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ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE A QUITOSANA E COMPLEXOS METÁLICOS 

DE FLAVONOIDES  

 

1. RESUMO  

Um número crescente de pesquisas sobre os flavonoides vem demonstrando 

diversos efeitos benéficos destes compostos, entre os quais a prevenção de câncer, 

doenças cardiovasculares, sua ação como anti-inflamatório e principalmente como 

antioxidante. 

Como a atividade antioxidante dos flavonoides está relacionada com a sua 

capacidade de atuar como sequestradores de radicais e também pela complexação 

com alguns íons metálicos, é de extrema importância aumentar o conhecimento sobre 

a formação de complexos entre flavonoides e metais. Nesse sentido, este trabalho 

tem como foco a preparação e a caracterização de complexos de antocianinas com 

os íons metálicos Al(III) e Fe(II). Devido ao baixo índice de trabalhos na literatura em 

que se utiliza a quitosana como agente complexante, pretende-se também avaliar as 

propriedades espectroscópicas e antioxidantes desses compostos. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Uma ampla variedade de substâncias constitui os compostos designados 

polifenólicos, ou simplesmente polifenóis que estão presentes na natureza, 

encontrados em frutos, vegetais, sementes, flores e cascas e que possuem como 

característica principal a presença de múltiplos grupos funcionais do tipo fenol. 

Estudos epidemiológicos têm sugerido associações entre o consumo de 

frutas, verduras, legumes e algumas bebidas como o chá preto e o vinho, ricos em 

polifenóis e a prevenção de certos distúrbios. Estes compostos fenólicos são 

comumente chamados de antioxidantes e podem prevenir varias doenças 

associadas com o estresse oxidativo, como o câncer, doenças cardiovasculares, 

inflamação e outros. Vários estudos demonstram que estas substâncias diminuem o 

risco de se contrair estas moléstias. Os flavonoides são uma das maiores classes de 

metabólitos secundários de plantas, sendo que mais de 6000 flavonoides já foram 

isolados de plantas e identificados. 

O outro agente complexante estudado neste trabalho, a quitina, é o segundo 

polissacarídeo natural mais abundante na natureza e está presente em uma 

variedade de animais marinhos como caranguejo, camarão e lagosta. A quitosana 



(QTS) (Figura 1), obtida através da reação de desacetilação parcial da quitina em 

meio alcalino, é o seu derivado mais importante.  

 

Figura 1- Estrutura da unidade monomérica da quitosana {poli[β-(1,4)-2-amino-2-

desoxi-Dglucopiranose. 

As aplicações da quitosana e de seus derivados estão embasadas na 

habilidade de coordenar fortemente com íons metálicos, devido à: 

I) alta hidrofilicidade, em decorrência ao seu grande número de hidroxilas; 

II) um grande número de grupos -NH2 ativos quimicamente; 

III) flexibilidade da cadeia polimérica;  

Estas características, ao lado da facilidade de aquisição a partir de fontes 

naturais e renováveis, têm despertado interesse em aplicações em diversos campos, 

como sistemas de liberação de drogas, espessante para cosméticos e alimentos e 

tratamento de água. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é preparar e caracterizar de complexos de íons 

metálicos Al(III) e Fe (III) com antocianina além do estudo da interação desses 

complexos formados com a quitosana. Além disso, deseja-se testar a atiividade 

antioxidante dos compostos pelo método do radical livre estável DPPH. 

 

4. METODOLOGIA  

 A parte experimental está dividida em duas etapas, sendo que a primeira 

consiste em caracterizar os complexos metálicos de antocianina e quitosana. A etapa 

posterior foca-se na determinação da atividade antioxidante. 

As estequiometrias dos compostos de coordenação foram determinadas pelo 

método da razão molar utilizando a espectroscopia de absorção na região do UV-

visível. As propriedades antioxidantes dos compostos serão avaliadas utilizando-se o 

método do radical DPPH, de acordo com os procedimentos descritos na literatura. O 

radical livre estável 1,1-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH) tem sido muito utilizado para 

verificar a capacidade sequestradora de radicais livres de muitos produtos naturais. A 



reação envolve uma mudança de coloração do violeta para o amarelo sendo 

facilmente acompanhada pela medida da diminuição da absorbância da solução do 

radical DPPH em 515 nm.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Este trabalho foi iniciado com o a determinação das estequiometrias dos 

complexos através do método de Job.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Monitorando-se as bandas de absorção do complexo cianidina/Al(III) em 573 

nm (Figura 2) em função da fração molar da cianidina obteve-se a relação 1:1, 

cianidina/Al(III). 

 

Figura 2- Espectros UV-Vis correpondentes a formação do complexo entre a 

cianidina e Al(III) em etanol, durante 50 minutos. 
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