶𝑙 !"#. 𝐶𝑙!    ∥    !!!,!"!
!"#$çã!  !  !"!#$%&   |  !"  !"#$%!"!#$%&%  |  𝐻!𝑂!,𝐶𝑙!,𝐴𝑔𝐶𝑙 !"#. |𝐴𝑔  	  

	  

	  

Sendo a intensidade de corrente praticamente zero no método potenciométrico, é 

possível medir a diferença de potencial entre o eléctrodo de referência e o eléctrodo 

indicador, isto é, o potencial da célula electroquímica (𝐸!"#) que é obtido pela expressão 

(2.1):

	  

 

 

𝐸!"# = 𝐸!"# + 𝐸!"# − 𝐸!  (2.1) 

 

Eléctrodo de referência Eléctrodo indicador 
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O termo 𝐸!"# pode exprimir-se através da equação de Nernst, relacionando-se o 

potencial medido com a composição da solução em estudo, segundo a expressão (2.3): 

 

𝐸!"# = 𝐸!"#! + 𝑄   log(𝐻!) (2.2) 

𝐸!"# =   𝐸!"#! − 𝐸!"# + 𝐸! + 𝐸! + 𝑄   log(𝐻!) 

𝐸!!! 

(2.3) 

 

𝐸!"#!   – potencial normal do eléctrodo indicador; 

𝐸!"# – potencial do eléctrodo de referência; 

𝐸!  – potencial de junção líquida; 

𝐸!  – potencial de assimetria do eléctrodo de vidro; 

𝑄 =
𝑅𝑇
𝐹 ln 10 

R – constante dos gases perfeitos; 

T – temperatura absoluta; 

F – constante de Faraday; 

 – actividade do ião hidrogénio.  

	  

A espécie  (𝐻!) é a determinante no aparecimento da diferença de potencial 

entre a solução em estudo e a membrana do eléctrodo indicador. A grandeza que é lida 

experimentalmente, não é a actividade do ião hidrogénio, mas a sua concentração em 

solução. 

Se a força iónica, ao longo da titulação, for mantida constante, pode admitir-se 

que as actividades são proporcionais às concentrações, visto que, se mantêm constantes 

os coeficientes de actividade das várias espécies presentes em solução (65). Como a 

actividade de uma dada espécie j em solução (𝑎! ) se relaciona com a respectiva 

concentração (𝑐! ), através do coeficiente de actividade (𝑣! ), a uma força iónica 

conhecida, segundo a expressão (2.4): 

 

𝑎! = 𝑣! . 𝑐! (2.4) 

 

obtém-se a equação (2.5) por substituição de (2.4) em (2.3): 

( )H +
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𝐸!"# =   𝐸!"#! − 𝐸!"# + 𝐸! + 𝐸! + 𝑄 log 𝑣! +𝑄   log 𝐻! +   𝐸!! 

𝐸!!! 
(2.5) 

 

Sendo 𝐸!! a parcela relativa aos coeficientes de actividade e potencial de junção 

dependentes do pH [24
], é dado pela expressão: 

 

𝐸!! = 𝑗!! 𝐻! + 𝑗!"![𝑂𝐻!] (2.6) 

	  

onde 𝑗!!  e 𝑗!"!  são termos característicos do meio iónico. O valor de 𝐸!! pode ser 

determinado por titulação de um ácido forte com uma base forte. 

Os termos 𝐸! + 𝑄 log 𝑣! são independentes da concentração hidrogeniónica, e 

referem-se aos coeficientes de actividade e ao potencial de junção que não são afectados 

pelo pH da solução. 

O valor de E!!! é constante para uma força iónica definida e independente da 

concentração hidrogeniónica da solução. 

É possível simplificar a equação (2.5), escrevendo-a de uma forma semelhante à 

equação de Nernst: 

 

𝐸!"# = 𝐸!!! + 𝑄× log 𝐻!  (2.7) 

	  

A partir dos valores de potencial obtidos experimentalmente, é possível calcular 

a concentração hidrogeniónica, utilizando a equação (2.7), desde que se tenham 

preliminarmente determinado os valores de 𝐸!!! e de   𝑄  , usando um método de 

calibração apropriado. 

O potencial de junção líquida 𝐸!   definido pela equação (2.1) é uma consequência 

das diferentes velocidades de migração dos iões em solução, o que origina uma 

diferença de potencial na superfície de contacto da solução a medir com a solução de 

enchimento do eléctrodo de referência, visto as referidas soluções possuírem 

concentrações e composição distintas. 

A utilização de uma ponte salina, a qual se enche com o electrólito de suporte, 

minimiza esta diferença de potencial e mantém-na constante. O potencial de junção 
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líquida é minimizado se os iões do electrólito de suporte apresentam velocidades de 

migração idênticas.  
	  

2. Determinação das constantes de protonação do ligando 
[15]anoN4S 

	  

Na titulação do [15]anoN4S usou-se como titulante uma solução padrão de 

hidróxido de potássio (KOH), cf. parágrafo 2.2, atendendo a que se constatou a 

inexistência de formação de complexos entre este ligando e o ião K+. 

A temperatura foi mantida a 25,0 ± 0,1 ºC e a força iónica foi ajustada a 0,10 ± 

0,01 M com o auxílio de KNO3 como electrólito de suporte. 

Usou-se o KNO3 como electrólito de suporte inerte, em grande excesso (cerca de 

cem vezes superiores às espécies iónicas em estudo) e que não forma complexos com o 

ligando em estudo e não tem qualquer outro tipo de interacções com o ião metálico ou o 

ligando. Assim sendo, admite-se que no decorrer da titulação o coeficiente de actividade 

das diversas espécies se mantém constante, uma vez que o electrólito de suporte é a 

entidade responsável pela força iónica do meio. 

Os valores dos erros das constantes estequiométricas parciais determinaram-se 

através dos desvios padrão (±𝜎 ) calculados directamente pelo programa para as 

constantes globais, aplicando a lei de propagação de erros. Estes valores apresentam-se 

entre parêntesis nas tabelas onde se indicam os resultados experimentais, os quais 

apenas exprimem a precisão dos resultados, não representando os erros experimentais 

totais (cf. Resultados e Discussão). 
	  

2.2 Reagentes 
	  

Solução de Base Forte - KOH 

Como titulante utilizou-se uma solução de KOH 0,102 M. Esta foi preparada a 

partir de uma solução comercial pró-análise (Tritrisol®, Riedel-de Haën) por diluição 

com água desionizada recentemente fervida e arrefecida sob azoto, de modo a garantir a 

eliminação do dióxido de carbono. Dada a possibilidade do hidróxido de potássio poder 

reagir com o CO2 atmosférico originando carbonatos, segundo a reacção (2.8), a solução 

básica foi mantida num recipiente fechado com um tubo de carga na extremidade 

contendo Carbosorb®. 
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𝐶𝑂!(g)+ 2𝑂𝐻!
←        
→ 𝐶𝑂!!! + 𝐻!𝑂 (2.8) 

 

A concentração desta solução foi rigorosamente aferida por titulação com uma 

solução padrão de hidrogenoftalato de potássio 2,54×10-3 M e calculada pelo método de 

Gran (63; 66; 67). 

 

Solução de Ácido Forte 

 Para realizar a calibração do sistema de medida (milivoltímetro e eléctrodos) 

usou-se uma solução de HNO3 2,0×10-3 M, preparada por diluição de uma solução 

comercial pró-análise (Titrisol, Riedel-de Haën) de HNO3 0,1 M.  

Esta solução padrão de HNO3 0,1 M foi igualmente usada como titulante. No 

final das titulações, directa ou por competição, substituiu-se a solução de KOH pela 

solução de HNO3 e efectuou-se a titulação no sentido inverso, para confirmar a 

estabilização do sistema em estudo.  

 

Solução Padrão de Hidrogenoftalato de Potássio 

O hidrogenoftalato de potássio foi seco na estufa durante duas horas a 120 °C, 

segundo o processo usual descrito na literatura (68). Seguidamente foi preparada uma 

solução desse sal (2,54×10-3 M), para aferição da solução da base usada como titulante.  

 

Electrólito de Suporte – KNO3 

Como electrólito de suporte foi usada uma solução de nitrato de potássio com 

concentração de 1,5 M. Esta solução foi preparada a partir do respectivo produto 

comercial, com um grau de pureza pró-análise. O uso desta solução teve a finalidade de 

ajustar a força iónica a 0,1 M no interior da célula de titulação. 

 

Solução de Ligando 

O ligando foi seco sob vácuo, tendo-se preparado posteriormente uma solução 

com concentração da ordem de 2,5×10-3 M. A concentração rigorosa da solução foi 

determinada por titulação com o hidróxido de potássio padrão. 

 



Material e Métodos 

35	  

2.3 Equipamento 
	  

2.3.1 Titulações Potenciométricas 
	  

As titulações potenciométricas foram efectuadas com o auxílio do seguinte 

equipamento (cf .Figura 17): 

• milivoltímetro Orion modelo 720 A+ acoplado a um eléctrodo de vidro 

Metrohm 6.0150.100 e a um eléctrodo de referência de Ag/AgCl ref. 

6.0733.100, da mesma marca; 

• bureta automática Dosimat 765 da Metrohm, 

com a finalidade de efectuar a adição de 

titulante; características da bureta: capacidade 

de 5 mL de solução e resolução de 1 µL, 

reprodutibilidade igual a ± 5 µL sendo o erro 

associado aos volumes medidos de ±  15 µL; 

• agitador magnético; 

• as titulações realizaram-se numa célula de titulação de vidro, de parede 

dupla, da marca Metrohm, com capacidade total de aproximadamente 50 

mL de solução, devidamente vedada por uma tampa de plástico com 

diversos orifícios, para colocação do eléctrodo de vidro e de referência, do 

terminal da bureta, da entrada de árgon e termómetro; 

• sistema constituído por um termóstato/criostato Huber polystat cc1, que 

permitiu que as titulações fossem efectuadas a temperatura constante e igual 

a 25,0 ± 0,1 °C;  

 

As titulações foram realizadas sob atmosfera inerte (árgon - Ar) por forma a 

precaver a solução do contacto com o ar, minimizando assim a possibilidade de 

carbonatação. 

