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Introdução 

Flavonóides são compostos orgânicos presentes nas 
plantas, que têm sido exaustivamente estudados por 
apresentarem potencial antiviral, anticancerígeno, 
antiúlcerogênico e capacidade antioxidante

1
. Dentre tais 

compostos, destaca-se a quercetina (Q), que além 
dessas propriedades biológicas apresenta também 
características espectroscópicas interessantes para 
utilização como filtro em formulações de protetores 
solares. Estudos relatam que a coordenação de 
flavonóides com íons metálicos pode potencializar suas 
propriedades antioxidantes, biológicas e alterar suas 
propriedades espectroscópicas quando comparadas ao 
flavonóide de origem

2
. Em trabalho anterior, foram 

obtidos complexos de zinco(II) com Q e complexo de 
cério(III) com o mesmo ligante que apresentaram 
características espectroscópicas interessantes

3
. Este 

trabalho tem por objetivo a síntese e o estudo do 
complexo heterobimetálico de Zn(II) e Ce(III) com 
quercetina que apresente potencial aplicação como filtro 
em formulação de protetor solar. Na síntese do 
complexo, partiu-se de soluções metanólicas do ligante e 
dos cloretos de Zn

2+
 e de Ce

3+
 na proporção de Zn

2+
: 

Ce
3+

:Ligante de 1:1:2. A solução resultante foi mantida 
sob agitação e aquecimento por 1h a 60

o
C. 

Posteriormente, foi reservada para evaporação lenta do 
solvente e consequente precipitação da amostra. 

Resultados e Discussão 

A amostra obtida, denominada de complexo H, foi 

caracterizada por espectroscopia vibracional de 

absorção no Infravermelho (IV), espectroscopia de 

absorção por reflectância difusa (RD), difração de raios X 

(DRX), análise térmica e elementar, espectroscopia de 

fotoluminescência (EFL) e capacidade antioxidante 

frente às espécies ABTS
+

, DPPH

 O2

-
, HOCl / OCl

-
 e 

H2O2. Através dos espectros no IV da quercetina e do 

complexo H, é possível observar que a banda intensa e 

larga na região de 3400-3000 cm
-1 

atribuída a O-H 

encontra-se mais alargada e deslocada para menor 

energia no complexo, indicando a possível presença de 

água coordenada. Além disso, algumas bandas 

características do ligante Q estão deslocadas para 

menores energias, como a banda em 1560 cm
-1

 referente 

ao (C=C) de anel aromático e a banda na região de 

1666 cm
-1

 referente ao (C=O) que aparece sobreposta à 

banda já existente na região de 1610 cm
-1

.
 

Esse 

deslocamento para menores energias indica que a 

coordenação dos metais com ligante envolve o oxigênio 

da carbonila presente em Q. É possível observar 

também que as bandas na região de 1380 cm
-1

 referente 

à combinação entre deformação angular O-H e 

estiramento C-O dos grupos fenóis presentes na 

estrutura da quercetina encontram-se deslocadas para 

menor energia no complexo indicando uma possível 

interação dos centros metálicos com grupos fenólicos (3-

OH, 5-OH, 3’-OH e 4’-OH). No espectro RD observa-se 

deslocamento da borda de absorção para maiores λ, 

quando comparado com o ligante. Através do espectro 

de absorção, observa-se que as duas bandas principais 

referentes às transições  → * dos grupos benzoila e 

cinamoila da quercetina encontram-se deslocadas 

consideravelmente no complexo. Este resultado indica 

uma provável interação dos centros metálicos Zn
2+

 e 

Ce
3+

 com os dois grupos presentes em Q. Acredita-se 

que neste caso a quercetina esteja ligada ao íon Ce
3+

 de 

forma bidentada pelos grupos 4-oxo e 5-OH, que 

pertencem ao grupo benzoila e esteja ligada também de 

forma bidentada ao Zn
2+

 pelos grupos 4’-OH e 5’-OH que 

pertencem ao grupo cinamoila. Tal complexo apresenta-

se não cristalino, dentro do limite de detecção da técnica 

(DRX) e medidas de análise térmica e elementar indicam 

a fórmula mínima de [CeZn(Q)2(H2O)4]Cl. O espectro EFL 

com excitação no ligante em 430 nm apresenta emissão 

característica da Q deslocada para maiores , não sendo 

detectadas no visível transições referentes ao íon Ce
3+

. 

A capacidade antioxidante desse complexo foi 

investigada frente às espécies ABTS
+

, DPPH

 O2

-
, 

HOCl / OCl
-
 e H2O2. Através dos ensaios verificou-se que 

o complexo H apresenta capacidade antioxidante 

superior aos padrões utilizados (quercetina, rutina e 

glutationa reduzida), indicando que a presença dos 

centros metálicos potencializa a atividade antioxidante 

do ligante quercetina. 

Conclusões 

A síntese do complexo heterobimetálico mostrou-se 
eficiente, com evidencias de interação da quercetina com 
os dois centros metálicos, Ce

3+
 e Zn

2+
. O complexo 

apresenta capacidade antioxidante superior a quercetina 
e consequente potencial como filtro e antioxidante em 
formulação de protetor solar.    
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