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Resumo do projeto 

Compostos polifenólicos são muito abundantes na natureza, sendo encontrados 

em frutas e vegetais, chá verde e preto, azeites, vinhos e chocolate. Dentro dessa 

classe de compostos se destacam os flavonóides, substâncias que são constituídas 

por unidades C6-C3-C6 nas quais cada unidade C6 é um anel aromático. Na literatura, 

encontram-se diversos trabalhos que demonstram que esses compostos apresentam 

propriedades antioxidantes e citoprotetoras. Esses artigos relatam que a atividade 

antioxidante dos flavonóides é dependente do número de grupos hidroxílicos e da 

presença da ligação dupla entre as posições 2,3 do anel C. Os grupos hidroxílicos 

presentes na estrutura desses polifenóis podem se coordenar a metais e esse 

processo pode intensificar suas propriedades antioxidantes.  

Crômio(III) é um metal essencial que se encontra envolvido no metabolismo de 

açúcares e gorduras e por isso é empregado em suplementos alimentares, na forma 

de picolinato. Em pequenas quantidades esse composto é benéfico principalmente 

para portadores de diabete do tipo II, mas em grande quantidade ele é genotóxico e 

mutagênico. Por isso, novas formas de crômio têm sido propostas e novos 

suplementos contendo bioflavonóides têm sido formulados. Na literatura encontram-se 

diversos trabalhos sobre as propriedades antioxidantes dos flavonóides e de seus 

complexos, mas os estudos envolvendo crômio são escassos e limitam-se ao uso de 

flavonóides na determinação analítica de crômio. Estudos desenvolvidos pelo nosso 

grupo de pesquisas verificaram que a atividade antioxidante da quercetina é 

aumentada com a coordenação desse flavonóide ao íon crômio (III). 

Procurando contribuir para um melhor entendimento da influência da 

coordenação do íon crômio (III) aos flavonóides, esse projeto tem por objetivo 

sintetizar e caracterizar complexos formados por naringenina e apigenina com duas 

formas diferentes de crômio(III): o sal CrCl3.6H2O e o cluster de crômio 

[Cr3O(CH3CO2)6(MeOH)3]
+. Pretende-se também avaliar a influência das diversas 

formas de coordenação dos flavonóides com o íon de crômio(III) na atividade 

antioxidante da naringenina e apigenina, via teste com DPPH.  
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1. Introdução 

1.1. Flavonóides 

Compostos polifenólicos são muito abundantes na natureza, sendo encontrados 

em frutas e vegetais, chá verde e preto, azeites, vinhos e chocolate. Dentro dessa 

classe de compostos se destacam os flavonóides, substâncias que são constituídas 

por unidades C6-C3-C6, nas quais cada unidade C6 é um anel aromático. As diferentes 

classes de flavonóides são caracterizadas por um estado de oxidação característico 

na unidade C3 (figura 1). 
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Figura 1. Estruturas de algumas substâncias pertencentes a subclasses de flavonóides 

 

Os flavonóides também são responsáveis pela cor azul, laranja ou vermelha 

apresentada por flores, folhas e frutos. Além disso, eles também estão presentes em 

grãos, ervas medicinais e temperos. Mais especificamente, a apigenina (figura 2), uma 

flavona, é encontrada em grãos de cereais, ervas aromáticas (salsinha, alecrim, 

tomilho)e na camomila, enquanto seu análogo hidrogenado, a naringenina, uma 

flavanona, ocorre exclusivamente em frutas cítricas (PIETTA, 2000; ZAGUE et al., 

2009).  

Devido ao fato dos flavonóides fazerem parte da dieta humana é essencial 

entender suas funções biológicas. Na literatura, encontram-se diversos trabalhos que 

demonstram que esses compostos apresentam propriedades antioxidantes e 

citoprotetoras. (ANDERSEN e MARKHAM, 2006). Os estudos indicam que a atividade 

antioxidante dos flavonóides é maior com o aumento no número de grupos hidroxílicos 

presentes e também dependem da presença da ligação dupla na posição 2,3 do anel 

C (PEKKARINEN et al., 1999).  
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Substância Insaturação R1 R2 R3 R4 R5 

Naringenina Ausente H OH H OH OH 

Apigenina 2,3 H OH H OH OH 

Quercetina 2,3 OH OH OH OH OH 

Figura 2: Esquema da estrutura de alguns flavonóides, com o sistema de numeração 

da IUPAC.  

 

Um dos mecanismos aceitos para explicar a atividade antirradicalar desses 

polifenóis envolve o seqüestro de espécies reativas de oxigênio, as quais são geradas 

nos organismos vivos. Outro processo proposto envolve a coordenação com metais 

(PERRON et al., 2008). 

Os grupos hidroxílicos presentes em sua estrutura podem se coordenar a metais 

e esse processo pode intensificar suas propriedades antioxidantes. Estudos feitos com 

o bioflavonóide rutina mostraram que a coordenação com cobre aumenta a habilidade 

do flavonóide em seqüestrar radicais em 2 a 30 vezes quando comparado com a 

molécula não complexada (AFANAS‟EVA et al., 2001). Além da rutina, outros 

flavonóides (quercetina, galangina e catequina) também têm sua atividade 

antioxidante aumentada quando coordenados a ferro(III), alumínio(III), zinco(II) e 

cobre(II) (SOUZA e GIOVANI 2004).  

A maioria dos estudos de complexação envolve a quercetina (figura 2), mas 

outros flavonóides menos estudados começam a despertar interesse. Li e 

colaboradores (LI et al., 2008) mostraram que os complexos formados por Ni, Cu e Zn 

com um derivado da naringenina são mais ativos na supressão dos radicais O2
-  e HO .  

Outros estudos investigam como a complexação altera a cor dos flavonóides, 

visto que eles são utilizados como corantes de tecidos, desde tempos remotos, e os 

metais como mordentes. Assim, um estudo envolvendo apigenina e alumínio foi 

realizado por Favaro e colaboradores (FAVARO et al., 2007), o qual demonstrou que a 

desprotonação e a coordenação transformam moléculas não ou fracamente 
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fluorescentes em eficientes fluoróforos, assim melhorando a resistência a luz dos 

tecidos coloridos. 

 

1.2. Crômio(III) 

Crômio(III) é um metal essencial que se encontra envolvido no metabolismo de 

açúcares e gorduras. Suplementos nutricionais contendo crômio, principalmente na 

forma de picolinato de crômio (III) ( [Cr(pic)3] ) são empregados desde a década de 

1980 como uma forma de melhorar o metabolismo da glicose, reduzindo gorduras e 

aumentando a quantidade de músculos. Contudo, os benefícios da suplementação de 

crômio em pessoas saudáveis tanto quanto a essencialidade do Cr (III) para o 

metabolismo da glicose em humanos têm sido seriamente questionados nos últimos 

anos. Enzimas ou cofatores dependentes de crômio ainda não são bem conhecidas, e 

o mecanismo de ação do Cr(III) como um agente de aumento da quantidade de 

insulina não está totalmente esclarecido. Efeitos benéficos de compostos de crômio 

(III) sobre o metabolismo da glicose parecem ser limitados a pacientes com diabetes 

tipo II tomando grandes doses de suplemento (≥ 1mg de Cr por dia), a qual excede 30 

a 40 vezes o valor aceito de ingestão diária de crômio. Visto que [Cr(pic)3] em alta 

concentração é genotóxico e mutagênico, novas formas do suplemento têm sido 

propostas. Essas incluem o propionato de crômio(III) trinuclear 

([Cr3O(OCOEt)6(OH2)3]
+), o qual reduz os níveis de colesterol e triglicérides no sangue 

de ratos saudáveis e diabéticos tipo II, e tem sido proposto como um composto 

mimético funcional e estrutural da cromodulina, um peptídeo que contém Cr(III) 

(NGUYEN et al., 2008).  

O propionato de crômio (III) pertence a uma classe de compostos, denominados 

de clusters, que apresentam uma fórmula geral [M3O(RCO2)6(L)3]
+, onde M é 

normalmente um metal de transição. Estes compostos apresentam uma estrutura a 

qual é mantida por uma ponte μ3-oxo e seis carboxilatos em ponte (Figura 3). 

Completam a esfera de coordenação do metal, os ligantes L que podem ser moléculas 

do solvente, tais como metanol ou água, ou ligantes heterocíclicos (CANNON e 

WHITE, 1988; TOMA et al., 2001). 
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Figura 3: Representação estrutural do cluster [Cr3O(CH3CO2)6(MeOH)3]
+. 