A aquisição dos valores experimentais foi efectuada de forma automática, com o 

auxílio de um programa devidamente elaborado para esse propósito. 

Atendendo a que esta técnica experimental se baseia na medida dos valores de 

potencial lidos no milivoltímetro em função do volume de base adicionado, impuseram-

se diversas condições no programa de aquisição de modo a garantir que as leituras do 

Figura 17 – Esquema da célula de 
titulação potenciométrica. 
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potencial correspondessem a um valor perfeitamente estabilizado: registavam-se 20 

leituras de potencial (de n em n segundos) a partir das quais se determinava um valor 

médio, sendo o número máximo de médias por ponto igual a 10, iniciando-se, um outro 

conjunto de 20 novas leituras. 

Considerou-se estável um valor de potencial quando a diferença entre duas 
médias consecutivas era inferior a 0,05 mV. 

	  

2.4 Procedimento experimental para calibração do 
sistema de medida 

	  

	   Antes e depois de cada titulação do ligando ou dos complexos procedeu-se a uma 

calibração do sistema de medida:  

• ligou-se a bureta automática, o termóstato e o milivoltímetro e lavaram-se 

meticulosamente com água millipore, os eléctrodos de referência e de vidro, 

assim como a célula de titulação, tendo o cuidado de os secar completamente 

com papel absorvente;  

• para a célula de titulação mediram-se, 25,00 mL de solução de HNO3 2,0 × 10-3 

M, 2,00 mL de solução de electrólito de suporte com concentração igual a 1,5 M 

(para obter uma concentração na célula de 0,1 M) e 3,00 mL de água; deixou-se 

estabilizar o sistema, com agitação magnética e sob azoto; 

• procedeu-se à titulação desta solução usando como titulante uma solução padrão 

de KOH 0,102 M (ver parágrafo 2.5) com incrementos de 0,050 mL e com 

aquisição automática. 

 

2.5 Determinação da concentração da solução de KOH 
	  

Para a célula de titulação mediram-se, rigorosamente, 25,00 mL de uma solução 

padrão de hidrogenoftalato de potássio 2,54 × 10-3 M, 2,00 mL de solução 1,5 M do 

electrólito de suporte e 3,00 mL de água desionizada. 

Sob árgon e com agitação magnética, deixou-se a solução a estabilizar à 

temperatura de 25,0 °C. Por fim, iniciou-se a titulação com a solução de base forte com 

a finalidade de calcular a sua concentração rigorosa. 

O processo de cálculo consistiu na introdução no programa Microsoft® Excel® 

dos valores de volume de base adicionada na titulação e dos valores de potencial 
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medidos experimentalmente no milivoltímetro. Os valores foram tratados recorrendo às 

equações do método de Gran (58; 64; 69). 

Com o auxílio do programa de cálculo ANOVA, realizou-se o tratamento 

estatístico por regressão linear (cf. Figura 18). Obteve-se, deste modo, o valor do 

volume de base adicionado até ao ponto de equivalência. 
	  

	  

Figura 18 – Titulação potenciométrica da solução de KOH. 
	  

A partir deste volume foi calculada a concentração da solução de KOH, sendo 
esta igual a 0,102 M.  

 

2.6 Titulação do ligando [15]anoN4S 
 

Para a célula de titulação mediram-se, rigorosamente, 20,00 mL de uma solução 

aproximadamente 2,5 × 10-3 M do ligando em estudo, 2,00 mL de solução 1,5 M do 

electrólito de suporte e 8,00 mL de água desionizada.  

Sob árgon e com agitação magnética, deixou-se a solução a estabilizar à 

temperatura de 25,0 °C. Por fim, iniciou-se a titulação com a solução padrão de base 

forte. 

As titulações foram realizadas com aquisição automática de dados, em condições 

semelhantes às utilizadas nas calibrações, mas modificando alguns parâmetros 

designadamente, tempos de leitura de potencial e tempos de pausa mais demorados, 

após cada adição de titulante, de modo a ser atingido o equilíbrio da reacção e a 
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estabilização das leituras de potencial. As adições de base forte foram feitas com 

incrementos de 0,05 mL. 

 

3. Titulação do ligando em presença de soluções de sais 
metálicos 

	  

3.1. Reagentes 
 

Para além dos reagentes, anteriormente referidos (secção 2.2), utilizados para a 

titulação do ligando em estudo, foram ainda utilizados: 
	  

Solução de EDTA 

Preparou-se uma solução aproximadamente 1,2×10-2 M a partir do EDTA 

comercial (Aldrich, 99,995%). Foram adicionados dois equivalentes de KOH 0,1 M, em 

virtude da fraca solubilidade deste ácido em água. 

 

Solução de Nitrato de Cobre(II) 

Preparou-se uma solução aproximadamente 0,05 M a partir do sal comercial 

Cu(NO3)2.2,5H2O (Riedel-de Haën, 99-102%). Esta solução foi padronizada por 

complexometria usando como titulante EDTA 0,1 M (Riedel-de Haën) e murexida 

como indicador metalocrómico (64; 69). 

 

Solução de Nitrato de Cálcio 

Preparou-se uma solução aproximadamente 0,05 M a partir do sal comercial 

Ca(NO3)2.4H2O (Aldrich, 99,99%). Esta solução foi padronizada por complexometria, a 

pH≈10, usando como titulante EDTA 0,1 M (Riedel-de Haën) e murexida como 

indicador metalocrómico (64; 69). 

  

Solução de Nitrato de Zinco 

Preparou-se uma solução aproximadamente 0,05 M a partir do sal comercial 

Zn(NO3)2.6H2O (Fluka, 99%). Esta solução foi padronizada por complexometria usando 
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como titulante EDTA 0,1 M (Riedel-de Haën) e NET como indicador metalocrómico 

(64; 69). 

 

Solução de Nitrato de Cádmio(II) 

Preparou-se uma solução aproximadamente 0,05 M a partir do sal comercial 

Cd(NO3)2.4H2O (Fluka, 99%). Esta solução foi padronizada por complexometria 

usando como titulante EDTA 0,1 M (Riedel-de Haën) e NET como indicador 

metalocrómico (64; 69). 

 

Solução de Nitrato de Mercúrio(II) 

Preparou-se uma solução aproximadamente 1,1 × 10-2 M a partir do sal 

comercial Hg(NO3)2.H2O (Aldrich, 98%). Esta concentração é inferior à das soluções 

mencionadas anteriormente em virtude da fraca solubilidade deste sal em água, sendo 

ainda necessário proceder à acidificação do meio com HNO3 para evitar a precipitação 

do sal de mercúrio(II). 

Esta solução foi padronizada por complexometria usando como titulante EDTA 

0,1 M (Riedel-de Haën) e como indicador metalocrómico o PAR (4-(2-piridilazo)-

resorcinol), na presença de um tampão ácido acético/acetato sódio (pH≈4,30) (64; 69). 

Foi titulada a quantidade de HNO3 na solução  de Hg(NO3)2 por potenciometria. 

 

Solução de Nitrato de Chumbo(II) 

Preparou-se uma solução aproximadamente 0,05 M a partir do sal comercial 

Pb(NO3)2 (Merck, 99,5%). Esta solução foi padronizada por complexometria usando 

como titulante EDTA 0,1 M (Riedel-de Haën) e NET como indicador metalocrómico 

(64; 69).  
 
Tabela 5 – Concentrações das Soluções de Iões metálicos tituladas. 

Sal Ião Metálico Concentração 
Ca(NO3)2 4,94 × 10-2 M 

Cu(NO3)2 5,14 × 10-2 M 

Zn(NO3)2 5,0375 × 10-2 M 
Cd(NO3)2 4,8375 × 10-2 M 

Hg(NO3)2 1,1657 × 10-2 M 

Pb(NO3)2 5,0 × 10-2 M 
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3.2. Titulações potenciométricas directas 
	  

Foram realizadas titulações com aquisição automática dos valores experimentais, 

atendendo a que as reacções de complexação entre o ligando em estudo e os iões 

metálicos, apresentavam uma cinética de formação dos complexos relativamente rápida, 

adoptando-se um processo semelhante ao descrito para a titulação do ligando. 

Para a célula de titulação foram rigorosamente medidas 20,00 mL da solução do 

ligando em estudo, volume de solução do sal metálico necessário para obter uma 

concentração final, na célula potenciométrica, de aproximadamente 5,0×10-2 M, 2,00 

mL da solução do electrólito de suporte 1,5 M, de modo a manter a força iónica com a 

concentração pretendida, e por último, uma determinada quantidade de água 

desionizada necessária para completar o volume total da solução de 30,00 mL, obtendo 

uma relação estequiométrica metal:ligando igual a 1:1 dentro da célula.  

Antes de se dar início às titulações, as soluções contendo o ligando e os sais 

metálicos ficaram a estabilizar dentro da célula de titulação por períodos de 

aproximadamente 1h, de modo a garantir a formação dos respectivos complexos. 

As titulações foram realizadas com aquisição automática de dados, em condições 

semelhantes às utilizadas na titulação do ligando, mas com parâmetros mais exigentes 

designadamente, tempos de leitura de potencial e tempos de pausa ainda mais 

demorados, após cada adição de titulante, de modo a garantir o estabelecimento do 

equilíbrio das espécies em solução, para cada ponto. As adições de base forte foram 

feitas, com incrementos de 0,05 mL. 

