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Introdução 

Flavonóides são compostos polifenólicos, 

encontrados em plantas, alimentos e bebidas, que 

apresentam atividade antitumoral e antibacteriana. 

Uma substância que se inclui no grupo dos 

flavonóides é a quercetina (Q), 

3,5,7,3’,4’-pentaidroxiflavona, a 

qual é conhecida por sua atividade 

antioxidante. Um grande número de trabalhos tem 

mostrado que a propriedade antirradicalar da 

quercetina aumenta quando coordenada a metais. O 

que se pretende avaliar nesse trabalho é se a 

atividade antirradicalar dos complexos é dependente 

do número de unidades de flavonóide coordenado.  

Resultados e Discussão 

A reação entre o cloreto de crômio (III) e a 

quercetina produz dois compostos com diferentes 

teores do flavonóide: um já descrito na literatura
1
 

[Cr(Q)2Cl(H2O)].4H2O e outro inédito, 

[Cr(Q)Cl2(H2O)2].4H2O, o qual foi obtido através de 

modificações do procedimento descrito por Sun e 

colaboradores
1
. Assim, 5,0 mmol de quercetina foi 

dissolvida em 50 mL de etanol sob refluxo, em 

banho maria. A seguir, adicionou-se 1,6 mmol de 

cloreto de crômio (III) hexahidratado dissolvido em 

10mL de etanol e o sistema permaneceu sob refluxo 

e aquecimento (80
o
C) por aproximadamente 6 

horas. O precipitado obtido, após resfriamento da 

solução por dois dias, foi filtrado, lavado com água 

deionizada, éter dietílico e seco a vácuo em 

dessecador contendo sílica-gel. Obteve-se 1,0075g 

de um sólido marrom. Os dados de análise 

elementar obtidos (C = 32,5% e H = 3,70%) são 

coerentes com o calculado (C=33,8% e H=3,98%) 

para CrC15H21O13Cl2.  

A atividade antirradicalar foi determinada a partir da 

cinética da reação da quercetina e dos complexos 

com o radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH)
2,3

. 

Assim, numa cubeta de quartzo de 1 cm de caminho 

óptico foram adicionados 150L de solução de 

DPPH, e volumes conhecidos de etanol e de 

soluções de quercetina livre e complexada, em 

DMSO, suficientes para gerar um volume final de 

3,1 mL. Espectros eletrônicos dessas soluções 

foram obtidos de 5 em 5 minutos durante meia hora 

ao longo de 30 minutos para acompanhar o 

decaimento da absorbância (figura 1).  
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Figura 1. Gráfico da absorbância em (515nm) das soluções de 

[Cr(Q)2Cl(H2O)] em função do tempo. 

 

Foram obtidas as correlações entre a concentração 

do composto antirradicalar e a variação da 

concentração do DPPH, permitindo assim 

determinar diretamente o número de radicais de 

DPPH sequestrados por molécula de antirradical 

(Tabela 1). 
Tabela 1. Número de radicais sequestrados (n) pela quercetina 

livre e complexada. 

Composto Faixa de concentração. 

mol/L 

n 

Quercetina 5,0 a 15,0 3,76 

[Cr(Q)Cl2(H2O)2] 2,0 a 10,0 6,32 

[Cr(Q)2Cl(H2O)] 2,0 a 10,0 6,60 

Conclusões 

Os dados demonstram que os complexos 

apresentam maior atividade antirradicalar do que o 

flavonóide livre e tal efeito deve-se principalmente a 

coordenação ao metal.  
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