 

Apesar da grande quantidade de trabalhos envolvendo a coordenação de 

flavonóides com metais, sua interação com crômio é pouco explorada na literatura, 

sendo os estudos limitados ao uso de flavonóides na determinação de crômio em aço 

(EL-SAYED et al., 2000; ALVAREZ et al., 1989). Foram encontradas algumas patentes 

relativas ao uso de quercetina e crômio como participantes em suplementos 

alimentares, mas nenhum trabalho onde se descreve a estrutura dos complexos 

formados.  

Procurando contribuir para um melhor entendimento desse sistema, nosso grupo 

estudou a interação do cluster [Cr3O(CH3CO2)6(H2O)3]
+ com quercetina em solução 

aquosa (PENACHIO et al., 2004), onde observou-se que dependendo do pH diferentes 

espécies eram obtidas. Em função da complexidade do sistema, um novo estudo foi 

realizado com o sal de cloreto de crômio (III) em etanol. Foi observada na reação com 

DPPH que o complexo apresenta maior atividade oxidante que o ligante livre (SILVA et 

al., 2009).  

Assim, nesse projeto pretende-se sintetizar e isolar complexos de crômio (III) 

com apigenina e naringenina, usando dois compostos de partida diferentes: o sal 

hidratado CrCl3.6H2O e o cluster [Cr3O(CH3CO2)6(H2O)3]Cl. Diferentes compostos 

podem ser formados, pois esses flavonóides devem se ligar de uma forma bidentada 

ao íon Cr3+ através dos grupos coordenantes 5-hidroxi-4-oxo (Anéis A e C), (figura 4) 

ou de forma monodentada aos grupos 7-hidroxi (anel A) ou 4`-hidroxi (Anel B). No 

entanto, o cluster por ter somente uma posição livre, deve apresentar esses polifenóis 

ligados de uma forma monodentada, através do grupo hidroxílico na posição 7 do anel 

A (figura 4). Além disso, devido à presença de muitos grupos coordenantes, espécies 

polinucleares podem ser formadas. O que se pretende avaliar nesse estudo é como as 
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diferentes formas de coordenação influem na propriedade antioxidante da apigenina e 

da naringenina. 

 

Figura 4. Representação esquemática da forma esperada de coordenação da 

apigenina ao cloreto de crômio(III) e ao cluster de crômio (III).  

 

1.3. Objetivos  

Como indicado acima, tanto os flavonóides quanto o crômio, 

independentemente, tem um papel muito importante em diversos processos 

metabólicos. Neste trabalho pretendemos dar continuidade ao estudo de possíveis 

efeitos sinérgicos entre flavonóides e crômio no intuito de produzir compostos que 

possam vir a apresentar características interessantes do ponto de vista biológico. 

Assim, o objetivo desse projeto é investigar a possibilidade de uma interação entre o 

crômio (III) e os flavonóides, apigenina e naringenina, e verificar como essa possível 

coordenação afeta as propriedades eletrônicas e antioxidantes desses polifenóis. 

A estratégia proposta consiste em: 

1. sintetizar e caracterizar complexos formados por naringenina e apigenina e duas 

formas diferentes de crômio(III): o sal CrCl3.6H2O e o cluster de crômio 

[Cr3O(CH3CO2)6(H2O)3]
+ e 

2. avaliar a influência das diversas formas de coordenação dos flavonóides com o íon 

de crômio(III) (figura 4) na atividade antirradicalar da naringenina e apigenina, via teste 

com DPPH.  

 

2. Parte Experimental 

2.1. Reagentes, solventes, materiais e equipamentos utilizados 

Os reagentes apigenina, naringenina, e 1,1-difenil-2-picrilhidrazila (DPPH) foram 

adquiridos da SIGMA. Os reagentes utilizados nas sínteses foram: cloreto de crômio 

(CrCl3.6H2O) da VETEC e acetato de sódio triidratado da SYNTH. Os solventes 
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acetonitrila (Synth), ácido acético glacial (Dinâmica), acetona (Lafan), dimetilsulfóxido 

(Neon), etanol (CAAL), éter dietílico (LAFAN), metanol (Neon), todos de grau analítico, 

foram utilizados sem purificação adicional. Nas análises de RMN foi usado 

dimetilsulfóxido deuterado da Tedia Brazil. 

As medidas de análise elementar (%C e %H) dos complexos sintetizados foram 

realizadas na Central Analítica do Instituto de Química da USP. 

Para as análises por Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC) 

foram utilizadas placas comerciais de gel de sílica 60 F254 para cromatografia em 

camada fina, sobre suporte de alumínio, da Merck. As revelações das placas em 

CCDC foram realizadas por visualização no ultravioleta (254 e 366nm) ou utilizando-se 

solução alcoólica de DPPH. 

Os espectros de massas foram obtidos em um espectrômetro com ionização por 

spray eletrostático (ESI) da Bruker Daltonics modelo Esquire 3000 Plus (Central 

Analítica do IQUSP) nas seguintes condições: capilar: 4000V, nebulizador 12 psi, fluxo 

de gás: 5.0L.min-1, fluxo de injeção: 90 L.min-1 e temperatura de 280°C. 

As medidas de condutividade elétrica foram realizadas num condutivímetro da 

Digimed modelo DM-32 equipado com uma cela de condutividade (DMC-001M) com 

constante K=0,1 cm-1, a partir de soluções 10-3 a 10-5 mol/L em dimetilsulfóxido.  

Na obtenção dos espectros eletrônicos utilizou-se um espectrofotômetro UV-

Visível da Agilent modelo 8453. As medidas foram efetuadas na região de 190 a 1100 

nm usando cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico. 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em um espectrômetro da 

Shimadzu modelo FTIR 8300, no intervalo de 4000 a 400 cm-1, a partir da amostra 

dispersa em pastilha de KBr. 

Os dados de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio (RMN 1H) e carbono 

(RMN 13C) foram obtidos num espectrômetro da Bruker modelo DPX 300 (Central 

Analítica do IQUSP), a partir de soluções dos compostos em dimetilsulfóxido 

deuterado.  

As curvas termogravimétricas foram obtidas num analisador termogravimétrico 

da TA Instruments, modelo Hi-Res TGA 2950 (Central Analítica - IQUSP), utilizando 

massa de amostra de 1 a 3 mg, cadinho de cerâmica, fluxo de nitrogênio de 50mL/min 

e uma taxa de aquecimento de 10oC/min.  
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Para os cálculos teóricos de modelagem molecular foi utilizado o programa 

HyperChem v. 6.03 e as respectivas conformações de menor energia dos compostos 

obtidas através do método semi-empírico PM3. 

 

2.2. Síntese dos Complexos 

2.2.1. Síntese do cluster trigonal de acetato de crômio (III) - [Cr3OAc6(H2O)3]Cl 

O cluster de partida, [Cr3OAc6(H2O)3]Cl, foi obtido a partir do procedimento 

desenvolvido por Uemura e colaboradores, o qual envolve a reação entre cloreto de 

crômio (III) e acetato de sódio em uma mistura de solventes, ácido acético e etanol 

(UEMURA et al.,1973), conforme reação abaixo apresentada : 

 

3CrCl3.6H2O  +  6NaCH3COO  →  [Cr3O(CH3COO)6(H2O)3]Cl  +  6NaCl  + 2HCl 

 

Num balão de fundo redondo de 250 mL adicionou-se 2,70 g (10 mmol) de 

CrCl3.6H2O, 2,80 g (21 mmol) de NaC2H3O2.3H2O, 50ml de ácido acético glacial e 

50mL de álcool etílico. Manteve-se a mistura reacional sob refluxo por quatro horas e a 

seguir deixou-se a solução em repouso por uma noite. Após esse tempo decantou-se 

e filtrou-se a solução a vácuo para separar o produto obtido dos sais indesejáveis 

(NaCl e NaC2H3O2). Para remoção dos solventes, o filtrado foi rotaevaporado sob 

baixa pressão até obtenção do sólido. Como o mesmo ainda continha ácido acético 

impregnado, adicionou-se 20mL de metanol ao material e o procedimento de 

rotaevaporação foi repetido. Ao sólido obtido, adicionou-se 200 mL acetona e a 

solução foi deixada em repouso durante 72 hs em temperatura ambiente. O 

precipitado obtido foi filtrado a vácuo e seco em dessecador contendo sílica gel. 