 

3.3.  Titulação Potenciométrica por Competição 
	  

Sempre que não foi possível determinar, com precisão, as constantes de 

estabilidade de alguns dos complexos estudados, por os seus valores serem demasiado 

elevados ou precisarem de ser confirmados por outro processo independente, caso do 

Cu2+ e Hg2+, recorreu-se à titulação por competição usando um segundo ligando de 

referência (K2H4EDTA), para o qual foram determinadas as constantes de protonação e 

estabilidade nas mesmas condições experimentais (70; 71; 72). (cf. Tabela 6).  
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Tabela 6 – Constantes de protonação (log 𝐾!!) e de 
estabilidade( 𝑙𝑜𝑔  𝐾!!!!!! ) do EDTA e dos seus 
complexos de Cu2+ e Hg2+ (retiradas da literatura). 

Quociente de Equilíbrio EDTAa) 

[HL+]/[L]×[H+] 10,22 

[H2L2+]/[HL+]×[H+] 6,16 

[H3L3+]/[H2L2+]×[H+] 2,71 

[H4L4+]/[H3L3+]×[H+] 2,0 

[CuL2+]/[Cu2+]×[L] 19,23 

[CuHL3+]/[CuL2+]×[H+] 3,06 

[CuL2+]/[CuLOH+]×[H+] 11,33 

[HgL2+]/[Hg2+]×[L] 21,5 

[HgHL3+]/[HgL2+]×[H+] 3,2 

[HgL2+]/[HgLOH+]×[H+] 8,9 
 a) T = 25 °C; I = 0,10 M KNO3 

 

 

O procedimento experimental consistiu em medir para a célula de titulação, as 

soluções do ligando e do metal em estudo. Deixou-se estabilizar e adicionou-se o 

ligando de competição K2H4EDTA, numa proporção 0,75:1:1 (CL:CL’:CM) onde L = 

[15]anoN4S, L’ = K2H4EDTA e M = Cu2+ ou Hg2+. Ajustou-se a força iónica da 

solução, com a solução do electrólito de suporte, completando-se o volume da solução 

no interior da célula até 30,00 mL, com água desionizada, e titulou-se com a solução 

padrão de KOH. 

Tal como descrito anteriormente no ponto 2.2, no final da titulação substituiu-se a 

base por uma solução padrão de ácido nítrico e efectuou-se a titulação no sentido 

inverso, para confirmar a estabilização do sistema em estudo. 
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4. Representação gráfica dos valores experimentais  
	  

4.1. Curvas de Titulação 
	  

Os gráficos das curvas de titulação, do ligando e dos complexos ligando:metal, 

em função do volume de titulante adicionado (Vbase), foram traçados com o auxílio dos 

programas Microsoft® Excel® 2010 e OriginPro® v8.6.0.  

Converteram-se, previamente, os valores experimentais de diferença de 

potencial, 𝐸(mV) em pH recorrendo à equação (2.7), sendo o 𝐸!!! e o 𝑄 calculados 

antes de cada titulação, através dos valores obtidos nas calibrações.  

 

4.2. Diagrama de distribuição de espécies  
	  

Com a finalidade de calcular as concentrações de todas as espécies em solução 

em cada ponto da titulação ou de traçar diagramas de distribuição de espécies utilizou-

se o programa HySS (73). Para tal é necessário introduzir previamente os valores das 

concentrações de todos os reagentes, o volume inicial na célula de titulação, a 

temperatura a que se realizaram as experiências e o valor das constantes globais de 

formação adoptadas para o sistema.  

O programa apresenta as curvas de distribuição de espécies, assim como a sua 

concentração respectiva, calculada para cada valor de pH. 
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C. ESTUDOS DE CITOTOXIDADE 
 

1. Equipamento 
 

Nos estudos celulares do ligando em estudo, utilizou-se o seguinte equipamento: 

§ Câmara de fluxo laminar; 

§ Estufa regulada a 37ºC e 5% CO2; 

§ Microscópio óptico invertido; 

§ Caixas multipetri e frascos de cultura; 

§ Zenyth 3100 Multimode Detection (Anthos Labtec, Austria) 

 

2. Reagentes 
 

• DMEM/Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM/F12) 

• Tripsina de pâncreas suíno 

• Solução penicilina-estreptomicina 

• Soro de cavalo  

• Insulina de pâncreas bovino 

• Hidrocortisona 

• Toxina colérica de vibrio cholerae 

• Factor de crescimento epidérmico humano (EGF) 

• Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) 

• Dimetilsulfóxido (DMSO) obtidos pela Riedel-de Haën 

• Solução de Hg(NO3)2 (Aldrich, 98%) em PBS 

• Solução de [15]anoN4S 4×10-3 M em PBS 

• Solução de Zn[15]anoN4S 4×10-3 M em PBS 

 

3. Linha celular 
	  

No âmbito deste trabalho utilizou-se uma linha celular bem caracterizada e não 

transformada de epitélio mamário humano – MCF10A – adquirida na ATCC (CRL-

10318). Trata-se de uma linha celular isolada da glândula mamária de uma mulher de 
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raça caucasiana com 36 anos, diagnosticada com doença fibrocística e sem história 

familiar de doença maligna da mama (74).  

As células MCF10A caracterizam-se morfologicamente por apresentarem um 

crescimento aderente formando uma monocamada de células poliédricas com núcleos 

redondos de tamanho homogéneo e com nucléolo proeminente. Estas células possuem 

características de células epiteliais luminais ductais e não de células mioepiteliais (75).  

A escolha desta linha celular visa o facto de se tratar de uma linha celular 

humana de características bem conhecidas e que preserva a maioria das características 

bioquímicas e endócrinas do tecido mamário. 	  

	  

4. Métodos 
	  

Todas as operações envolvidas no manuseamento das células e respectivos 

meios foram realizadas de acordo com todas as condições de assepsia. Todos os 

reagentes e materiais utilizados foram adquiridos comercialmente estéreis, ou então 

foram esterilizados no próprio laboratório através de um processo de esterilização em 

autoclave a 121ºC durante 30 minutos. Antes de colocadas nas culturas celulares, as 

soluções dos compostos a testar foram sujeitas a uma filtração antibacteriana (por 

membrana com poros de 25 µm de diâmetro), de modo a garantir a sua esterilidade e a 

assegurar que todos os danos celulares se deveram ao material ensaiado. 

A manipulação das culturas celulares foi sempre exercida em câmaras de fluxo 

laminar vertical, sistematicamente desinfectada com etanol a 70% e com fungicida 

(Divoseptyl®, Diversey, Portugal). Antes da manipulação das culturas celulares foi 

conferida um protecção adicional pela aplicação de luz ultravioleta, nas câmaras de 

fluxo laminar e em toda a sala de cultura durante 15 minutos,  

 

4.1 Cultura de células MCF10A  
 

As células MCF10A foram cultivadas em Dulbecco's Modified Eagle Medium 

nutrient mixture F-12 Ham (DMEM/F12) suplementado com 5% de soro de cavalo, 1% 

de solução de antibióticos (penicilina-estreptomicina), 10 µg/mL de insulina, 0,5 µg/mL 

de hidrocortisona, 20 ng/mL de factor de crescimento epidérmico humano (EGF) e 100 

ng/mL de toxina colérica (74).  
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As células foram rotineiramente mantidas em frascos de cultura de 75 cm2 

(Sarstedt) a 37ºC em atmosfera com 5% CO2/95% ar. Ao atingirem uma confluência 

superior a 80%, procedeu-se à subcultura das mesmas através de um processo de 

desagregação enzimática – tripsinização.  

A tripsinização consiste na transferência do meio de cultura celular, lavagem das 

células com uma solução de verseno, previamente aquecida a 37ºC e posterior adição de 

uma solução de tripsina (0,25 % (v/v), pH alcalino). A tripsinização é promovida pela 

incubação a 37ºC (~5 min). Quando se verifica a desagregação celular é adicionada 

solução de DMEM/F12 suplementada, e as suspensões celulares obtidas centrifugadas 

por 5 min a 900 rpm.  

Os sedimentos celulares resultantes foram reconstituídos em meio de cultura 

completo e as células distribuídas por novos frascos de cultura. A mudança do meio de 

cultura foi efectuada de modo variável de acordo com o grau de confluência 

apresentado pelas células.  

	  

4.2 Ensaio de Viabilidade Celular – MTT 
 

O ensaio do MTT é um método colorimétrico que possibilita a avaliação da 

citotoxicidade induzida por um composto através da medição da função mitocondrial de 

células metabolicamente activas. Este ensaio tem por base a conversão intracelular do 

MTT (cor amarela) a um produto de cor púrpura, o formazan, pelas desidrogenases 

mitocondriais. O produto formado é então quantificado por espectrofotometria (λ 

530nm), (cf. Figura 19) (76; 77).  

 

 
Figura 19 – Redução do MTT em células viáveis pelas enzimas mitocondriais resultando 
na formação de um formazan. 

 

A absorvância dos cristais de formazan, produzidos no interior das células 

metabolicamente activas, reflecte o número de células viáveis (76).  
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4.2.1 Determinação da viabilidade celular pelo ensaio de 
redução pelo MTT 

	  

As células MCF10A (≈4,0 – 4,5 × 103) foram expostas por 24 h a diferentes 

concentrações dos compostos em estudo, em placas de 96 poços com 8 replicados para 

cada concentração.  

Passado este período o meio foi aspirado e, a cada poço, adicionaram-se 500 µL 

de uma solução de 0,5 mg / mL de MTT em DMEM/F12. Após 2,5 h de incubação, a 

solução de MTT foi aspirada e os poços cuidadosamente lavados com PBS. Após a 

secagem das mesmas, adicionou-se 200 µL de dimetilsulfóxido (DMSO) a cada poço e 

homogeneizou-se bem solubilizando assim os cristais de formazan formados. Este foi 

então quantificado por colorimetria a 550 nm, tornando-se possível a determinação da 

fracção de células sobrevivente (78). 

