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Abstract 
  

In the present work, a new route was developed for preparing the 

compound trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, where the nitric oxide is bonding of the 

iron in the form linear (NO+) with a bond angle Fe-NO at 177,40. The complex was 

characterized by uv-visible, infrared and electronic paramagnetic resonances 

spectroscopies, electrochemical techniques and crystal structure determination 

were undertaken. The study of the photochemical behavior this nitrosyl complex 

showed the nitric oxide release and appearance of trans-[Fe(cyclam)(H2O)2]3+ 

species where the compound is irradiated in the λirr=330 nm  in aqueous solution 

pH=3,4. However, when the compound was irradiated in aqueous solution 

pH=7,04, was observed the reaction of photoreduction and the production of 

specie trans-[Fe(cyclam)(NO0)Cl]+ (φ=0,4±0,05 mol/einstein).   

The study of the photochemical behavior of the trans-[Ru(NH3)4L(NO)]Cl3 

complexes, where L=ImK2, BzImK2, Caf and Teo showed the nitric oxide 

production and appearance of trans-[Ru(NH3)4L(Cl)]2+ species, as product of the 

photolysis in KCl aqueous solution, in the 330-440 nm region when L= ImK2,  Caf 

and Teo and in the λirr=330 nm when L=BzImK2 . The quantum yields (φNO) for this 

reaction is sensitive to the nature of L, λirr and pH. The lowest quantum yields are 

found for L=BzImK2 (φNO=0,005±0,0005 mol/einstein) and the higher was observed 

for the L=Teo (0,68±0,05 mol/einstein). The absence of observable photochemical 

reaction when these complexes were irradiated on 410-440nm is explained on 

basis of the changes in character of the lowest energy MLCT band on function of 

the ligand L.  

 The incorporation of NO in the composition of many molecules is of interest 

to study the chemical and enzymatic mechanisms of NO release and the 

pharmacological aspects and biomedical applications of these compounds. 

Assuming that the N-nitroso compounds belong to a class of NO donors by 

transferring nitrosyl homolytically or heterolytically to another species, we have 

performed the nitrosilation reaction of the cyclam species aiming to study the 

reactivity of a new N-nitrosamine system toward the release of nitric oxide species. 

The infrared spectrum of [cyclam(NO)4] displays two characteristic bands at 

1454 and 1139 cm-1 assigned to the νNO and νNN modes, respectively. The 

peaks of νN-H observed in the range 3400-3190 cm-1 in the spectrum of the 
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cyclam starting material disappear in the spectrum of [cyclam(NO)4]. Upon white 

light photolysis of the compound dispersed in KBr, is observed the decrease of the 

νNO and νNN and of the appearance of a new band at 2228 cm-1, assigned to the 

νNO+ stretching mode. This indicates that the [cyclam(NO)4] compound under this 

photolysis conditions behaves as a nitrosyl donor through an heterolytic cleavage 

of N-NO bond.   
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Resumo 
 
 Neste trabalho é apresentada a síntese, caracterização e o estudo da 

liberação fotoquímica de óxido nítrico pelos nitrosilo complexos trans-

[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 e trans-[Ru(NH3)4L(NO)]Cl3, onde L=Imidazol, 

Benzoimidazol, Cafeína e Teofileno, bem como pelo novo composto 

[cyclam(NO)4].  

Através de uma nova rota sintética, obteve-se o composto trans-

[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, o qual apresenta o ligante óxido nítrico coordenado ao 

átomo de ferro na sua forma linear (NO+), νNO=1888 cm-1,  com um ângulo de 

ligação Fe-NO igual a 177,40. O estudo do comportamento fotoquímico deste 

nitrosilo complexo evidenciou a liberação de óxido nítrico e formação do aqua 

complexo de FeIII quando o composto é irradiado em meio aquoso pH=3,4, com 

luz de λirradiação=310 nm. Entretanto, quando o mesmo é irradiado em meio aquoso 

pH=7,04, observa-se ocorrer apenas a reação de fotorredução do óxido nítrico 

com φ=0,4±0,05 mol/einstein, gerando a espécie trans-[Fe(cyclam)(NO0)Cl]+. 

O composto [cyclam(NO)4] foi obtido através da reação de nitrosilação do 

macrocíclico cyclam. A troca dos hidrogênios do cyclam por moléculas de NO, foi 

evidenciada pela análise do espectro vibracional na região do IV do composto 

[cyclam(NO)4],  o qual apresenta duas bandas  características em 1454 e 1139 

cm-1, atribuídas a νNO e νNN, respectivamente. Após fotólise com luz branca, 

observa-se a diminuição da intensidade destas bandas e o aparecimento de uma 

nova absorção em 2228 cm-1 atribuída a νNO+, indicando que o composto 

comporta-se como um doador de óxido nítrico nestas condições, através da 

clivagem heterolítica da ligação N-NO.   