Obteve-se 0,52 g do cluster [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O (8 % de rendimento). 

 

2.2.2. Síntese do complexo com apigenina: [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O 

O complexo de crômio com apigenina foi obtido através da reação a quente 

entre o flavonóide desprotonado, com hidróxido de sódio e o metal em etanol, segundo 

procedimento descrito por TAN e colaboradores (2009).  

Em um balão de 125mL foram colocados 0,1716g (0,63 mmol) de apigenina, 

25mL de etanol e a mistura foi aquecida sob refluxo até a dissolução total do 

flavonóide. A seguir, colocou-se 0,0250g (0,63 mmol) de NaOH, 17mL de etanol para 
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promover a dissolução do sal obtido, 0,0560g (0,21mmol) de cloreto de crômio(III) 

hexahidratado e a solução foi mantida sob agitação e refluxo por 12 horas. O 

precipitado obtido foi filtrado, lavado com água gelada e seco à vácuo num dessecador 

contendo sílica-gel. Obteve-se 0,0967g de um sólido verde (34% de rendimento). 

Como o complexo obtido apresentava ligante em excesso, utilizou-se o 

seguinte procedimento para purificá-lo: 

 Em um erlenmeyer de 125mL adicionou-se 0,0731g do complexo e 20mL de 

acetonitrila (Synth). A mistura foi agitada por 10 minutos e o sobrenadante foi retirado. 

Esse procedimento foi repetido por mais 5 vezes até que o espectro eletrônico do 

sobrenadante não indicasse mais a presença do ligante em excesso. O sólido foi 

filtrado, lavado com acetonitrila e seco à vácuo. Obteve-se 0,0677g de complexo (93% 

de rendimento) 

 

2.2.3. Síntese do cluster com apigenina [Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O 

O cluster de crômio com apigenina foi obtido através da reação à quente entre o 

flavonóide desprotonado, com acetato de sódio, e o cluster [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O 

em etanol, segundo procedimento descrito na literatura (HIRAKI et al., 1978). Nesse 

caso optou-se por utilizar uma base mais fraca para evitar uma possível destruição da 

unidade Cr3O. 

Num balão de 125mL foram colocados 0,100g (0,37 mmol) de apigenina, 20mL 

de etanol e a solução foi aquecida, sob agitação para a dissolução do flavonóide. A 

seguir, adicionou-se 0,0503g (0,37 mmol) de acetato de sódio triidratado dissolvido em 

7mL de etanol e, depois de 40 minutos de refluxo, 0,0759g (0,12mmol) do cluster de 

partida [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O. A solução foi mantida sob agitação e refluxo por 

12horas e a seguir resfriada em geladeira por 92h. O precipitado formado foi filtrado, 

lavado com etanol e seco a vácuo em dessecador contendo sílica gel. Obteve-se de 

um sólido verde 0,0962g (17% de rendimento). 

 

2.2.4. Síntese do complexo com naringenina 

Dois procedimentos foram utilizados na obtenção do complexo de crômio com 

naringenina. O primeiro procedimento (a) foi análogo ao adotado para a síntese do 

complexo com apigenina e o segundo (b) foi feito seguindo o método descrito por 

Pereira e colaboradores (2007) segundo o qual, após 30 minutos da reação entre o 

metal e o ligante ocorre a precipitação do complexo. 
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(a) Em um erlenmeyer de 125mL foi dissolvido 0,4084g (1,5 mmol) de naringenina em 

20 mL de metanol a frio. Depois da completa dissolução, a solução foi aquecida a 

75oC e foi adicionado 0,600g (1,5 mmol) de hidróxido de sódio em 25 mL de metanol. 

Depois de aproximadamente 20min, a solução que de começo era amarela tornou-se 

laranja. Foi adicionado 0,1332g (0,50 mmol) de cloreto de crômio (III) em 10 mL de 

metanol. Imediatamente, notou-se uma mudança da coloração laranja, para a 

coloração verde. Após alguns minutos houve a formação de um precipitado de cor 

verde, que foi filtrado e seco a vácuo, obtendo-se 0,0720 g de produto (19% de 

rendimento, assumindo uma fórmula igual a [Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O). 

 

(b) Num erlenmeyer de 125mL foi adicionado 0,1899g (0,70 mmol) de naringenina e 

10mL de metanol. A solução foi agitada e foi adicionado, gota a gota, 0,0946g (0,35 

mmol) de CrCl3.6H2O dissolvido em 2,3mL de água deionizada. Como não ocorreu a 

formação de precipitado, nem mesmo após aquecer a solução a 60ºC por 1h., 

resolveu-se adicionar base para desprotonar o ligante e verificar se a reação ocorreria 

em maior extensão. Assim, adicionou-se 0,0323 g (0,80 mmoL) de NaOH à solução, a 

qual foi aquecida (60oC) por mais 3h. Após esse tempo, notou-se a presença de um 

sólido no fundo do erlenmeyer, o qual filtrado, lavado com água e identificado como 

ligante que não reagiu. O filtrado de cor verde foi rotoevaporado e seco a vácuo. 

Obteve-se 0,04g de produto (15% de rendimento, assumindo uma fórmula igual a 

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O) 

 

2.2.5. Síntese do cluster com naringenina [Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O 

 O procedimento utilizado nessa síntese foi semelhante ao do cluster com 

apigenina. 

Num balão de fundo redondo de 250 mL adicionou-se 0,2918g (1,1 mmol) de 

naringenina e 10 ml de etanol. A mistura foi aquecida, sob refluxo, até a dissolução do 

flavonóide. A seguir, colocou-se 0,1477g (1,1 mmol) de acetato de sódio e 20mL de 

etanol, para promover a desprotonação do flavonóide, e então adicionou-se 0,2233g 

(0,36 mmol) do cluster [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O dissolvido em 20mL de etanol. A 

solução foi mantida sob refluxo por aproximadamente 17 horas e após resfriamento a 

temperatura ambiente adicionou lentamente 65mL de éter etílico, pouco a pouco, onde 

observou-se a formação do precipitado de coloração verde claro, o qual foi filtrado a 
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vácuo, lavado com água a frio e seco a vácuo. Obtivemos 0,0707g do complexo (24% 

de rendimento). 

 

2.3. Avaliação da atividade antirradicalar frente ao DPPH 

Uma alíquota (0,1mL) das soluções estoque em DMSO dos flavonóides livres e 

coordenados foi adicionada a 3,9mL de uma solução de DPPH 6.10-5 M em metanol. A 

cinética da reação foi observada pela variação da absorbância da solução em 515 nm 

durante quarenta e cinco minutos. Para a quantificação da atividade antirradicalar das 

amostras testadas, foi calculada a variação da absorbância (  Abs), considerando a 

absorbância no tempo zero (Abs DPPH sem adição da amostra) e a absorbância da 

solução 45 minutos após adição da amostra (ECKERT, 2006). A partir desses dados, 

a concentração de DPPH sequestrado pela amostra (DPPHseq) é calculado pela 

equação 1:  

[DPPH]seq =  Abs/ 515                                   equação 1 

O número de radicais DPPH seqüestrados por molécula da amostra (AOH) é 

obtido pela equação 2: 

n = [DPPH]seq/[AOH]                                         equação 2 

 O flavonóide quercetina foi usado como antirradical padrão. 

 

2.4. Avaliação da fotodegradação da apigenina e de seu complexo com crômio  

Soluções de apigenina e do complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O em 

dimetilsulfóxido foram irradiadas com uma lâmpada UV (CAMAG UV, 12VDC/VAC, 

50/60Hz, 14VA ) em dois comprimentos de onda 254 e 366nm e espectros eletrônicos 

dessas soluções foram obtidos após intervalos de 10 minutos de irradiação das 

amostras. 

A fotodegradação da apigenina e do seu complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O 

foi estimada a partir das absorbâncias medidas nos espectros eletrônicos das 

amostras irradiadas e calculada a partir da expressão:  

 

%fotodegradação = 100 - (At x100/Ao)           equação 3 

 

onde: A0 e At são as absorbâncias iniciais e no tempo t 
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3. Resultados e Discussão 

Os complexos de crômio com os dois flavonóides foram analisados através de 

análise elementar, condutividade elétrica, espectrometria de massas, análise térmica, 

ressonância magnética nuclear, espectroscopia eletrônica e vibracional. Além disso, 

os flavonóides livres e os complexos obtidos foram submetidos aos ensaios de 

avaliação da atividade antirradicalar frente ao DPPH. 