Este procedimento foi seguido para o estudo da toxicidade dos compostos antes 

referidos: 

§ Nitrato de mercúrio(II) (1-100 µM) 

§ 15]anoN4S (25-100 µM) 

§ [15]anoN4S na forma de sal de Zn2+ (25-100 µM) 

§ Complexo Zn[15]anoN4S (25-100 µM) 

§ Complexo Hg[15]anoN4S (25-100 µM) 

§ Ligando [15]anoN4S adicionado de Hg2+ (75µM) em diferentes proporções 

metal:ligando 

Para cada caso, foi calculada a percentagem de viabilidade celular em relação às 

caixas controlo, nas quais a solução de mercúrio e/ou ligando foi substituída por igual 

volume de PBS. 

 

4.3 Análise Estatística 
  

Na análise estatística dos resultados experimentais obtidos usou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade da variável contínua (% de viabilidade 

celular). Quando a variável apresenta uma distribuição normal, as diferenças observadas nos 

valores médios dos resultados entre as culturas com diferentes tratamentos foram avaliadas 

pelo teste t de Student (amostras desemparelhadas). Nas situações em que a variável 
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apresenta uma  distribuição não-normal foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Considerou-

se um nível de significância de 5% (p<0,05). 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico do SPSS 

(versão 20, SPSS Inc., Chicago, IL, E.U.A.).	  
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	  

1. Síntese de Macrociclos – Generalidades  
 

O passo crucial na síntese destes compostos é a reacção de fecho do anel 

macrocíclico (ciclização). Encontram-se classificadas na literatura como reacções de 

ciclização de macrociclos, essencialmente os seguintes tipos de técnicas: 

 

• Alta diluição – Esta técnica utiliza um grande volume de solvente seco. Pelo 

facto de a síntese ser realizada com alta diluição, a probabilidade de colisão 

entre as moléculas diminui, favorecendo a ocorrência de reacções 

intramoleculares e o consequente fecho do anel relativamente às reacções 

intermoleculares, que podem originar polimerizações (58). Este tipo de método 

tem como principal desvantagem o facto de ser necessário trabalhar com grandes 

volumes de solvente, que muitas vezes, tem que ser previamente seco e na 

dificuldade em manusear material de laboratório de grandes dimensões. 

• Síntese assistida por ião metálico – “Template synthesis” – Surgiu nos anos 

60 do século passado (79; 80) e baseia-se numa reacção de condensação que 

utiliza um ião metálico, o qual vai promover o fecho do anel, funcionando como 

molde, isto é, retém as moléculas condensadas numa orientação adequada a qual 

favorece a formação de produtos cíclicos. No final, é necessário remover o ião 

metálico metal que funcionou como molde, o que muitas vezes se pode revelar 

complicado. 

• Utilização de grupos protectores – Utilizam-se dois percursores, usualmente 

uma amina e um glicol, com grupos protectores, geralmente grupos p-

toluenosulfonilo. No final é necessária a remoção dos grupos protectores. É um 

método mais moroso e trabalhoso, uma vez que envolve um maior número de 

reacções. No entanto, é uma via sintética bastante usada com bons resultados. 

• Reacção de poliaminas lineares com ésteres dimetílicos de ácidos α,ω – 

dicarboxílicos – Referida por Tabushi et al. (81) é um processo de síntese de 

aminas macrocíclicas contendo átomos de oxigénio ou de enxofre no anel por 



Resultados e Discussão 

50	  

um processo que não envolve altas diluições, efeitos “template” ou a protecção 

dos grupos amina. 
	  

2. Síntese do macrociclo [15]anoN4S 
 

2.1. Reacção de ciclização 
	  

A reacção de fecho do anel macrocíclico do composto em estudo envolve uma 

reacção de ciclização baseada na aminólise do éster dietílico do ácido tiodiglicólico com 

a trietilenotetramina (cf. Figura 20 e secção A.3.4 dos Materiais e Métodos) obtendo-se 

a amida percursora (dioxo-[15]anoN4S) (82). Uma vez que o éster referido 

anteriormente não se encontra disponível comercialmente e que a reacção do ácido 

tiodiglicólico com a trietilenotetramina (segundo percursor) apenas envolveria um 

equilíbrio ácido-base, não ocorrendo o ataque nucleofílico da função amina ao grupo 

carbonilo, tornou-se necessária a prévia esterificação do respectivo ácido (cf. Figura 16). 

Esta síntese foi descrita em 1976 por Tabushi et al. (81) e posteriormente por 

Steenland et al. (83) em 1999, ambas com rendimentos muito baixos, respectivamente 

15% e 17%. É um processo que não envolve altas diluições, efeito “template” ou 

protecção de grupos amina. Como referido anteriormente, esta síntese consiste na 

reacção de poliaminas lineares com ésteres dimetílicos de ácidos α,ω – dicarboxílicos. 

A ciclização nas posições terminais parece ser devida à maior reactividade dos 

átomos de azoto terminais (aminas primárias) relativamente aos átomos de azoto 

pertencentes a aminas secundárias.  

Neste trabalho adoptou-se a metodologia experimental descrita anteriormente 

por Steenland et al. (83) tendo-se introduzido alterações no procedimento descrito, de 

modo a optimizar a síntese aumentando o rendimento da reacção para 74%. A técnica 

descreve-se detalhadamente no parágrafo A.3.3 dos Materiais e Métodos. As condições 

experimentais adoptadas foram as seguintes: 

• utilização de metanol seco tendo como finalidade diminuir a formação de 

produtos secundários, atendendo a que a presença de água no solvente poderia 

originar polimerizações, assim como a hidrólise do tiodiglicolato de dimetilo 

e/ou do macrociclo formado; 
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• temperatura controlada de 40 ºC (na reacção descrita na literatura, por estes 

autores, a ciclização ocorria à temperatura ambiente); 

• aumentou-se a quantidade de metanol em relação ao descrito por Steenland et al. 

(83), com a finalidade de diminuir os choques intermoleculares entre os 

reagentes, promovendo as ligações intramoleculares em prol das 

intermoleculares (58); 

• prolongou-se o tempo de reacção de 7 para 9 dias com o intuito de garantir que a 

reacção fosse o mais completa possível. 
	  

2.2. Reacção de redução 
 

Neste trabalho, na sequência da reacção de ciclização descrita em 2.1, realizou-

se a redução da amida percursora utilizando Borano (BH2) em excesso, sob refluxo em 

THF com a finalidade de obter o composto [15]anoN4S (84).  
	  

	  
Figura 20 – Esquema da síntese do macrociclo [15]anoN4S. 

 

Tabushi et al. (81) obtiveram igualmente este macrociclo. Contudo, nesta 

publicação, os autores não especificam qual o agente redutor usado (hidreto de alumínio 

e lítio ou diborano) nem o rendimento correspondente a cada um dos produtos obtidos, 

referem apenas que os rendimentos dos vários compostos sintetizados se encontram 

compreendidos entre 60 a 80%.  
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Na realidade alguns autores referem vários inconvenientes inerentes à utilização 

de hidreto de alumínio e lítio como agente redutor deste tipo de amidas (85). 

A reacção do hidreto de alumínio e lítio na redução de amidas está condicionada 

por reacções secundárias que limitam o rendimento. A reacção de redução envolve a 

formação de um intermediário tetraédrico. Este intermediário pode sofrer clivagem quer 

na ligação C-O, obtendo-se a amina, ou na ligação C-N, obtendo-se o álcool respectivo 

(cf. Figura 21). A selectividade para cada uma das reacções depende das características 

electrónicas e estereoquímicas da amida de partida e da natureza do agente redutor (85). 

O hidreto de alumínio e lítio e os seus análogos são agentes redutores muito 

potentes, capazes de reduzir eficazmente qualquer grupo funcional numa molécula 

orgânica. Consequentemente, existe uma série de limitações à utilidade destes reagentes 

na redução selectiva de amidas às aminas correspondentes, na presença de outros grupos 

funcionais. 
	  

	  
Figura 21 – Esquema do intermediário tetraédrico formado na hidrólise de amidas (85). 

	  

No entanto, Brown et al. (85) referem que os boranos reduzem, em condições 

reaccionais moderadas, de modo rápido e com bons rendimentos os diferentes tipos de 

aminas (primárias, secundárias e terciárias, aromáticas ou alifáticas) (cf. Figura 22).   

Figura 22 – Redução de aminas secundárias com recurso a boranos (85). 
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2.3. Caracterização do ligando dioxo-[15]anoN4S 
	  

A identificação e a caracterização do produto obtido foram realizadas por 

espectroscopia de RMN (1H RMN, 13C RMN, COSY, HMQC e HMBC). 

De acordo com a estrutura da molécula (cf. Figura 23) será de esperar um 

espectro de 1H com dois singletos (s) e dois tripletos (t), cada um correspondendo a 

quatro protões e um espectro de 13C com 5 ressonâncias correspondentes a 5 carbonos 

(82). Por observação dos espectros de RMN de 1H e de 13C (cf. Figura 23) concluiu-se 

que o composto esperado foi obtido com elevado grau de pureza (≈ 99%). 

	  

Figura 23 – Espectros de RMN de 1H e de 13C do macrociclo dioxo-[15]anoN4S (D2O, pD 3,4). 
 

Esta caracterização foi complementada recorrendo-se a técnicas bidimensionais 

de HMQC, HMBC e COSY, cf. Figuras 24, 25, 26, 27 e Tabela 7 (82).  
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Figura 24 – Espectro de HMQC do macrociclo dioxo-[15]anoN4S (D2O, pD 3,4). 

 

 

 

 

	  

Figura 25 – Espectro de HMBC do macrociclo dioxo-[15]anoN4S (D2O, pD 3,4), 
destaque para a correlação exibida pelo grupo carbonilo no espectro de HMBC. 
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Figura 26 – Espectro COSY do macrociclo dioxo-[15]anoN4S (D2O, pD 3,4). 

 

 
Tabela 7 – Desvios químicos e respectivas correlações verificadas para o 
macrociclo dioxo-[15]anoN4S (D2O, pDa) 3,4, 1H 400 MHz, 13C 100,61 
MHz). 

