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Introdução 

A naringenina é um 

flavonóide encontrado em 

frutas cítricas e no tomate.  

Esse flavonóide vem 

sendo estudado por 

apresentar várias 

propriedades biológicas e farmacológicas
1
. Os 

grupos hidroxílicos que compõem sua estrutura 

podem se coordenar a metais aumentando sua 

propriedade antioxidante
2
. Dentre vários metais, a 

escolha do crômio deve-se principalmente por sua 

presença no metabolismo de carboidratos e 

lipídios
3
. Além disso, alguns suplementos 

nutricionais que auxiliam na perda de peso e 

redução de gorduras são comercializados contendo 

esse metal em sua formulação. Dessa forma, 

acredita-se que a formação de um complexo entre o 

crômio (III) e um flavonóide possa vir a contribuir na 

composição de melhores fármacos. Entretanto a 

solubilidade dessas substâncias em água é baixa, 

sendo assim neste trabalho apresenta-se o 

encapsulamento em β-ciclodextrina (β-CD) de um 

complexo de crômio com naringenina com o objetivo 

de aumentar a solubilidade desse complexo em 

água. 

Resultados e Discussão 

O complexo de crômio (III) com naringenina foi 

obtido através da reação à quente entre o flavonóide 

e o cloreto de crômio (III) hexahidratado em etanol. 

O teor de carbono (38,9%) e de hidrogênio (4,35%) 

obtido experimentalmente é concordante com o 

calculado (C = 38,6% e H = 4,11 %). para um 

complexo de fórmula [Cr(C15H11O5)Cl2(H2O)2].2H2O. 

O espectro eletrônico da naringenina (figura 1a) 

apresenta uma banda em 288nm (log=4,2), com 

um ombro ao redor de 330nm (log=3,6) que são 

devidas, respectivamente, às transições -* do 

sistema aromático do flavonóide. Com a 

coordenação (figura 1b) a banda mais intensa 

desloca-se para 326nm (log=3,7) e o ombro para 

397nm (log=3,2). Esses dados são indicativos de 

coordenação do metal ao grupo 5-hidroxi-4-ceto
4
. 

O encapsulamento do complexo foi feito com base 

no trabalho de Lucas-Abellán e colaboradores
5
. 

10mg de [Cr(C15H11O5)Cl2(H2O)2].2H2O foram 

adicionados a 10 mL de solução tamponada (NaAc 

0,1 mol.L
-1

, pH=4,7)) de β-ciclodextrina de 

concentração conhecida e o sistema foi colocado 

num banho ultrassônico por 1h. A seguir, a solução 

foi centrifugada e espectros eletrônicos do 

sobrenadante foram obtidos. Nas figuras 1c e 1d 

podemos observar que a intensidade das bandas no 

espectro eletrônico da solução contendo β-

ciclodextrina é maior, indicando um aumento na 

solubilidade do complexo. 
 

 
Figura 1: Espectros eletrônicos de soluções 
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do complexo em metanol (b), 6,69.10
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 em 
solução tamponada pH 4,7 (c) e 1,25.10

-4
 mol.L

-1
 na 

presença de β-CD (d). 
 

Conclusões 

A partir da reação entre cloreto de crômio(III) e 

naringenina obteve-se um complexo de fórmula 

[Cr(C15H11O5)Cl2(H2O)2].2H2O, cuja solubilidade em 

água (pH 4,7) foi aumentada com o encapsulamento 

em β-ciclodextrina. 
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