 

3.1. Análise Elementar e Medida de Condutividade Elétrica dos Complexos 

As porcentagens de carbono e hidrogênio nos complexos de apigenina e 

naringenina obtidos são apresentadas na tabela 1, onde se observa de um modo geral 

que há uma boa concordância entre os valores experimentais e calculados, exceção 

feita para o complexo de crômio com naringenina.  

 

Tabela 1: Dados experimentais e calculados de análise elementar e de condutividade 

elétrica , M, (S. cm2.mol 
-1),dos complexos obtidos. 

Composto %C %H M 

[Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O 21,5 (21,5) 4,51 (4,51) - 

apigenina    

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O 39,1 (40,4) 3,35 (3,40) 30 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O 48,7 (46,8) 4,64 (4,21) 2 

naringenina    

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O
a 22,3 (48,8) 4,32 (4,64) - 

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O
b 13,7 (48,8) 3,08 (4,64) - 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O 37,6 (37,3) 4,78 (4,29) 34 

a, b 
Dados referentes aos produtos obtidos, respectivamente, segundo os procedimentos a e b  

(vide item 2.2.4). Os teores de carbono e hidrogênio calculados encontram-se entre 

parênteses. 

 

A análise do complexo de crômio com naringenina obtido pelo procedimento (b) 

por Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC), usando como eluente 

uma mistura de Clorofórmio:Metanol 3:7, mostrou que ele não apresentava ligante em 
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excesso. A fórmula foi proposta com base nas medidas de espectrometria de massas 

(vide item 3.2), mas existe a possibilidade de ter se formado um complexo polinuclear 

o que justificaria os baixos teores de carbono observados. Souza e Giovanni (2005) 

propuseram um complexo de alumínio com rutina (L2) com fórmula [Al3(L
2)2(H2O)12]Cl5. 

Se assumíssemos a mesma composição para o complexo obtido nesse trabalho, o 

teor de carbono calculado (33,1) ainda seria maior que o observado (22,3 e 13,7). 

Novos estudos serão realizados para tentar identificar a natureza do complexo obtido. 

 As medidas de condutividade elétrica (tabela 1) confirmam que os complexos 

Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O, [Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O e 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O comportam-se como não eletrólito em solução 

de dimetilsulfóxido, visto que os valores obtidos estão abaixo da faixa esperada para 

eletrólito 1:1 que é de 50-70 S. cm2.mol 
-1 (GEARY, 1971).  

 

3.2. Espectrometria de Massas  

Na figura 5 encontra-se o espectro de massas (ESI+) do complexo de apigenina 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O, onde não foi possível identificar o pico do íon molecular. 

Contudo o pico que apresenta valor de m/z igual a 437 foi associado a espécie 

(Na2[Cr(C15H9O5)Cl(HO)2])
+, confirmando a presença de uma única unidade 

flavonoídica por complexo. O pico base (m/z = 381,1) foi tentativamente associado a 

espécie Na[Cr(C15H9O5)Cl]2+ (m/z = 380).  

 

Figura 5. Espectro de massas do complexo de apigenina [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O 

obtido em solução de metanol.  

 

A existência desses adutos de sódio é comum em espectros de massas, pois 

esses íons são formados através da interação com adutores, como metais alcalinos 

(por exemplo, Li+, Na+, K+), pois o equipamento é calibrado com formiato de sódio 

(HOFFMANN & STROOBANT, 2007). 
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 No espectro de massas do cluster de apigenina 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O (figura 6) também não foi possível localizar 

o pico correspondente ao íon molecular. O pico com m/z igual a 1005,8 foi associado a 

espécie [Cr3O(CH3CO2)5(C15H9O5)(C15H10O5)]
+, resultante da saída de uma molécula 

de apigenina e um íon acetato.  

 

Figura 6. Espectro de massas do cluster com apigenina, 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O, dissolvido em acetonitrila.  

 

 O pico de maior intensidade presente (pico base: m/z = 739,5) no espectro de 

massas do complexo de crômio com naringenina, [Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5(H2O), 

(figura 7) foi identificado com sendo relativo a espécie [M-H+]. No entanto, os baixos 

teores de carbono, obtidos por análise elementar, para esse complexo sugerem a 

existência de mais de um íon crômio por fórmula. Assim, o pico com m/z igual 1005,8 

poderia corresponder a espécie Cr3(C15H10O5)2Cl5(H2O)6Na+ (m/z = 1005). Os dados 

obtidos até o momento não permitem afirmar se a espécie polinuclear foi formada 

somente na fase gasosa ou se a mesma já existia no estado sólido.  

 

Figura 7. Espectro de massas do complexo com naringenina obtido em solução de 

metanol.  
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No espectro de massas do cluster com naringenina, 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O, também não foi encontrado o pico do íon 

molecular. Os picos com m/z iguais a 562,2, 608,2 e 690,1 foram atribuídos, 

respectivamente, aos íons [Cr3O(CH3CO2)6(H2O)2]
+ correspondente a saída de 

naringenina, [Cr3O(CH3CO2)6(H2O)(CH3OH)2]
+ e 

[Cr3O(CH3CO2)6(H2O)2(CH3OH)](CH3OH)3
+. Esses dados indicam que a unidade Cr3O 

é mantida após a coordenação com o flavonóide. 

 

Figura 8. Espectro de massas do cluster com naringenina, 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O, obtido em solução de metanol.  

 

3.3. Análise térmica 

3.3.1. Complexos com apigenina 

As curvas termogravimétricas da apigenina e do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O encontram-se na figura 9, onde observa-se que a 

apigenina é estável até aproximadamente 190oC, enquanto o complexo apresenta 

perda de massa já no início do processo de aquecimento.  

A decomposição térmica do complexo ocorre em três etapas que se 

sobrepõem e que portanto não geram nenhum intermediário estável. A primeira etapa 

(eq.1) corresponde a saída da molécula de água de hidratação ( m = 4,0%). Na região 

de 71oC até 470oC ocorre uma perda de massa de 12,4% (calculado de 12,7%), a qual 

corresponde a saída de uma molécula de água coordenada e uma de ácido clorídrico 

(eq.2). Este comportamento é semelhante ao observado para o complexo 

[Cr(salen)(H2O)2]Cl que na região entre 360 e 552K também apresentou a saída de 

uma molécula de água e uma de HCl (ZHOU et al., 2000). 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O 
Co71

 [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2] + H2O  (equação 4) 

446,18g/mol     428,17g/mol 

562.2

608.2

690.1

+MS, 0.4-0.7min #(21-37)

0

1

2

3

4

6x10

Intens.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 m/z



16 
 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2] 
Co47071

 [Cr(C15H9O5)Cl(HO)] + H2O + HCl  (equação 5) 

429,17g/mol     373,69g/mol 

 

Na última etapa, de 470 a 800oC, deve ocorrer nova perda de água e ácido 

clorídrico além da decomposição do ligante. TAN e colaboradores (2009) estudaram o 

comportamento térmico de um complexo de cobre com apigenina (Apg), 

[Cu(Apg)2(H2O)2], e observaram que na região de 420 a 580 oC ocorre a quebra do 

anel do ligante com formação de óxido de cobre. No caso do complexo de crômio 

também deve ocorrer a formação do óxido, mas como o final do processo de 

decomposição ocorre acima de 800oC, não é possível sua determinação.  

 

Figura 9. Curva termogravimétrica da apigenina (a) e do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O (b) 

 

A curva termogravimétrica do cluster de partida [Cr3OAc6(H2O)3]Cl (figura 10b) 

apresenta na região de 25 a 158oC  uma perda de massa de 14,5% correspondente a 

saída do íon cloreto e das moléculas de água (calculado 14,4%). A partir de 158oC 
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inicia-se o processo de saída dos acetatos que ocorre em duas etapas: uma de 158 a 

~425 oC e outra de 425 a 600oC. 

O processo de decomposição térmica do cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O (figura 10c) inicia-se pela perda das 

moléculas de água de hidratação que ocorre até aproximadamente 96oC (perda de 

massa observada 8,4% e calculada de 8,6%).  

[Cr3O(Ac)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O
Co96

[Cr3O(Ac)6(C15H9O5)(C15H10O5)2] + 7H2O  

1462,08 g/mol     1335, 97 g/mol (equação 6) 

 

Figura 10: Curvas termogravimétricas da apigenina (a) e dos clusters 

[Cr3OAc6(H2O)3]Cl (b) e [Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O (c) obtidas em 

atmosfera de nitrogênio. 