 1H δ(ppm) J (Hz) 13C δ(ppm) HMQCb) HMBCc) COSYd) 

1 3,37 (4H, s) ― 37,58 1 1’ ― 

2 ― ― 175,13 ― 1; 3 ― 

3 3,54 (4H, t) 4,9 35,36 3 4 4 

4 3,26 (4H, t) 4,9 48,28 4 3 3 

5 3,58 (4H, s) ― 42,86 5 4; 5´ ― 
a)  𝑝𝐷 =   “𝑝𝐻  𝑙𝑖𝑑𝑜  𝑛𝑜  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜” +   0,4 (86);  
b) (13C→H) 2JC-H; c) (13C→H)2JC-H e 3JC-H; d) (1H-1H) 3JH-H 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 27 – Correlações heteronucleares do tipo 2JC-H e 
3JC-H obtidas a partir do espectro de HMBC e COSY (–) 
do dioxo-[15]anoN4S (84). 
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2.4. Caracterização do ligando [15]anoN4S 
	  

2.4.1. Espectroscopia de RMN 
	  

A identificação e a caracterização do produto obtido foram realizadas por 

espectroscopia de RMN (1H RMN, 13C RMN, HMQC, HMBC e COSY,) e 

espectroscopia de massa. 

De acordo com a estrutura da molécula (cf. Figura 28) de esperar um espectro de 
1H com 4 tripletos e 1 singleto, cada um correspondendo a quatro protões e um espectro 

de 13C com 5 ressonâncias correspondentes a 5 carbonos. Por observação dos espectros 

de RMN de 1H e de 13C (cf. Figura 28) concluiu-se que o composto esperado foi obtido 

com elevado grau de pureza (≈ 99%). 

Esta caracterização foi complementada recorrendo-se às técnicas bidimensionais 

de HMQC, HMBC, e COSY (cf. Figuras 29,30 e 31) (84). 

O espectro COSY permite determinar quais os protões acoplados a um máximo 

de 3J. Na molécula em estudo é de esperar apenas a correlação entre os tripletos, dois a 

dois, facto este que foi corroborado pelos dados obtidos (cf. Tabela 8 e Figuras 31 e 32). 

O espectro de HMBC permite analisar o acoplamento de spins C→H até 3J, (cf. 

Figuras 30 e 32). 

O carbono com ligação ao átomo de enxofre (C1 δ 29,03) pode ser identificado 

sem qualquer dúvida, uma vez que será aquele que apresentará menor desvio químico, 

devido ao efeito de blindagem provocado pelo átomo de enxofre. No espectro de 

HMBC observa-se um acoplamento do C1’ com dois tripletos (H1 δ 3,17 e H3 δ 3,57).  
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Figura 28 – Espectros de RMN de 1H e de 13C do macrociclo [15]anoN4S (D2O, pD 1,72). 
 

	  

Figura 29 – Espectro de HMQC do macrociclo [15]anoN4S (D2O, pD 1,72). 
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Figura 30 – Espectro de HMBC do macrociclo 15]anoN4S (D2O, pD 1,72).  
 

 

 

	  

Figura 31 – Espectro COSY do macrociclo [15]anoN4S (D2O, pD 1,72). 
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Tabela 8 – Desvios químicos e respectivas correlações verificadas para o 

macrociclo [15]anoN4S (D2O, pDa) 1,72, 1H 400 MHz , 13C 100,61 MHz). 

 1H δ(ppm) J (Hz) 13C δ(ppm) HMQCb) HMBCc) COSYd) 

1 3,17 (4H, t) 5,6 29,03 1 1’; 2 2 

2 3,50 (4H, t) 5,6 46,41 2 1; 3 1 

3 3,57 (4H, t) 6,3 44,47 3 2; 4 4 

4 3,44(4H, t) 6,3 43,12 4 3; 5 3 

5 3,34 (4H, s) ― 44,85 5 4; 5´ ― 
a) 𝑝𝐷 =   “𝑝𝐻  𝑙𝑖𝑑𝑜  𝑛𝑜  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜” +   0,4 (86);  
b) (13C→H) 2JC-H; c) (13C→H)2JC-H e 3JC-H; d) (1H-1H) 3JH-H 

 

 

 

Figura 32 – Correlações heteronucleares do tipo 2JC-H e 
3JC-H obtidas a partir do espectro de HMBC e COSY (–) 
do [15]anoN4S (84). 
 

 

 

Por observação da Figura 32 pode-se concluir que os protões 1 e 2 (tripletos) são 

passíveis de acoplar com o carbono C2 (adjacente ao átomo de enxofre), o que está de 

acordo com o espectro obtido (cf. Figuras 29 e 30). 

Com estes dados é então possível fazer a atribuição de cada uma das 

ressonâncias no espectro de 1H RMN (cf. Tabela 8). 

A partir das atribuições do espectro de protão é possível então fazer a atribuição 

do espectro de 13C recorrendo ao HMQC (cf. Figura 29). A intersecção entre o sinal do 

carbono e do protão permite fazer a correlação entre o carbono e respectivos protões, 

aos quais se encontra directamente ligado. 
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2.4.1. Espectrometria de Massa 
	  

Por análise comparativa dos resultados obtidos com os resultados espectáveis, 

pode-se concluir que o composto está puro, a menos de traços de solvente (cf. Figuras 

33 e 34). Com efeito, a série isotópica obtida coincide totalmente com a série isotópica 

teórica. Pode considerar-se ainda a presença dos iões Na+, K+, BH3 e THF, na forma de 

associação simples (iónica) ou complexo, correspondendo aos picos m/z: 247,2 [M.BH3 

+ H]+, 255,2 [M + Na]+, 271,1 [M + K]+, 305,2 [M.THF + H]+ (cf. Figura 33). 

 

	  

Figura 33 – Espectro de massa do [15]anoN4S (m/z 222-250) vs Espectro de massa expectável. 
	  

	  

Figura 34 – Espectro de massa do [15]anoN4S (m/z 60-800) vs Espectro de massa do branco 
(MeOH). 
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3. Estudos Termodinâmicos 
	  

3.1. Determinação das constantes de protonação do ligando 
[15]anoN4S 

	  

Nesta secção descrevem-se e discutem-se os resultados experimentais obtidos 

para determinação das constantes de equilíbrio, correspondentes a reacções de 

protonação do macrociclo em estudo por método potenciométrico, usando como 

titulante uma solução padrão de hidróxido de potássio, atendendo a que, não há 

formação de complexos com o ião K+, nestas condições experimentais.  

A temperatura foi mantida a 25,0 ± 0,1 ºC e a força iónica foi ajustada a 0,10 ± 

0,01 M com o auxílio de um electrólito de suporte, designadamente o nitrato de 

potássio. Os resultados foram obtidos através das curvas de titulação potenciométricas 

(cf. Figura 35, ponto 3.2), utilizando o programa HYPERQUAD (63).  

 Registaram-se na Tabela 9 os valores obtidos experimentalmente para o ligando 

[15]anoN4S. Reuniram-se para efeitos comparativos, diversos valores de constantes de 

protonação de vários ligandos macrocíclicos do tipo poliaza, oxa-poliaza e tia-poliaza 

com anéis de 15 membros, retirados da literatura. 

O macrociclo [15]anoN4S apresenta quatro centros básicos. Foram determinadas 

por potenciometria apenas três constantes de protonação (log𝐾!!, log𝐾!!   e log𝐾!!). O 

valor de log𝐾!! é demasiado baixo para poder ser calculado com precisão por esta 

técnica, tendo sido posteriormente determinado por RMN de 1H, através das curvas de 

titulação δ (ppm) em função de pD (entre 0 e 12,5) das 5 ressonâncias que o composto 

apresenta (cf. Tabela 8 e Figura 28) (87). 

A observação da Tabela 9 permite concluir que a amina estudada apresenta duas 

constantes de protonação com valores elevados (log𝐾!! e log𝐾!!). Estes valores devem 

corresponder à protonação de dois átomos de azoto em posições não consecutivas, de 

modo a minimizar as repulsões electrostáticas entre cargas positivas dos grupos amónio 

formados (88). 

As constantes log𝐾!! e log𝐾!!   são bastante mais baixas e devem corresponder à 

protonação de átomos de azoto em posição adjacente a outros dois que já se encontram 

protonados, sendo condicionadas pelas repulsões electrostáticas entre as cargas positivas 

dos grupos amónio dos referidos centros básicos. 
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Tabela 9 – Constantes de protonação (log 𝐾!!) do macrociclo em estudo [15]anoN4S e de alguns 
macrociclos do tipo poliaza, oxa-poliaza com anéis de 15- membros e seus análogos lineares, retiradas 
da literatura.  

Quociente de 

Equilíbrio 
[15]anoN4S

a) [15]N5
b) [15]N4O

c) Tetrend) TATTDe) TAOTDe) 

[HL+]/[L]×[H+] 9,51(1) 10,85 9,66 9,73 9,78 9,81 

[H2L2+]/[HL+]×[H+] 8,56(2) 9,65 8,77 9,18 9,1 9,24 

[H3L3+]/[H2L2+]×[H+] 4,53(2) 6,00 5,30 8,08 6,51 6,89 

[H4L4+]/[H3L3+]×[H+] 0,8(2)* 1,74 1,2 4,68 5,64 5,98 

[H5L5+]/[H4L4+]×[H+] 
– 1,16 – 2,90 – – 

 
      

[H4L4+]/[L]×[H+]4 23,40 28,24 24,93 31,67 31,03 31,92 

a) T = 25,0 ± 0,1 °C; I = 0,10 M KNO3; b) T = 25 ºC; I = 0,20 M NaClO4 (89);. c) T = 25,0 ºC; I = 0,10 M 
KNO3 (58) (88); d) T = 25,0 ºC; I = 0,10 M KNO3 (90); e) T = 25 ºC; I = 0,10 M KNO3 (91). 
*Determinada por RMN de 1H, usando o valor de pKD4 calculado a partir das curvas de titulação com 
o auxílio do programa HypNMR (92)  e da equação 𝑝𝐾! = 0,11 + 1,10  ×  𝑝𝐾! (86). 
Os valores dos erros das constantes determinaram-se através dos desvios padrão (±σ) calculados 
directamente pelo programa para as constantes globais, aplicando a lei de propagação de erros. 
 