 Os compostos do tipo trans-[Ru(NH3)4L(NO)]Cl3, onde L=Imidazol, 

Benzoimidazol, Cafeína e Teofileno, coordenados através do átomo de carbono 

do anel imidazólico, foram sintetizados de acordo com a literatura e 

caracterizados por ressonância magnética nuclear e espectroscopia vibracional 

na região do infravermelho. Estudos mostraram que a irradiação desses 

compostos com luz de λirradiação=330, 410 e 440 nm para L= Imidazol, Cafeína e 

Teofileno e λirradiação=330 nm para L=Benzoimidazol em meio de NaCl 1 mol.L-1, 

leva exclusivamente à formação do íon complexo trans-[Ru(NH3)4L(Cl)]2+ após 

liberação do ligante NO0. Os valores de φNO para tal fotorreação são dependentes 
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tanto do pH do meio reacional quanto do λirradiação. Os menores valores de φNO são 

encontrados para o composto com L=Benzoimidazol (φNO=0,005±0,0005 

mol/einstein) e os maiores valores são observados para L=Teofileno 

(φNO=0,68±0,05 mol/einstein), indicando que este ligante exerce um maior efeito 

trans labilizante quando comparado com os demais. A ausência de reações 

fotoquímicas observáveis quando o complexo com L=Benzoimidazol é irradiado 

com luz na região de 410-440 nm pode ser explicada com base no deslocamento 

da banda MLCT em função do efeito exercido pelo ligante L. 
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Lista de abreviaturas 
 

4-acpy 4-acetilpiridina 

bpy bipiridina 

GMPc Guanosina Monofosfato Cíclico 

GC Guanilato Ciclase 

Hb Hemoglobina 

LEES Estado excitado de menor energia 

L-Hist L-Histidina 

LNNA Inibidor da enzima NO sintetase (N-nitro-L-

arginina) 

LNAME Inibidor da enzima NO sintetase (N-nitro-L-

arginina) 

NOS Enzima NO sintetase 

P.E. Ponto de ebulição 

ONOO- Íon peroxinitrito 

py piridina 

4-pic 4-picolina 

pz pirazina 

P(OEt)3 trietilfosfito 

PPhs Porfirinas 

RPE Ressonância Paramagnética Eletrônica 

TFD Terapia fotodinâmica 
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1. Introdução 
 
1.1. Aspectos gerais do óxido nítrico 
 

O NO é um gás (P.E. = -151,7oC) monomérico, incolor e 

termodinamicamente instável (ΔHf
0 = 90,2 kJ.mol-1 e ΔG0 = - 174 kJ.mol-1) com 

respeito à formação de N2 e O2 
[1]. 

A máxima solubilidade em água do NO (25oC e 1 atm) é aproximadamente 

2 mM, pouco maior do que a observada para o O2. Devido possuir uma certa 

característica lipofílica, a solubilidade do NO em solventes não polares é 

aumentada de 6 a 8 vezes em relação à água. Desta maneira as velocidades de 

reações do NO em ambientes hidrofóbicos são aumentadas sobre as observadas 

em água [2]. 

Torna-se evidente da sua estrutura de Lewis (Figura 1) que o NO tem um 

elétron desemparelhado e desta forma é formalmente uma espécie do tipo 

radicalar [2]. 

  
Figura 1. Estrutura de Lewis para a molécula de NO. 

   
A combinação dos orbitais atômicos do nitrogênio e oxigênio, para formar o 

NO, fornece o conjunto de orbitais moleculares mostrados na figura 2. 

 
Figura 2. Diagrama de orbital molecular para a molécula de óxido nítrico (NO). 
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Desde que o número total de elétrons de valência do NO é 11, os orbitais σ 

ligante e antiligante de menor energia junto com os orbitais ligantes π e σ estão 

todos preenchidos. Entretanto o último elétron deve ocupar um orbital π antiligante 

(π*). Na terminologia de orbital molecular, a estrutura eletrônica do NO é: 

KK(σs
b)2(σs*)2(πxy

b)4(σz
b)2(πxy*)1. Assim a ordem de ligação líquida no NO é 2,5 já 

que um elétron ocupa orbital π* [2]. 

A molécula de óxido nítrico apresenta processos redox em solução, e esta 

é a propriedade mais importante que influencia a química dos seus complexos de 

metais de transição. O potencial redox para o processo reversível NO NO+ + e- 

é fortemente dependente do solvente e em água, é também dependente do pH [3]. 