 

A seguir, deve ocorrer a saida dos acetatos, pois no cluster de partida ela se 

inicia em 158oC enquanto que a apigenina livre é estável até 190oC (figura 10a) e a 

coordenada só se decompõe a partir de 420oC (figura 9b). Assim, a perda de massa 

de 24,6% (calculado de 24,2%) que ocorre de 96 a 456oC é atribuída a saída dos seis 

acetatos.  
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A decomposição dos flavonóides deveria corresponder a uma perda de massa 

de 55,4%. Na região de 456 a 813oC, observa-se somente uma perda de massa de 

41%, devido ao fato o processo não ter se encerrado nessa temperatura. 

 

3.3.2. Cluster com naringenina  

 A curva termogravimétrica da naringenina, do cluster de partida e do cluster 

com naringenina [Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O são apresentadas na figura 

11, onde se pode observar que a naringenina é estável até aproximadamente 200oC, 

enquanto os clusters já apresentam perda de massa no início do aquecimento. 

 

Figura 11. Curvas termogravimétricas da naringenina (a) e dos clusters 

[Cr3OAc6(H2O)3]Cl (b) e [Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O (c) obtidas em 

atmosfera de nitrogênio. 

 

 O cluster com naringenina apresenta 4 etapas mal definidas de perda de 

massa. A primeira corresponde a saída das 4 moléculas de água, que ocorre até 

139oC com uma perda de massa de 8,3%. A próxima espécie a sair do cluster deve 

ser os acetatos, sendo os três primeiros até aproximadamente 365oC (perda de massa 
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observada de 19% e calculada de 20%) e os outros três restantes até 585oC (perda de 

massa observada de 21% e calculada de 20%. A saída da naringenina deve ocorrer 

de 365oC a 853oC com uma perda de massa de 31% (calculada de 31%).  

Os dados de análise termogravimétrica do complexo de crômio com 

naringenina não puderam ser obtidos até o momento, mas serão estudados 

posteriormente. 

 

3.4. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

3.4.1. Complexos com apigenina  

O espectro de RMN de 
1

H da apigenina (figura 12a) apresentou sinais na 

região aromática (  6,0 - 8,0) correspondente aos 

hidrogênios aromáticos, confirmando o esqueleto de 

um flavonóide (tabela 2). Os dois dubletos, em  7,91 

(2H, H2‟/H6‟) e em  6,92 (2H, H3‟/H5‟) com 

integração para dois hidrogênios cada um e com 

constante de acoplamento observada em J= 8,7Hz, evidenciaram que o anel B do 

núcleo flavonoídico é mono-oxigenado e para-disubstituído. O singleto em  6,76 (1H, 

H3) caracteriza uma flavona. Na identificação do anel A, verifica-se dois dubletos em  

6,18 (1H, H6) e  6,47 (1H, H8). A pequena constante de acoplamento observada (J= 

1,8Hz) confirma um acoplamento meta entre esses hidrogênios, evidenciando a 

presença de um flavonóide 5,7-diidroxilado. Os sinais foram comparados com os 

dados publicados por HARBORNE (1996) e são compatíveis com a flavona apigenina. 

Espectros de ressonância magnética nuclear de complexos de crômio(III) são 

difíceis de serem observados (GLASS et al., 1993) devido ao fato do metal apresentar 

três elétrons desemparelhados. Esses elétrons interagem com os spins nucleares e 

interferem nos mecanismos de relaxação, fazendo com que os eles percam energia a 

partir do estado excitado sem emitir sinal de RMN (IGGO, 1999). 

No espectro de RMN de hidrogênio do complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2] (figura 

12b) conseguiu-se observar alguns dos sinais da apigenina, cuja atribuição tentativa 

encontra-se na tabela 2. Nela podemos observar que os sinais apresentam 

deslocamentos químicos menores que os observados no ligante livre, fato este devido 

ao paramagnetismo do íon Cr3+. Efeito análogo foi observado em derivados de piridina 

ligados a clusters de rutênio, onde a anisotropia paramagnética da unidade Ru3O 
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também desloca os sinais do anel heterocíclico para regiões mais protegidas 

(ALEXIOU e TOMA, 1997).  

 

Figura 12. Espectros de RMN de 
1

H da apigenina (a), do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2] (b) e do cluster [Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O 

dissolvidos em DMSO-d6. Em ambos os espectros os sinais demarcados com S 

referem-se a sinais dos solventes. 
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O número de elétrons desemparelhados no cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O não deve ser muito diferente do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2], se ele apresentar o mesmo comportamento do cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C5H5N)3]
+, onde os metais apresentam uma interação 

antiferromagnética que reduz seu momento magnético para 3,14 B (GLASS et al., 

1993).  

 

Tabela 2. Atribuição dos sinais de RMN 1H da apigenina e do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2] em DMSO-d6. 

 Apigenina [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2] 

Posição Experimental* Literatura* Experimental* 

3 6,76 s 6,77 s 5.74 s 

6 6,18 d (J= 1,8 Hz) 6,27 d (J= 1,8 Hz) 4,04 s 

8 6,47 d (J= 1,8 Hz) 6,47 d (J= 1,8 Hz) 4,35 s 

2‟ 7,91 d (J= 8,7 Hz) 8,03 d (J= 8,7 Hz) 1,05 d (J = 6,9Hz) 

3‟ 6,92 d (J= 8,7 Hz) 6,90 d (J= 8,7 Hz) 1,03 d (J = 6,9Hz) 

5‟ 6,92 d (J= 8,7 Hz) 6,90 d (J= 8,7 Hz) 1,03 d (J = 6,9Hz) 

6‟ 7,91 d (J= 8,7 Hz) 8,03 d (J= 8,7 Hz) 1,05 d (J = 6,9Hz) 

OH 10,32 sl   

C5-OH 12,94 s -  

* HARBORNE, 1996. 

 

No espectro de hidrogênio do cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O (figura 12c), os sinais dos prótons do anel 

B aparecem na região de 0 a 2 ppm. Os sinais alargados na região de 4 a 8 ppm 

devem ser relativos aos anéis A e C. Na região ao redor de +36ppm, são esperados 

os sinais das metilas dos grupos metilas dos grupos acetatos(GLASS et al, 1993). 

Uma análise mais detalhada dessa região mostrou a presença de uma elevação na 

linha base, mas sem um sinal bem definido. 
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3.4.2. Complexos com naringenina 

O espectro de RMN de 
1

H da naringenina (figura 13a) 

apresentou sinais na região aromática (  5,8 – 7,5) 

correspondente aos hidrogênios aromáticos e três duplos-

dubletos na região entre (  2,65 – 5,45), confirmando o esqueleto de um flavonóide do 

tipo flavanona (tabela 3). Os dois dubletos, com integração para dois hidrogênios cada 

um e com constante de acoplamento observada em J= 8,7Hz, em  7,30 (2H, H2‟/H6‟) 

e em  6,78 (2H, H3‟/H5‟) evidenciaram que o anel B do núcleo flavonoídico é mono-

oxigenado e para-disubstituído. Na identificação do anel A, verifica-se um singleto em 

 5,87 com integração para dois hidrogênios, evidenciando a presença de um 

flavonóide 5,7-diidroxilado. O sinal em  5,43 (dd, J= 2,7Hz e 12,8 Hz) atribuído ao 

hidrogênio do carbono oximetínico (H2) apresenta acoplamentos com o hidrogênio H-3 

em cis (J= 2,7Hz) e com o H-3 em trans (J= 12,8Hz) evidenciando os acoplamentos 

axial-equatorial e axial-axial, respectivamente. Os dados experimentais (tabela 3) 

foram comparados com dados publicados na literatura (IBRAHIM et al., 2003; ZHANG 

et al., 2003) e são compatíveis com a flavanona naringenina. Na Tabela 3 são 

apresentados os dados de RMN 1H atribuídos para a naringenina e seu respectivo 

complexo. 

No espectro de ressonância de hidrogênio do complexo 

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O (figura 13b), foram observados alguns sinais da 

naringenina, cuja atribuição encontra-se na tabela 3. Da mesma foram que nos 

complexos com apigenina, todos os sinais apresentam valores de deslocamentos 

químicos baixos em função do paramagnetismo do metal.  

No cluster [Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O.(figura 13c) o número de 

sinais observados é muito menor. O sinal mais intenso em 1,89 ppm deve 

corresponder aos hidrogênios do anel B. Na região ao redor de 35ppm observa-se 

uma elevação da linha base, que deve corresponder aos sinais dos acetatos. Uma das 

razões para a baixa resolução do espectro deve-se ao paramagnetismo da unidade 

Cr3O.  

