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Introdução 

Os flavonóides são compostos naturais com uma 
ampla gama de atividades biológicas e 
farmacológicas, incluindo proteção cardiovascular, 
anticâncer, antialérgica, antioxidante, etc. A 
quercetina [3,3,4’,5,7-pentahidroxiflavona] (Figura 1, 
Dir.) destaca-se nesta classe como potente 
antioxidante e também por apresentar resultados 
expressivos na complexação de íons metálicos.

1,2
  

O molibdênio é um elemento que atua como 
biocatalisador em diversas reações enzimáticas, 
destacando-se por ter caráter traço e por atuar 
como sítio ativo de enzimas.

3
 Desta forma, o 

presente trabalho visa sintetizar e caracterizar um 
novo complexo metalo-flavonolato juntamente com 
o estudo do potencial eletroquímico do composto de 
coordenação.  

Resultados e Discussão 

A síntese do complexo foi realizada reagindo-se o 
flavonóide com o sal molibdato de amônio em uma 
mistura MeOH/H2O e estequiometria 3:1, sob 6 h de 
refluxo. Na síntese obteve-se um precipitado amorfo 
vermelho, que foi devidamente lavado, seco e 
posteriormente analisado por espectroscopias no 
UV-Vis e no IV (Figura 1), bem como via 
eletroquímica (Figura 2). 

 
Figura 1. (Esq.) Espectro de IV comparativo entre a 
quercetina (vermelho) e o complexo (preto); (Dir.) 
Estrutura do flavonóide. 
 
O espectro de IV do complexo, comparado à 
quercetina, apresentou significativas modificações, 
evidenciadas pelos deslocamentos das bandas de 
estiramento dos grupos C=C (1600 para 1595 cm

-1
), 

C-O-C (1246 para 1275 cm
-1

) e C=O (1654 para 
1648 cm

-1
). As alterações referentes à banda de 

ν(C=O) é indicativo da complexação via quelação 
ceto-enólica, nas posições 3-hidroxil e 4-carboxil no 
anel C. Na espectroscopia eletrônica ocorreram 
deslocamentos batocrômicos das Bandas I (370 

para 390 nm) e II (255 para 259 nm) do flavonóide 
comparativamente ao complexo. Este 
comportamento também é verificado para outros 
complexos flavonolatos.
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 Essas alterações 

evidenciam a influência do centro metálico e a 
formação do complexo.  
A quercetina possui na voltametria cíclica dois picos 
anódicos irreversíveis (EpaI em 0,63 V vs. Fc

+
/Fc  e 

EpaII em 0,92 V vs. Fc
+
/Fc), que são referentes a 

oxidações do grupo 3’,4’-dihidroxil no anel B (EpaI) e 
do grupo hidroxila na posição-5 do anel A (EpaII). 
Nos processos de redução temos a presença de 2 
picos catódicos irreversíveis (EpcI em -0,14 V vs. 
Fc

+
/Fc e EpcII em -0,78 V vs. Fc

+
/Fc), os quais são de 

difícil atribuição. O estudo eletroquímico do 
complexo apresentou um perfil eletroquímico 
distinto frente ao ligante puro, pois exibiu somente 
um processo de pico anódico em 0,42 V vs. Fc

+
/Fc, 

que é dependente da velocidade de varredura e 
pode estar relacionado a oxidação de um dos 
grupamentos fenólicos, em uma reação envolvendo 
os prótons. 
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Figura 2. Voltamogramas cíclicos da quercetina 
(Esq.) e do complexo (Dir.). (Eletrodo de trabalho: 
Cvítreo; Eletrólito suporte: TBAPF6). 

Conclusões 

Os resultados obtidos sugerem que ocorreu a 

coordenação do flavonolato ao íon metálico Mo(VI), 

devido as alterações visualizadas nos estudos 

espectrais e eletroquímicos. 
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