 

Pode verificar-se que a substituição de um átomo de azoto por um átomo de 

oxigénio ou de enxofre origina uma diminuição da basicidade global e das constantes de 

protonação parciais, tendência esta que está directamente relacionada com a 

possibilidade de formação de ligações de hidrogénio intramoleculares por parte dos 

átomos doadores do macrociclo de acordo com a sequência N >> O > S (93). 

Segundo Hancock et al. (93) este abaixamento dos valores de log K deve 

relacionar-se com a mais fraca capacidade de formação de ligações de hidrogénio por 

parte dos átomos de oxigénio (mais electronegativos), relativamente aos de azoto, 

conduzindo a um enfraquecimento da cooperação dos átomos doadores na estabilização 

de protões ligados: as ligações de hidrogénio intramoleculares do tipo N+⎯H….O são 

mais fracas do que as do tipo N+⎯H….N, e por sua vez, as do tipo N+⎯H….S são 

ainda mais fracas, facilitando a ionização a pH mais baixo (94; 95).  

No entanto, como é sabido as ligações de hidrogénio N+⎯H….X são tanto mais 

fortes quanto maior for a electronegatividade de X (X = N, O ou S), sendo mais fortes 

para N+⎯H….O do que para N+⎯H…N (para uma mesma orientação dos átomos). 
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Seria então de esperar precisamente o oposto do que ocorre nos compostos 

macrocíclicos, isto é, constantes de protonação mais elevadas para macrociclos que 

contivessem simultaneamente átomos de azoto e de oxigénio ou de enxofre, como 

átomos doadores. Mas, os resultados experimentais sugerem precisamente o contrário. 

Assim sendo, outros factores deverão contribuir para a interpretação destes valores, 

destacando-se, por exemplo, o rearranjo conformacional do macrociclo e dos pares 

electrónicos desemparelhados de X podendo estes pares estar orientados para dentro ou 

para fora do anel macrocíclico. No entanto, um esclarecimento final deste ponto não 

pôde ser realizado, porque necessita de estudos teóricos que não fazem parte do âmbito 

deste trabalho. 

No entanto, o valor da primeira constante de protonação não é afectado pela 

substituição de um átomo doador de enxofre por um de oxigénio, sendo os valores da 

mesma ordem de grandeza, verificando-se um decréscimo de 0,15 unidades logarítmicas 

para o [15]anoN4S relativamente ao [15]anoN4O.  
	  

3.2. Determinação das constantes de estabilidade do ligando 
[15]anoN4S 

	  

Por titulação potenciométrica determinaram-se as constantes de estabilidade 

globais dos complexos formados entre o ligando [15]anoN4S e vários catiões metálicos 

a partir das respectivas curvas de titulação pH versus volume de base forte, obtidas 

experimentalmente (cf. Figura 35). Em cada ponto da titulação estabelece-se um 

equilíbrio, que é consequência da competição entre os iões H3O+ e o catião metálico, 

pelo ligando. 

A cinética das reacções de formação dos complexos em solução aquosa foi 

relativamente rápida, o que permitiu utilizar uma aquisição automática de dados. Na 

verdade, é usual constatar-se que a velocidade das reacções de formação dos complexos 

com macrociclos tendo como átomos doadores azoto e enxofre é mais rápida que a dos 

macrociclos correspondentes contendo exclusivamente átomos de azoto (83; 96; 97; 98; 

99; 100; 101). 

Para que seja possível a determinação de constantes de estabilidade por este 

método é imprescindível que a percentagem de metal livre no início da titulação seja 

superior a 20%. Nas situações em que o grau de formação dos complexos é muito 
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elevado, mesmo a valores de pH baixos, a variação da concentração de metal livre em 

solução é muito baixa e consequentemente as variações de pH são insignificantes ao 

longo da titulação. Nestas circunstâncias podem obter-se resultados incorrectos. Como 

alternativa, pode recorrer-se a processos de competição com um segundo ligando ou 

com um segundo ião metálico, utilizando métodos potenciométricos (102; 103; 70; 104; 

105) ou espectrofotométricos (106). Encontram-se nestas condições os valores das 

constantes de estabilidade dos complexos de Cu2+ e de Hg2+, com o composto em 

estudo (cf. Tabela 10), para os quais não foi possível o seu cálculo somente por técnicas 

potenciométricas directas, pelo que se recorreu a titulações por competição, usando um 

segundo ligando de referência (K2H4EDTA), para o qual foram determinadas as 

constantes de protonação e estabilidade nas mesmas condições experimentais (107; 70). 

No Capitulo B.2 dos Materiais e Métodos descrevem-se mais detalhadamente estes 

processos e as condições experimentais utilizadas.  

Para efectuar o cálculo das constantes de estabilidade utilizou-se o programa 

HYPERQUAD (63) a partir de um número mínimo de 120 pontos experimentais, 

correspondentes a pelo menos duas curvas de titulação, com proporções metal:ligando 

1:1, uma directa usando KOH como titulante e uma titulação no sentido inverso usando 

HNO3. Este programa permitiu calcular as constantes globais de formação (𝛽!!!!!!), 

assim como o valor do respectivo desvio padrão, sendo as constantes de estabilidade 

estequiométricas parciais (𝐾!!!!!!) determinadas a partir destes valores.  

Através dos desvios padrão calculados directamente pelo programa para as 

constantes globais e aplicando a lei de propagação de erros, determinaram-se os valores 

dos erros das constantes estequiométricas parciais, que se apresentam entre parêntesis 

na respectiva tabela de resultados (cf. Tabela 10). Os mencionados valores apenas 

exprimem a precisão dos resultados, não representando os erros experimentais totais. 

Sempre que possível, comparam-se os nossos resultados com os valores da literatura 

para complexos similares. 

As definições básicas e os conceitos subjacentes ao estudo dos equilíbrios 

referem-se mais pormenorizadamente na secção B.1 dos Materiais e Métodos. 

Na Figura 35 apresentam-se as curvas de titulação potenciométricas do 

macrociclo [15]anoN4S na ausência e na presença dos catiões metálicos Cu2+, Zn2+, 

Hg2+, Cd2+ e Pb2+. Foi igualmente realizada a titulação do macrociclo em presença do 

ião Ca2+, na proporção 1:1, tendo-se verificado a sobreposição total desta curva com a 
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curva de protonação do ligando, o que indica que não há formação de complexo com o 

ião Ca2+ nestas condições experimentais. 

 

 

	  

Figura 35 – Curvas de titulação, pH versus volume de titulante (mL) do 
macrociclo [15]anoN4S, na ausência e na presença dos iões metálicos Ca2+, Cu2+, 
Zn2+, Hg2+, Cd2+ e Pb2+, na proporção 1:1 metal:ligando.  

 

 

Na determinação das constantes de estabilidade dos complexos de Cu2+ e de 

Hg2+ foi necessário recorrer a uma titulação potenciométrica por competição, uma vez 

que o grau de formação destes complexos é muito elevado, mesmo a valores pH baixos.  
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Tabela 10 – Constantes de estabilidade (𝑙𝑜𝑔  𝐾!!!!!!) dos 
complexos do macrociclo [15]anoN4S com diversos iões 
metálicos divalentes (T = 25,0 ± 0,1 °C; I = 0,10 M KNO3). 

Quociente de Equilíbrio [15]anoN4S 
[CuL2+]/[Cu2+]×[L] 22,81(1) 
[CuHL3+]/[CuL2+]×[H+] 2,21(3) 
[CuL2+]/[CuLOH+]×[H+] 9,91(5) 
[ZnL2+]/[Zn2+]×[L] 13,30(1) 
[ZnHL3+]/[ZnL2+]×[H+] 4,30(3) 
[ZnL2+]/[ZnLOH+]×[H+] 7,65(5) 
[CdL2+]/[Cd2+]×[L] 13.66(1) 
[CdHL3+]/[CdL2+]×[H+] 3.55(3) 
[CdL2+]/[CdLOH+]×[H+] 9.17(7) 
[HgL2+]/[Hg2+]×[L] 23,34(1) 
[HgHL3+]/[HgL2+]×[H+] 3,27(3) 
[HgL2+]/[HgLOH+]×[H+] 9,99(6) 
[PbL2+]/[Pb2+]×[L] 12,55(1) 
[PbHL3+]/[PbL2+]×[H+] 4,55(2) 
[PbL2+]/[PbLOH+]×[H+] 7,79(4) 

 

A análise da Tabela 10 mostra que com a maior parte dos iões metálicos 

estudados se formam diversas espécies complexas do tipo ML, MHL e 

hidroxocomplexos do tipo MLOH (sendo 𝛽!(!!!)! = 𝛽!"(!")×𝐾!).  

A título de exemplo, apresentam-se nas Figuras 36 e 37 os diagramas de 

distribuição de espécies, tendo como base os valores das contantes de estabilidade da 

Tabela 10, para os complexos de Cu2+ e de Hg2+ com o macrociclo em estudo.   

 
Figura 36 – Diagrama de distribuição de 
espécies para uma solução do complexo de 
Cu2+ com o [15]anoN4S (C! = 1,61×10!!M; 
C! = 1,65×10!!M). 

 

 

Figura 37 – Diagrama de distribuição de espécies 
para uma solução do complexo de Hg2+ com o 
[15]anoN4S ( C! = 1,61×10!!M ; C! = 1,67×
10!!M). 
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Nas Figuras 38 e 39 representam-se os diagramas de distribuição de espécies em 

função de pH, para as reacções de competição entre o Cu2+ ou o Hg2+ e o [15]anoN4S, 

respectivamente. 