 

1.2. Envolvimento do óxido nítrico na poluição ambiental 
 

Até duas décadas atrás, o óxido nítrico (NO) 

era associado principalmente com problemas 

decorrentes da poluição ambiental [4] e algumas 

aplicações em catálise [4]. Este composto é 

produzido naturalmente por descargas elétricas 

(relâmpagos e raios) [5], que provocam a reação 

entre o nitrogênio e o oxigênio e  pela ação de 

alguns microorganismos do solo sobre a matéria 

orgânica. Entretanto, é na combustão dos derivados de petróleo em motores de 

explosão (principalmente automóveis) que se encontram a maior fonte do NO 

atmosférico [6]. Em altas temperaturas, nas quais esses motores trabalham, ocorre 

a reação entre o oxigênio e o nitrogênio atmosférico produzindo o NO. Existem 

atualmente outras inúmeras fontes poluidoras que produzem NO, como por 

exemplo a indústria de produção de nylon que é responsável por 

aproximadamente 6% do aumento anual do NO atmosférico [7]. Os gases NOx são 

responsáveis por grande parte das complicações respiratórias sofridas por 

habitantes dos grandes centros urbanos, bem como dão origem aos problemas 

decorrentes da “chuva ácida”. 
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1.3. Aspectos fisiológicos do NO 
 

Durante muito tempo o NO foi conhecido apenas como uma substância 

tóxica que em grandes concentrações causava danos à natureza [4]. A partir de 

1987, com a descoberta de sua atuação no corpo humano como o fator relaxante 

derivado do endotélio (EDRF, do inglês endothelium-derived relaxing factor) [8, 9], 

ocorreu um ressurgimento do interesse por esta molécula, resultando na 

publicação de inúmeros artigos anualmente.  

Pouco tempo depois, descobriu-se que o óxido nítrico é também um versátil 

e importante agente em uma variedade de processos fisiológicos, incluindo 

mediação do sistema nervoso, relaxação da musculatura lisa, participação na 

capacidade do sistema imunológico de destruir células tumorais e parasitas 

intracelulares, além do envolvimento no mecanismo de morte celular programada 

(apoptose) [10].  

O NO foi escolhido 

como a molécula do ano pela 

revista Science em 1992 [11] e 

o Prêmio Nobel de medicina 

em 1998 foi para FURCHGOTT, 

IGNARRO e MURAD pelas suas 

descobertas relativas a 

atuação do NO como 

molécula sinalizadora no 

sistema cardiovascular [12]. 

A descoberta em 1986/1987 de que células vasculares endoteliais eram 

capazes de sintetizar NO a partir do aminoácido L-arginina foi recebida 

inicialmente com ceticismo pela grande maioria dos cientistas [9]. Porém, 

atualmente esse fato é naturalmente aceito. 

A biossíntese do NO no organismo ocorre via oxidação da L-arginina e é 

catalisada pela enzima NO sintetase (NOS) com a participação da forma reduzida 

do fosfato de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADPH), como um doador de 

elétrons [13]. Um esquema geral da reação é mostrado na figura 3. 
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Figura 3. Representação esquemática da biossíntese do óxido nítrico, a partir da L-
arginina, catalisada pela enzima NO sintetase [14]. 

 

A conversão da L-arginina para L-citrulina e NO, catalisada pela NO 

sintetase, é uma oxidação de cinco elétrons de um dos nitrogênios guanidínicos 

da L-arginina. O primeiro passo, a oxidação de dois elétrons, é uma hidroxilação 

que forma NG-hidroxi-L-arginina como um produto intermediário ligado à enzima. 

O segundo passo, uma oxidação de três elétrons, envolve remoção de elétrons, 

inserção de oxigênio e quebra da ligação carbono-nitrogênio para formar             

L-citrulina e NO. Os átomos de oxigênio que são incorporados ao NO e à L-

citrulina derivam-se de moléculas distintas de oxigênio. Não se encontra ilustrado 

no esquema da reação, porém existe a dependência de algumas isoformas da 

NOS com relação a um cofator adicional, a calmodulina. Na presença de elevada 

concentração de cálcio, a calmodulina liga-se a certas NOS e as ativa [15]. 

 
1.3.1.Regulação da pressão sanguínea 

 
Há aproximadamente duas décadas 

atrás, abriu-se um novo capítulo na 

compreensão do controle vascular, com a 

constatação de que a camada de células 

endoteliais que reveste todo sistema vascular 
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atua não somente como uma barreira passiva impedindo a livre saída das células 

e proteínas para os tecidos, mas também como uma fonte de várias substâncias 

que controlam a contração das células musculares lisas subjacentes[16]. 