 

 

 

 

 

O

O
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OH
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Figura 13. Espectros de RMN de 
1

H da naringenina dissolvida em DMSO-d6 (a), do 

complexo [Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O (b) e do cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O em CD3OD. Em ambos os espectros os sinais 

demarcados com S referem-se a sinais dos solventes. 
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Tabela 3. Atribuição dos sinais de RMN 1H da naringenina e de seu complexo com 

crômio(III) ) em DMSO-d6 

 Naringenina  Complexo 

Posição Experimental* Literatura* Experimental* 

2 5,43 dd (J= 2,7 e 12,8 Hz) 5,41 dd (J= 2,7 e 12,7 Hz) 5,49 s 

3 2,67 dd (J= 2,7 e 17,3 Hz) 2,67 dd (J= 2,8 e 17,1 Hz) 2,66 s 

 3,22 dd (J= 12,8 e 17,3 Hz) 3,20 m 3,61 d  

(J= 5,5 Hz) 

6 5,87 s 5,89 s - 

8 5,87 s 5,89 s - 

2‟ 7,30 d (J= 8,7 Hz) 7,30 d (J= 8,4 Hz) 1,18 

3‟ 6,78 d (J= 8,7 Hz) 6,80 d (J= 8,4 Hz) 1,18 

5‟ 6,78 d (J= 8,7 Hz) 6,80 d (J= 8,4 Hz) 1,18 

6‟ 7,30 d (J= 8,7 Hz) 7,30 d (J= 8,4 Hz) 1,18 

C5-OH 12,13 s - * 

OH 10,74 sl - * 

OH 9,55 sl - * 

* IBRAHIM et al., 2003; ZHANG et al., 2003. 

 

Os dados de RMN 13C para os flavonóides apigenina e naringenina também 

foram obtidos sendo semelhantes aos reportados em literatura (AGRAWAL & 

BANSAL, 1989; IBRAHIM et al., 2003; ZHANG et al., 2003). Esses dados atribuídos 

são apresentados na Tabela 4. No entanto, para os complexos de apigenina e 

naringenina obtidos, mesmo após aquisição do sinal por 13296 repetições, durante 21 

horas, não foi possível a observação dos sinais de 13C. Um tempo maior de aquisição 

seria necessário para obtenção de espectros satisfatórios que possibilitassem a 

observação e posterior atribuição dos respectivos dados. 
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Tabela 4. Atribuição dos dados de RMN 13C dos flavonóides apigenina e naringenina 

em DMSO-d6 

Carbono Apigenina Naringenina 

2 163,8 78,8 

3 102,8 42,3 

4 181,8 196,7 

5 161,1 163,8 

6 98,8 96,2 

7 164,1 167,0 

8 94,0 95,4 

9 157,3 163,3 

10 103,7 102,1 

1‟ 121,3 129,2 

2‟,6‟ 128,4 128,6 

3‟,5‟ 116,0 115,6 

4‟ 161,5 158,1 

 

 

3.5. Espectroscopia vibracional  

3.5.1. Complexos com apigenina 

 Na figura 14 são apresentados os espectros vibracionais na região do 

infravermelho da apigenina e do complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O e na tabela 5 

estão listadas as principais bandas observadas nesses compostos. 

Na região 4000 a 3000 cm-1 a apigenina apresenta uma série de vibrações 

correspondentes aos estiramentos das ligações OH e CH. No complexo, somente se 

observa a presença de uma banda larga em 3394 cm-1, que se deve ao estiramento 

OH das moléculas de água presentes e as bandas em 2918 e 2846 cm-1 relativas ao 

flavonóide.  
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Figura 14: Espectros vibracionais da apigenina (a) e do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O (b). 

 

Tabela 5: Atribuição tentativa das principais bandas (em cm-1) observadas nos 

espectros no infravermelho da apigenina (Apg), do complexo 

Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O (Cr-Apg) e dos clusters [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O (Cluster) 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)C15H10O5)2].7H2O (Cluster-Apg) 

Composto  (O–H)  (C=O)  (C-OH)  (C=C)  (Cr–O) 

Apg 3292 1653 1354 1608 - 

Cr-Apg 3394 1632 1354 1585 617 

Cluster 3415 1611 

1421 

  664 

439 

Cluster-Apg 3389 1630 

1446 

1446 1583 615 

411 

Apg* 3291 1651 1354 1608 - 

Cu-Apg* 3413 1626 1356 1597 607 

* Dados retirados de TAN et al., 2009. 
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O estiramento da carbonila que na apigenina livre é observado em 1653cm-1, 

no complexo desloca-se para 1632cm-1, o mesmo comportamento foi observado nos 

complexos de cobre com apigenina (TAN et al., 2009) indicando que o metal 

coordena-se ao ligante via o grupo carbonila e a hidroxila desprotonada da posição 5.  

Duas vibrações metal ligante são esperadas para esse complexo, mas 

somente uma foi observada: o estiramento Cr-O em 617cm-1. A banda relativa ao 

estiramento Cr-Cl deve situar-se fora da faixa de detecção do equipamento (4000-400 

cm-1), pois no cloreto de crômio(III) hexahidratado ela foi observado em 377cm-1 

(ŠOPOTRAJANOV et al, 1999).  

 A maioria das bandas observadas no espectro vibracional do cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O são relativas aos modos normais do 

flavonóide, conforme pode ser visto na figura.15.  

Os modos de estiramento assimétrico e simétrico da carbonila dos acetatos 

que no cluster de partida ocorrem, respectivamente, em 1611 e 1421 são deslocados 

para 1630 e 1446 cm-1 no cluster com apigenina. Assim, tanto o estiramento da 

carbonila do acetato quanto o do flavonóide, ocorrem acidentalmente na mesma 

região.  

O cluster deve apresentar vibrações características das unidades Cr3O e CrO4. 

Das vibrações esperadas para a unidade Cr3O (NAKAMOTO, 1978; JOHNSON et al, 

1981) somente foi observado o estiramento assimétrico CrO3 em 615 cm-1, os outros 

dois modos devem ocorrer fora da faixa estudada. Da mesma forma, somente 

encontrou-se o estiramento CrO4 em 411 cm-1.  

 

3.5.2. Complexos com naringenina 

 Na figura 16 encontram-se os espectros vibracionais na região do 

infravermelho da naringenina e de seu complexo com crômio(III) e na tabela 6 uma 

atribuição tentativa das principais bandas, que foram atribuídas segundo trabalho 

descrito na literatura (TAN et al., 2009). 

Assim como no complexo com apigenina, as bandas relativas aos estiramentos 

OH E CH do flavonóide não puderam ser observadas no espectro do complexo 

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O, pois foram “encobertas” pela presença de uma banda 

intensa e larga ao redor de 3400 cm-1, que deve-se ao estiramento OH das moléculas 

de água.  
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Figura 15. Espectros vibracionais dos clusters [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O (a), 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O (b) e da apigenina (c). 

 

  A naringenina também deve se coordenar ao metal através dos grupos 

5-hidroxi-4-oxo (Anéis A e C), visto que o estiramento da carbonila desloca-se de 1628 

cm-1 no ligante livre para 1620cm-1 no complexo. Tal deslocamento também foi 

observado em um complexo de cobre com naringenina, que foi investigado por TAN e 

colaboradores (2009). Nesse trabalho, a vibração cobre-ligante foi observada em 595 

cm-1, próximo ao valor observado no espectro do complexo de crômio com naringenina 

(594 cm-1).  
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Figura 16: Espectros vibracionais da naringenina complexada com crômio (III) (a) e 

livre (b). 

 

Tabela 6: Atribuição tentativa das principais bandas (em cm-1) observadas nos 

espectros no infravermelho da naringenina (Nar), do complexo 

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O (Cr-Nar) e dos clusters [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O (Cluster) 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O (Cluster-Nar) 

Composto  (O–H)  (C=O)   (C-OH)  (C=C)  (Cr–O) 

Nar 3285 1628 1387 1601 - 

Cr-Nar 3428 1620 1385 1570 594 

Cluster 3415 1611 

1421 

- - 664 

439 

Cluster-Nar 3414 1616 

1455 

1387 1542 592 

418 

Nar* 3290 1629 1388 1603 - 

Cu-Nar* 3401 1613 1374 1566 595 

* Dados retirados de TAN et al., 2009. 
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Na figura 17 são apresentados os espectros do cluster com naringenina, 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O, junto com a da naringenina e do cluster de 

partida e na tabela 6 encontram-se as principais bandas atribuídas. 