 

 

 
 

 

Figura 38 – Diagrama de distribuição de espécies 
para a reacção de competição entre o [15]anoN4S, 
o EDTA e o Cu2+ em proporções 0,7:1:1 
( 𝐶! = 1,3×10!!𝑀 ; 𝐶!"#$ = 1,67×10!!𝑀 ; 
𝐶! = 1,65×10!!𝑀). 

Figura 39 – Diagrama de distribuição de espécies 
para a reacção de competição entre o [15]anoN4S, 
o EDTA e o Hg2+ em proporções 0,7:1:1 
( 𝐶! = 1,3×10!!𝑀 ; 𝐶!"#$ = 1,67×10!!𝑀 ; 
𝐶! = 1,67×10!!𝑀). 

 

 

A análise dos valores da Tabela 10 mostra que os valores das constantes de 

estabilidade KML dos complexos de Hg2+ e de Cu2+ com o [15]anoN4S, são os mais 

elevados e os valores mais baixos são relativos aos complexos de Zn2+, Cd2+ e Pb2+, 

sendo as diferenças de estabilidade muito pronunciadas, da ordem de aproximadamente 

10 unidades logarítmicas, o que revela selectividade para estes iões metálicos. 

Os resultados obtidos para os complexos do macrociclo estudado neste trabalho, 

com diversos iões metálicos foram comparados com valores da literatura para 

complexos com macrociclos oxa-tetraaza e pentaaza com 15 átomos, assim como com 

dois análogos lineares, que se reuniram na Tabela 11. Na Figura 40 representa-se 

graficamente a variação das constantes de estabilidade (log KML) destes compostos. 
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Tabela 11 – Constantes de estabilidade (𝑙𝑜𝑔  𝐾!!!!!!) de complexos com compostos cíclicos e 
lineares do tipo poliaza, oxa-poliaza e tia-poliaza com diversos iões metálicos divalentes, retiradas 
da literatura. 

Quociente de Equilibrio [15]N5
 [15]N4Oc ) Tetrend) TATTDe) TAOTDe) 

[CuL2+]/[Cu2+]×[L] 28,3a) 20,34 23,1 19,67 17,96 

[CuHL3+]/[CuL2+]×[H+] – – – 2,34 3,83 

[CuL2+]/[CuLOH+]×[H+] – 10,48 – – – 

[ZnL2+]/[Zn2+]×[L] 19,1 b) 13,21 – 11,24 10,97 

[ZnHL3+]/[ZnL2+]×[H+] 3,1 b) – – – – 

[CdL2+]/[Cd2+]×[L] 19,2 b) 13,41 – – – 

[CdHL3+]/[CdL2+]×[H+] 3,4 b) – – – – 

[HgL2+]/[Hg2+]×[L] 28,5a) – – – – 

[PbL2+]/[Pb2+]×[L] 17,3 b) 12,28 – – – 

[PbHL3+]/[PbL2+]×[H+] 3,8 b) - – – – 
a) T = 25,0 °C; I = 0,2 M, polarografia (108); b) T = 25,0 °C; I = 0,2 M (89); c) T = 25,0 °C; I = 0,1 M 
KNO3 (58; 88); d) T = 20 °C; I = 0,10 M KNO3 (109);

e) T = 20 °C; I = 0,10 M (91). 
 
 

	  

Figura 40 – Variação das constantes de estabilidade (log KML) dos complexos 
formados por alguns catiões metálicos divalentes com os ligandos [15]anoN5, 
[15]anoN4S, [15]anoN4O, Tetren, TATTD e TAOTD. 
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A análise das Tabelas 10 e 11 e da Figura 40 permite concluir que em compostos 

com a mesma dimensão de cavidade, nos quais é substituído um átomo de azoto por um 

átomo de oxigénio ou de enxofre se observa uma quebra de estabilidade, mesmo tendo 

em atenção as diferenças de basicidade global. Os complexos formados com o ligando 

[15]anoN5, constituído exclusivamente por azotos como átomos doadores, são os que 

apresentam as constantes de estabilidade KML mais elevadas para a série de iões 

metálicos representada, com especial destaque para os complexos Cu[15]anoN5 e 

Hg[15]anoN5 (cf. Tabela 11 e Figura 40). Contudo, são valores obtidos por métodos 

polarográficos, necessitando de confirmação por outro método, como por exemplo 

efectuando uma titulação potenciométrica por competição (70). 

Embora se verifique que as constantes de estabilidade possuem valores mais 

elevados para os compostos contendo apenas azotos como átomos doadores, a cinética 

de formação dos seus complexos pode-se revelar demasiado lenta. No entanto, tal pode 

ser modificado, através da introdução de outro tipo de átomos doadores, como por 

exemplo, oxigénios ou enxofres (93). 

Verifica-se igualmente o decréscimo da estabilidade dos complexos com o 

ligando [15]anoN4O versus o [15]anoN4S, originado pela substituição de um átomo de 

enxofre por um de oxigénio no anel, com a ordem de estabilidade dos macrociclos 

esperada (93; 110; 111): 

Nx > Nx-1 S > Nx-1 O >> Sx
 

 

As diferenças de estabilidade são maiores para os complexos de Cu2+ e de Hg2+ 

considerando a sequência acima mencionada ([15]anoN5 > [15]anoN4S > [15]anoN4O). 

É de referir que estas diferenças são função do ligando cíclico em questão e do catião 

metálico envolvido, não sendo tão acentuadas para os complexos de Zn2+, Cd2+ e Pb2+  

([15]anoN4S > [15]anoN4O) (cf. Tabela 10 e 11). 

O efeito macrocíclico é observável pela comparação dos ligandos com 

respectivos análogos lineares, Tetren, TATTD e TATOD (cf. Tabelas 10 e 11 e Figura 

40), onde se verifica um aumento da estabilidade dos compostos cíclicos relativamente 

aos lineares. Alguns autores (112) afirmam que tal facto está associado a um efeito 

topológico, uma vez que o mecanismo usual de dissociação de um ligando polidentado 

linear pelo solvente, em solução ácida, ocorre por etapas. O processo começa numa das 

extremidades do ligando e envolve a dissociação sucessiva dos seus átomos doadores, 

seguida por rápida protonação do centro básico dissociado. Este mecanismo é evitado 
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nos macrociclos, devido ao efeito topológico. Nesse caso, a dissociação do complexo é 

acompanhada por uma alteração da conformação do ligando, o que se traduz numa 

barreira energética no percurso da dissociação. Na realidade, estudos quantitativos 

indicaram que as velocidades de dissociação do complexo macrocíclico são muito 

menores do que as correspondentes velocidades de formação (112).  

Quando se pretende averiguar quais as potencialidades de um determinado 

complexo em relação à selectividade e à estabilidade termodinâmica, tendo em vista as 

possíveis aplicações clínicas, é mais informativo comparar valores de pM do que 

valores de constantes de estabilidade   𝐾!" , atendendo a que, para o cálculo dos 

primeiros, se tem em consideração as basicidades globais de cada ligando, o que nos 

permite retirar indicações mais efectivas sobre a afinidade de um catião metálico para 

um dado composto (70). 

O valor, 𝑝𝑀 = − log 𝑀!! , sendo M2+ a concentração do ião metálico livre em 

solução, é determinado a um dado valor de pH (normalmente estes cálculos são 

efectuados a pH = 7,4, isto é, ao pH fisiológico)  

Na Tabela 12 apresentam-se os valores de pM, determinados para os complexos 

formados com o macrociclo estudado, assim como para vários ligandos análogos, 

escolhidos para comparação, com os catiões metálicos divalentes, Cu2+, Zn2+, Cd2+, 

Hg2+ e Pb2+. 

 
Tabela 12 – Valores de pM determinados para complexos de diversos macrociclos e ligandos 
lineares com vários catiões metálicos divalentes a pH = 7,4a), obtidos com o auxílio do 
programa HySS (73). 

 [15]anoN4S [15]anoN4O [15]anoN5 Tetren TATTD TAOTD 

pCu 19,51 16,69 22,58 18,22 15,53 13,58 

pZn 10,19 9,59 13,38  6,94 6,85 

pCd 10,37 9,76 13,48 - - - 

pHg 20,03 - 22,78 - - - 

pPb 9,4 8,63 11,58 - - - 
a) Valores determinados para 100% de ligando livre a pH = 7,4. Os cálculos foram efectuados 

utilizando os valores das constantes de equilíbrio respectivas de cada um dos macrociclos e 

dos ligandos lineares, na proporção 𝐶! = 1,0×10!!  𝑀 e 𝐶! = 2,0×10!!  𝑀. 



Resultados e Discussão 

71	  

As conclusões destes cálculos são semelhantes às expostas nos parágrafos 

anteriores: 

• os valores de pM dos complexos formados com o [15]anoN4S e com o 

[15]anoN4O são cerca de uma unidade logarítmica mais elevados do que os 

seus análogos lineares. No entanto, são sempre inferiores em cerca de 2 ou de 3 

unidades logarítmicas aos dos complexos com o [15]anoN5 (cf. Tabela 12). 
 

4. Estudos de Citotoxicidade 
	  

4.1. Avaliação da citotoxidade do Hg2+ em células MCF10A 
	  

Na Figura 41 apresenta-se o perfil de citotoxicidade do ião Hg2+ em células 

MCF10A. A viabilidade celular foi avaliada em termos de função mitocondrial usando 

o ensaio de MTT (113; 114).  

	  

Figura 41 – Viabilidade celular das células MCF10A, tratadas com diferentes 
concentrações de Hg(NO3)2 (24 h, ensaio de MTT). Os valores das viabilidades 
celulares (média ± desvio padrão de pelo menos três experiências independentes) são 
expressos como percentagens em relação às células controlo não tratadas. 