Furchgott [16] observou que vários vasodilatadores conhecidos, como a 

acetilc

vários

s em 1987 foi obtida a surpreendente resposta de que o mediador 

desco

radores [9], que usaram 

estudo

 ilustra o mecanismo de relaxação muscular e o importante papel 

desem

olina, histamina, bradicinina e outros peptídeos, só produzem esse efeito 

em vasos com endotélio intacto. Com artéria imersa em solução orgânica, o efeito 

relaxante é abolido se o endotélio for removido simplesmente através de suave 

fricção no interior do vaso. Entretanto, esse vaso desnudo ainda relaxará em 

resposta ao perfusado de um vaso com endotélio intacto se for exposto a um 

desses agentes relaxantes. O mediador desconhecido foi denominado Fator de 

Relaxamento Derivado do Endotélio (EDRF).  

Esta simples e importante descoberta estimulou uma corrida científica por 

 grupos a fim de serem os primeiros a identificar o mediador desconhecido, 

que geralmente era considerado como sendo um peptídeo ou eicosanóide, algo 

muito fácil de ser superado, supunha-se. Entretanto as tentativas de identificá-lo 

foram inicialmente frustradas por sua vida muito curta de apenas alguns segundos 

no plasma. 

Apena

nhecido é o óxido nítrico. As primeiras indicações foram provenientes de 

estudos mostrando várias semelhanças entre o EDRF e os nitratos utilizados 

como vasodilatadores (dinitrato de isossorbida e o tetranitrato de pentaeritritol). 

Em particular, os efeitos de ambos são associados ao aumento da formação de 

GMPc nas células do músculo liso e inibição por azul de metileno, um inibidor da 

guanilato-ciclase. Sabia-se que os nitratos atuavam sendo convertidos em NO, 

assim, este tornou-se um provável candidato ao EDRF.  

A questão foi esclarecida por Moncada e colabo

s de quimioluminescência para mostrar que as células endoteliais, de fato, 

liberam NO [17]. 

A figura 4

penhado pelo óxido nítrico como principal regulador da pressão sanguínea. 
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Figura 4. Produção de óxido nítrico a partir da ativação da enzima NO sintetase 
endotelial e seu mecanismo de atuação na relaxação muscular. 

 

Vários mensageiros químicos, incluindo hormônios e acetilcolina (Ach) 

podem ativar a enzima NO sintetase endotelial (eNOS) ligando-se a receptores 

apropriados na membrana da célula endotelial. Estas ligações provocam a 

abertura dos canais de cálcio, permitindo que o cálcio penetre na célula. O 

aumento na concentração de cálcio dentro da célula ativa a enzima eNOS. O NO 

produzido difunde-se da célula endotelial para célula muscular, onde ativa a 

enzima guanilato ciclase (GC), causando aumento nos níveis de guanosina 

monofosfato cíclico (cGMP). O aumento dos níveis de cGMP diminui a quantidade 

de Ca2+ livre na célula muscular, causando sua relaxação. Ou seja, a contração 

muscular requer Ca2+, e a força da contração é reduzida quando o nível de Ca2+ 

diminui [18-20].  

Em muitos tecidos periféricos, incluindo o sistema cardiovascular, 

respiratório e urogenital também foram encontrados neurônios produtores de NO 
[21]. E assim, no início da década de 90, descobriu-se uma nova propriedade 

biológica do NO, que seria sua importante participação na ereção do pênis [22]. 

Após descoberto o mecanismo de ação do NO, como principal mediador na 
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ereção peniana, foi desenvolvido um medicamento para o tratamento da 

impotência sexual masculina, o “Citrato de sildenafil”, conhecido comercialmente 

por “Viagra”. O Viagra age, inibindo a diminuição dos níveis de cGMP, cuja 

produção foi estimulada pelo NO neuronal e endotelial durante o estímulo sexual 
[23]. 

 

1.3.2. Nitrosilação da hemoglobina 
 

A hemoglobina é uma proteína tetramérica que apresenta quatro grupos 

heme (grupos prostéticos não peptídicos com um íon ferro em seu núcleo). É o 

pigmento que dá a cor aos glóbulos vermelhos do sangue.  