 

 

Figura 17. Espectros vibracionais da naringenina (a) e dos clusters 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O(b) e [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O. 
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A banda em 1616 cm-1 no espectro do cluster com naringenina foi atribuída aos 

estiramentos das carbonilas dos grupos acetatos e dos flavonóides que ocorrem na 

mesma região. As vibrações das unidades Cr3O e CrO4. foram atribuídas, 

respectivamente, as bandas 592 e 414 cm-1 

 

3.6. Espectroscopia Eletrônica 

3.6.1. Complexos com apigenina 

O espectro eletrônico da apigenina (figura18) apresenta bandas em 268nm e 

336nm, que são atribuídas às transições - * dos anéis A e B, 

respectivamente (SOUZA e GIOVANI, 2005). No complexo a banda 

em 268 nm desloca-se para 309nm e a banda em 336nm permanece 

praticamente inalterada, sendo observada em 338nm. Este fato reforça a idéia de que 

o metal coordena-se a apigenina via anel A. Além disso, no espectro do complexo 

observa-se a presença de uma nova banda em 412nm, que provavelmente é devida a 

uma transição de transferência de carga ligante-metal. 

 

 

Figura 18. Espectro eletrônico de soluções (a) da apigenina (85,4 mol/L) e (b) do 

complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O (88,8 mol/L) em dimetilsulfóxido.  

 

 O crômio deve apresentar duas transições de campo ligante ao redor de 650 e 

450 nm. Esta última deve estar encoberta pela transição de transferência de carga 

metal ligante e a outra apresenta um valor de absortividade molar muito baixo, da 

ordem de 20 cm-1.mol-1.L, para ser observada. 
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 O espectro eletrônico do cluster 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O encontra-se na figura 19, onde as bandas 

em 306nm e 336nm são atribuídas as transições - * dos anéis A e B e a banda em 

392 a uma transição de transferência de carga ligante-metal. 

A banda de baixa intensidade ao redor de 590 nm deve-se as transições de 

campo ligante dos íons crômio presentes no cluster. (CATTERICK e THOMTON, 

1977).  

 

 

Figura 19: Espectros eletrônicos de soluções (a) da apigenina (5,68.10-5 mol/L) e do 

cluster [Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O com concentrações de (b) 2,16.10-

5 mol/L e  (c)4,70.10-5mol/L em metanol 

 

3.6.2. Complexos com naringenina 

O espectro eletrônico da naringenina (figura 20a) em etanol apresenta duas 

bandas em 288nm e ao redor de 330nm, que foram atribuídas as transições π-π* dos 

anéis A e B, respectivamente. Tal atribuição foi feita com base no trabalho de Pereira 

e colaboradores (2007), que estudaram complexos de cobre com naringina, um 

derivado glicosilado da naringenina. Uma outra banda de maior intensidade é 

observada em 220nm. 

No complexo [Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O (figura 20b), a banda em 288nm 

diminui de intensidade e desloca-se para 283nm, enquanto a banda em 330nm 

aumenta de intensidade e desloca-se para 326nm. Esse fato é coerente com a 

coordenação do crômio ao flavonóide via grupos 5-hidroxi-4-oxo. Comportamento 
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semelhante foi observado para o complexo de cobre com 

naringina, cuja estrutura proposta é mostrada ao lado (Pereira et 

al., 2007).  

 

 

Figura 20. Espectros eletrônicos de soluções (a) 2,8.10-5 mol/L de naringenina e (b) do 

complexo [Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O (0,1g/L) em etanol.  

 

O espectro eletrônico do cluster com naringenina 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O (figura 21) pode-se observar que a banda em 

288 nm da naringenina diminui de intensidade, enquanto a banda em 330 nm aumenta 

e um nova banda surge em 387 nm. Tal fato é atribuído a coordenação do cluster ao 

anel A via hidroxila ligada ao carbono 7. A banda em 573 nm é devida as transições de 

campo ligante do cluster.  
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Figura 21. Espectros eletrônicos de soluções (a) 11,4 mol/L de naringenina, (b) 

10,5 mol/L  e (c) 875 mol/L do cluster [Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O em etanol. 

 

3.7. Estereoisomeria do complexos formados – Cálculos teóricos 

Para o complexo de apigenina [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O há três possíveis 

estereoisômeros: (1) o isômero que apresenta os cloretos em trans; (2) o isômero que 

apresenta as moléculas de água em trans; (3) o isômero que apresenta a molécula de 

água trans ao cloreto. Os três estereoisômeros tiveram suas estruturas representadas 

e submetidas ao cálculo teórico de modelagem molecular onde foram obtidas suas 

respectivas conformações de menor energia (Figuras 22-23). Na Tabela 7 são 

apresentadas as energias totais dos complexos e o calor de formação dos isômeros. A 

partir desses dados pode-se observar que o esteroisômero que apresenta os cloretos 

em trans é o isômero mais estável e cuja formação é mais favorecida. 

 

Tabela 7. Valores teóricos obtidos para os complexos de apigenina 

Complexo Energia Total (Kcal.mol-1) Calor de formação (Kcal.mol-1) 

trans-Cl- -113439,5 -352,83 

trans-Cl-H2O -113436,8 -350,10 

trans-H2O -113435,1 -348,44 
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Figura 22. Complexo do flavonóide apigenina com os cloretos em trans. 

 

 

Figura 23. Complexo do flavonóide apigenina com as moléculas de água em posição 

trans 



36 
 

 

Figura 24. Complexo do flavonóide apigenina com a molécula de H2O em trans ao Cl- 

 

Para o cluster de apigenina [Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O há três 

possíveis isômeros constitucionais: (1) o cluster que apresenta as moléculas de 

apigenina coordenadas através da hidroxila de C5; (2) o cluster que apresenta as 

moléculas de apigenina coordenadas através da hidroxila de C7; (3) o cluster que 

apresenta as moléculas de apigenina coordenadas através da hidroxila de C4‟. Os três 

isômeros tiveram suas estruturas submetidas à modelagem molecular onde foram 

obtidas suas respectivas conformações de menor energia (Figuras 25 – 27). Na 

Tabela 8 são apresentadas as energias totais dos clusters e o calor de formação dos 

isômeros. A partir desses dados pode-se observar que o isômero que apresenta os 

flavonóides coordenados através de C7 é o isômero mais estável, indicando que sua 

formação deve ser a mais favorecida. 

 

Tabela 8. Valores teóricos obtidos para o cluster de apigenina 

Cluster-Apigenina Energia Total (Kcal.mol-1) Calor de formação (Kcal.mol-1) 

C5 -379363,7 -1105,10 

C7 -379383,7 -1125,13 

C4‟ -379379,6 -1121,03 
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Figura 25. Cluster de apigenina coordenada pela hidroxila de C5 

 

 

Figura 26. Cluster de apigenina coordenada pela hidroxila de C7 
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Figura 27. Cluster de apigenina coordenada pela hidroxila de C4‟ 

 

Para o complexo de naringenina [Cr(C15H11O5)2ClH2O].H2O há dois possíveis 

estereoisômeros: (1) o isômero trans; (2) o isômero cis. Os dois estereoisômeros 

tiveram suas estruturas submetidas à modelagem molecular onde foram obtidas suas 

respectivas conformações de menor energia (Figuras 28-29). Na Tabela 9 são 

apresentadas as energias totais dos complexos e o calor de formação dos isômeros. A 

partir desses dados pode-se observar que o esteroisômero trans é o isômero mais 

estável e cuja formação deve ser mais favorecida durante a síntese do produto. 

 

Tabela 9. Valores teóricos obtidos para os complexos de naringenina 

Complexo Energia Total (Kcal.mol-1) Calor de formação (Kcal.mol-1) 

cis-Cl-H2O -178078,6 -432,50 

trans-Cl-H2O -178080,1 -434,02 
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Figura 28. Complexo do flavonóide naringenina – Isômero cis 

 

Figura 29. Complexo do flavonóide naringenina – Isômero trans 

 

Para o cluster de naringenina [Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O há três 

possíveis isômeros constitucionais: (1) o cluster que apresenta o flavonóide 

naringenina ligado através da hidroxila de C5; (2) o cluster que apresenta o flavonóide 
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naringenina ligado através da hidroxila de C7; (3) o cluster que apresenta o flavonóide 

naringenina ligado através da hidroxila de C4‟. Os três isômeros tiveram suas 

estruturas submetidas à modelagem molecular onde foram obtidas suas respectivas 

conformações de menor energia (Figuras 30-32). Na Tabela 10 são apresentadas as 

energias totais dos clusters e o calor de formação dos isômeros. A partir desses dados 

pode-se observar que o isômero que apresenta o flavonóide coordenado através de C7 

é o isômero mais estável, indicando que sua formação deve ser a mais favorecida. 