	  

Por tratamento estatístico com teste t de Student, verificou-se que as reduções de 

viabilidade celular observadas na presença de Hg2+ são estatisticamente significativas 

(p<0,05 vs controlo) para qualquer das concentrações testadas.  

A concentração de Hg(NO3)2 de 10 µM, em 24 horas de exposição, promoveu 

um ligeiro aumento da viabilidade celular relativamente aos controlos. De 25 a 100 µM, 
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a viabilidade celular diminuiu de forma acentuada dose-dependente, apresentando 

valores inferiores a 1% para valores acima de 75 µM Hg(NO3)2. 

 

4.2. Avaliação da citotoxidade do ligando [15]anoN4S e dos 
complexos Zn2+ e Hg2+  em células MCF10A 

 

Estudaram-se também os efeitos do ligando [15]anoN4S na sua forma livre e na 

forma de complexo de  Zn2+ na linha celular MCF10A(cf. Figura 42). 

 

	  

Figura 42 – Percentagem de viabilidade celular após incubação das culturas com o 
ligando [15]anoN4S na sua forma livre e na forma de complexo de Zn(II) a 
diferentes concentrações (24 h, ensaio de MTT). Os valores das viabilidades 
celulares (média ± desvio padrão de pelo menos três experiências independentes) 
são expressos como percentagens em relação às células controlo não tratadas 
(*p<0,05 quando comparado com as células tratadas com [15]anoN4S livre). 

 

As diferenças entre as percentagens de viabilidade celular obtidas nos ensaios 

controlo e nos ensaios com soluções de ligando são estatisticamente significativas 

(p<0,05). Na gama de concentrações usada, o complexo de Zn(II) com o macrociclo 

[15]anoN4S reduziu viabilidade das células MCF10A para valores de ≈80%.  Por sua 

vez o ligando livre reduziu a viabilidade celular para valores de ≈67%. Não se verifica 

uma toxicidade dose-dependente pelo que esta toxicidade pode ser atribuída à quelação 

de iões metálicos essenciais para as funções celulares, verificando-se uma maior 

toxicidade, estatisticamente significativa, para a solução de [15]N4S na forma livre que 

deverá ser conferida ao facto do macrociclo em estudo apresentar assim maior aptidão 

para complexar iões essenciais do meio (cf. Figura 35 e secção 3.2 dos resultados e 

discussão) (70). 
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Estudou-se também o efeito do complexo de Hg2+ com o ligando [15]anoN4S na 

mesma linha celular (cf. Figura 43), com o objectivo de verificar a toxicidade intrínseca 

do complexo formado aquando da quelação do ião Hg2+. 

 

	  

Figura 43 – Percentagem de viabilidade celular após incubação das culturas com 
complexos de Hg(II) com o [15]anoN4S em diferentes concentrações (24 h, ensaio 
de MTT). Os valores das viabilidades celulares (média ± desvio padrão de pelo 
menos três experiências independentes) são expressos como percentagens em 
relação às células controlo não tratadas. 

 

Na análise da Figura 43 verifica-se uma toxicidade significativa do complexo de 

Hg2+ com o macrociclo [15]anoN4S, dose-dependente, atingindo valores de ≈60% para 

concentrações de 100 µM. Estes valores de viabilidade são, no entanto, claramente 

superiores à citotoxicidade do Hg2+ isolado. 

 

4.3. Efeitos do sal de zinco do [15]anoN4S na mitigação da 
citotoxicidade induzida pelo Hg2+ 

 

Sabendo que para concentrações superiores a 75 µM o mercúrio(II) tem efeitos 

citotóxicos e tendo em conta a capacidade do ligando complexar este ião metálico (cf. 

Figuras 37 e 39 e Tabelas 10 e 12) coloca-se então a questão – qual a aptidão do ligando 

para reverter os efeitos deletérios provocados pelo Hg(II), nesta linha celular. 

A capacidade do [15]anoN4S para contrariar o decréscimo da viabilidade celular 

induzido por Hg(II) 75 µM na proporção de 1:1, utilizando o ensaio de MTT, é 

apresentado na Figura 44. 
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Figura 44 – Efeito do macrociclo [15]anoN4S na citotoxicidade induzida 
por Hg(NO3)2 (75 µM) em células MCF10A, (24 h, ensaio de MTT). Os 
valores das viabilidades celulares (média ± desvio padrão de pelo menos 
duas experiências independentes) são expressos como percentagens em 
relação as células controlo não tratadas (*p>0,05 quando comparadas com 
as células tratadas apenas com Hg(NO3)2). 

 

A percentagem de viabilidade celular nas células do grupo metal-ligando difere 

significativamente (p<0,05) do grupo controlo e das células incubadas com solução de 

ligando. No entanto, comparando essas mesmas células com as células referentes apenas 

à incubação com Hg(II), não se verifica uma diferença estatisticamente significativa 

(p>0,05). Pode então concluir-se que o [15]anoN4S, nestas condições experimentais, 

não reverte os efeitos tóxicos provocados pelo mercúrio(II).  

Os resultados obtidos poderão, eventualmente, explicar-se pela formação de 

ligações covalentes com grupos -SH, disponíveis a nível celular, levada a cabo pelo 

Hg2+. A cinética de formação destes aductos vs a formação do complexo de Hg(II) com 

o [15]anoN4S, assim como a capacidade que o ligando terá de deslocar o Hg(II) de 

ligações covalentes, podem ser a razão de persistência de efeitos citotóxicos (22; 115; 

116; 117).  

Obtiveram-se resultados concordantes usando o ligando na sua forma livre 

(dados não exibidos). 
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V. CONCLUSÃO 
 

No presente trabalho sintetizou-se e caracterizou-se um novo composto 

macrocíclico com um anel de 15 membros possuindo um átomo de enxofre e quatro 

átomos de azoto, como átomos doadores ([15]anoN4S). Foi também avaliada, por 

potenciometria, a sua selectividade para os iões Cd(II), Hg(II) ou Pb(II) em detrimento 

de iões metálicos essenciais e de toxicidade reduzida, tendo em vista a sua potencial 

aplicação como agente quelante no tratamento de intoxicações pelos referidos metais 

pesados. 

Apesar de ter sido anteriormente sintetizado, a síntese apresentava um baixo 

rendimento e não existia qualquer estudo potenciométrico do composto e dos seus 

complexos com iões metálicos. 

No que respeita à síntese introduziram-se alterações no procedimento 

experimental adoptado na reacção de ciclização, designadamente, a utilização MeOH 

seco, o controlo da temperatura a 40 ºC, a utilização de um ligeiro excesso de um dos 

reagentes. A utilização de um agente redutor eficaz na reacção de redução da amida 

intermediária permitiu uma melhoria substancial do rendimento da síntese 

comparativamente ao descrito na literatura. Nas condições descritas obteve-se um 

rendimento de 68%. 

Por espectroscopia de RMN (1H RMN, 13C RMN, COSY, HMQC e HMBC) e 

espectroscopia de massa, procedeu-se à identificação e caracterização do produto 

obtido. Os dados experimentais confirmaram o elevado grau de pureza do macrociclo 

sintetizado (≈99%). 

A determinação das constantes de protonação do ligando [15]anoN4S bem como 

das constantes de estabilidade dos complexos formados com alguns catiões metálicos 

divalentes tais como, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Hg2+, Cd2+ e Pb2+ por técnicas potenciométricas 

revelou a formação de espécies mononucleares ML, MHL e de hidroxocomplexos do 

tipo MLOH  num intervalo de pH 2-11. 

Os valores das constantes de estabilidade KML dos complexos de Hg2+ e de Cu2+ 

com o [15]anoN4S são os mais elevados e os valores mais baixos são relativos aos 

complexos de Zn2+, Cd2+ e Pb2+. Verificou-se também que, nestas condições 

experimentais  não há formação de complexo com o ião Ca2+. 
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Os resultados obtidos tornaram pertinente a avaliação da capacidade do ligando 

em ser usado como agente quelante nas intoxicações por Hg2+. 

Para estudar este efeito a nível biológico foi então determinada a concentração 

de Hg2+ com efeitos deletérios numa linha celular humana, MCF10A, que preserva a 

maioria das características bioquímicas e endócrinas do tecido mamário. Definiu-se a 

concentração de 75 µM como uma dose nociva para a cultura celular referida. Ao 

mesmo tempo analisou-se a toxicidade intrínseca do ligando [15]anoN4S e do seu 

complexo de Zn2+. Verificou-se a existência de uma ligeira toxicidade do ligando 

(redução de ≈40% vs células não tratadas) sendo que o seu complexo com o Zn2+ 

diminuiu para metade esse efeito tóxico. O facto de a toxicidade não ser dose-

dependente e do complexo com o Zn2+ apresentar menor efeito tóxico, leva-nos a 

pressupor que essa toxicidade pode ser atribuída à quelação de iões metálicos 

essenciais, existentes no meio de cultura, para as funções celulares. 

Nos ensaios de reversão da toxicidade do Hg2+, o ligando em estudo não revelou 

capacidade para reverter os efeitos nocivos provocados pelo ião metálico, nestas 

condições experimentais.  

Embora estando na presença de um ligando que quimicamente reúne todas as 

condições para se revelar um excelente agente quelante de Hg2+, nas condições 

biológicas utilizadas tal não se verificou. Estes resultados de difícil explicação 

necessitarão de estudos mais aprofundados. Em nosso entender tal facto pode 

relacionar-se com efeitos irreversíveis provocados pelo ião Hg2+ (ligação covalente do 

ião aos grupos –SH presentes em proteínas) na linha celular em questão, os quais não 

conseguem ser revertidos pela quelação do ião excedente. 

Apesar de biologicamente o nosso ensaio ser preliminar e não permitir tirar 

ilações definitivas sobre a possível aplicação deste composto na terapia de quelação, 

pensamos contudo que se trata de um excelente agente quelante que poderá 

eventualmente ser aplicado a nível inorgânico (por exemplo, na remoção de mercúrio 

inorgânico de águas residuais). 
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