 

Tabela 10. Valores teóricos obtidos para o cluster de naringenina 

Cluster-Naringenina Energia Total (Kcal.mol-1) Calor de formação (Kcal.mol-1) 

C5 -238363,4 -990,50 

C7 -238373,2 -1000,27 

C4‟ -238371,5 -998,61 

 

Figura 30. Cluster de naringenina coordenada pela hidroxila de C7 
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Figura 31. Cluster de naringenina coordenada pela hidroxila de C4‟ 

 

Figura 32. Cluster de naringenina coordenada pela hidroxila de C5 
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3.8. Avaliação da atividade antirradicalar frente ao DPPH 

 Para a avaliação da capacidade antirradicalar dos flavonóides livres e dos 

flavonóides coordenados sintetizados nesse trabalho, utilizou-se o sistema com o 

radical livre estável 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•).  O ensaio é baseado na perda 

da intensidade da cor da solução púrpura do radical estável DPPH•, após a reação 

com um composto antirradicalar (AOH). O acompanhamento espectrofotométrico da 

variação da concentração de DPPH• através da reação das amostras testadas foi 

monitorado em intervalo de tempo suficiente até a absorbância manter-se constante, 

permitindo o cálculo da variação entre a absorbância inicial e a final ( Abs) para as 

concentrações testadas de antirradical (Figura 32)  

Quercetina Apigenina 

  

Naringenina Cr-Apigenina 

  

Cluster-Apigenina Cluster-Naringenina 

  

Figura 32 - Cinética da reação entre DPPH• (5,8.10-5 mol•L-1, MeOH) e flavonóides 

livres e coordenados (em DMSO), observada em  = 515 nm. 
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A partir do valor de Abs e das concentrações de DPPH seqüestrado 

([DPPHseq]) e de antirradical utilizado ([AOH]) calculou-se o número de radicais de 

DPPH seqüestrados pelo antirradical (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Valores para a atividade antirradicalar dos flavonóides livres e 

coordenados determinados no ensaio com DPPH 

AOH  Abs [DPPH]seq [AOH]* n 

Quercetina 0,13 1,18 10-5 2,5 10-6 4,72 

Apg 0,055 5,0 10-6 2,5 10-3 2,0 10-3 

Cr-Apg 0,015 1,4 10-6 2,2 10-6 0,67 

Cluster-Apg 0,043 3,9 10-6 2,5 10-6 1,56 

Nar 0,10 9,0 10-6 2,5 10-3 3,6 10-3 

Cluster-Nar 0,030 2,7 10-6 2,5 10-6 1,08 

* [AOH] = concentração final do antirradical. 

 

Analisando-se os valores apresentados na Tabela 11, verifica-se que dentre os 

três flavonóides livres, quercetina apresenta o maior valor de n, indicando sua maior 

capacidade antirradicalar, conforme já relatado na literatura (BURDA e OLESZEK, 

2001). Os dados obtidos indicam também que a complexação dos flavonóides com o 

sal de crômio assim como com o cluster aumenta a atividade antirradicalar, pois os 

valores de n dos complexos e clusters obtidos são maiores em relação aos dos 

flavonóides livres. Esse efeito também já foi relatado na literatura (SOUZA e GIOVANI, 

2004). No entanto, esses resultados são preliminares, e novos experimentos serão 

realizados, utilizando diferentes concentrações dos flavonóides livres e complexados, 

para complementar os dados obtidos. 

 

3.9. Avaliação da fotodegradaçãoda apigenina e de seu complexo com crômio  

 Ensaios preliminares sobre a fotoestabilidade da apigenina e do complexo 

[Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O foram feitos com o objetivo de determinar se a 
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coordenação do crômio a apigenina, além de aumentar suas propriedades 

antrradicalares, pode aumentar sua fotoestabilidade. 

 Tem sido proposto que os flavonóides protegem as plantas contra a radiação 

ultravioleta (UV), e que isso ocorre devido ao fato deles apresentarem bandas na 

região do UV-B (280-320nm), com alta absortividade molar ( ) e certo grau de 

fotoestabilidade (SMITH et al., 2000). Essa característica tem estimulado os 

pesquisadores a desenvolverem formulações tópicas, que possam inibir o estresse 

oxidativo cutâneo induzido por radiação UVB e inflamação (VICENTINI et al.,2007). No 

caso dos complexos, onde as bandas dos flavonóides são deslocadas para regiões de 

maiores comprimentos de onda, proteção contra UVA (320 a 400nm) também é 

possível.  

 Na figura 33 são apresentados os espectros eletrônicos das substâncias 

irradiadas, onde se observa que de um modo geral há uma diminuição da intensidade 

das bandas com o tempo de exposição à radiação UV. Ao final de 100 minutos, os 

valores de fotodegradação observados para apigenina foram de 2% e 16% para 

soluções irradiadas com luz de comprimento de onda 366nm e 254nm, 

respectivamente, indicando que ela protege mais contra radiação UVA que UVB. 

  

 

Figura 33. Espectros eletrônicos de soluções 85,4 mol/L da apigenina (a, b) e 88,8 

mol/L do complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O (c,d) irradiadas com luz de 

comprimento de onda de 366 (a, c) e 254nm (b, d) em intervalos de 10 minutos por um 

tempo total de 100min. 



45 
 

No complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O a fotodegradação da apigenina 

apresenta um pequeno aumento indo de 2% para 5%, quando a solução é irradiada 

com luz de 366nm. Um comportamento diferente é observado quando a solução é 

irradiada com luz de 254nm, onde as bandas em 309 e 338 nm apresentam um 

aumento na intensidade e na região ao redor de 400nm a intensidade das bandas 

diminui. O mecanismo de fotodegradação será investigado posteriormente, juntamente 

com o dos outros complexos. 

 

4. Conclusão  

 A reação entre o cloreto de crômio(III) é a apigenina resultou na formação do 

complexo [Cr(C15H9O5)Cl2(H2O)2].H2O. Os dados obtidos sugerem que esse complexo 

apresenta uma estrutura octaédrica, onde o flavonóide liga-se ao metal através dos 

grupos 5-hidroxi-4-oxo (Anéis A e C). Cálculos teóricos indicam que a forma mais 

estável do complexo é a que apresenta os cloretos em trans.  

O cluster [Cr3OAc6(H2O)3]Cl.3H2O reage com a apigenina e a naringenina 

gerando dois produtos com número de ligantes flavonoídicos diferentes: 

[Cr3O(CH3CO2)6(C15H9O5)(C15H10O5)2].7H2O e [Cr3O(CH3CO2)6(C15H11O5)(H2O)2].2H2O, 

que foram caracterizados por diversas técnicas. Os dados obtidos sugerem que a 

unidade Cr3O permanece nos produtos de síntese e que os flavonóides coordenam-se 

ao metal via hidroxila do carbono 7. O motivo da obtenção de produtos com diferentes 

números de unidades flavonoídicas será investigado posteriormente. 

O cloreto de crômio (III) reage com a naringenina, mas os dados obtidos até o 

momento, não foram suficientes para afirmar que a fórmula do complexo é 

[Cr(C15H11O5)2Cl(H2O)].5H2O. Se isso se confirmar, cálculos teóricos indicam que o 

isômero contendo o íon cloreto em trans a molécula de água é a forma mais estável. 

Os estudos envolvendo a reação dos flavonóides e de seus complexos com 

DPPH indicam que a coordenação do metal ao flavonóide aumenta sua atividade 

antirradicalar. 

 

5. Formação de recursos humanos 

5.1 Alunos de Iniciação Científica 

5.1.1 Denny Domenico Elias Silva 

Curso – Química, 8º semestre. 
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Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

5.1.2 Fernanda Gonçalves da Silva 

Curso – Química, 6º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

5.1.3 Merce Rodriguez Lopez Costa 

Curso – Química, 6º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 

 

5.1.4 Sabrina da Nóbrega Almeida 
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Observação: o trabalho submetido encontra-se em análise. 
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