A estrutura química da molécula de hemoglobina é bastante complexa 

(C2952H4664O832N812S8Fe4) , podendo ser dividida em mais de 500 aminoácidos. A 

figura 5A mostra a estrutura simplificada da hemoglobina. A parte principal da 

molécula é um anel heterocíclico ligado a um átomo de ferro central, cuja 

estrutura é mostrada na figura 5B. O átomo de ferro é o responsável por manter o 

oxigênio ligado à molécula, já que a mesma tem a função vital de distribuir o 

oxigênio pelo organismo. 

 

 

 
                                 (A)                                                    (B) 

Figura 5. (A) Estrutura tridimensional  simplificada da molécula de hemoglobina   
(B) Estrutura do anel central da molécula de hemoglobina.                                             
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A distribuição é feita através da interação da hemoglobina com o oxigênio 

do ar. Devido a isto, forma-se o complexo oxi-hemoglobina, representado pela 

notação HbO2. Chegando às células do organismo, o oxigênio é liberado (e o gás 

carbônico CO2 é absorvido formando HbCO2). A hemoglobina livre pode ser 

reutilizada no transporte. 

Estudos recentes sugerem que a hemoglobina humana, além da sua 

função de transportar oxigênio, também participa ativamente na regulação do 

fluxo sanguíneo, transportando o vasodilatador óxido nítrico até tecidos hipóxicos 

e recolhendo NO dos tecidos onde o O2 é abundante [24, 25]. Descobriu-se que a 

HbA (Hemoglobina humana de adulto) apresenta S-nitrosilação (SNO-HBA) in 

vitro e in vivo e que o sítio de S-nitrosilação é, provavelmente, o grupo tiol reativo 

do aminoácido cisteína (cys β93). Entretanto, medidas de RPE mostraram que 

também há transferência de NO de N-nitrosotióis para grupos heme.  

O óxido nítrico tem uma capacidade de coordenação com o íon FeII 

presente na hemoglobina cerca de 3,0 x 105 maior que o O2. Sua inalação, por 

exemplo resulta na formação de HbNO, podendo causar sérios riscos à vida [26].  

 
1.3.3.Neurotransmissão 
  

As células nervosas são alongadas e apresentam 3 partes fundamentais: o 

corpo celular, os dendritos e os axônios. Os estímulos nervosos são recebidos 

pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e, da extremidade 

destes, são passados à célula seguinte. Ao atingir a extremidade do axônio, o 

impulso nervoso passa para célula seguinte por meio de um sítio específico 

denominado sinapse [27, 28]. Quando o impulso nervoso atinge a extremidade do 

axônio na região da sinapse, a alteração elétrica da membrana do axônio leva à 

liberação de substâncias químicas denominadas neurotransmissores, que são 

mediadores químicos.  

Estas substâncias difundem-se pelo espaço sináptico e provocam 

alterações elétricas na membrana da célula seguinte, gerando, portanto, um novo 

impulso nervoso nesta célula (Figura 6) [27, 28]. 
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Figura 6. Representação de um neurônio e o caminho percorrido pelo impulso 
nervoso.  

 

Os neurotransmissores enquadram-se em diferentes classes químicas 

como moléculas orgânicas derivadas da amônia (NH3), aminoácidos e peptídeos. 

Nos últimos anos, os trabalhos em diversos laboratórios de pesquisa levou ao 

reconhecimento de uma extraordinária classe de neurotransmissores que inclui o 

óxido nítrico e o monóxido de carbono [29, 30].  

De fato, observou-se que o NO muitas vezes funciona como um 

neurotransmissor, porém, não se assemelha ou age como qualquer outro 

conhecido. Quando um neurônio é ativado, libera neurotransmissores que 

encontram-se armazenados em vesículas especiais na sinapse. O NO não é 

armazenado em vesículas e não apresenta mecanismos especiais de liberação, 

sendo produzido onde e quando necessário. Além disso, enquanto a maioria dos 

neurotransmissores acopla-se precisamente a um receptor específico na 

superfície da célula, o NO não necessita de receptores específicos para penetrar 

na mesma e é capaz de difundir-se livremente do ponto onde foi sintetizado até 

sítios intracelulares em células vizinhas [31]. 

Há controvérsias sobre a exata função que o NO desempenha na fisiologia 

do cérebro. A sugestão de que ele desempenha um papel no aprendizado e 

formação da memória encontra-se ainda sob investigação.  

Sua produção neuronal, ilustrada na figura 7, é iniciada quando um 

neurônio pré-sináptico libera um mensageiro químico, o glutamato, que se difunde 

pelo espaço sináptico e se liga a um receptor especializado em glutamato, o 

receptor NMDA (N-metil-D-aspartato) em um neurônio pós-sináptico. Esta ligação 
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provoca a abertura de canais no neurônio pós-sináptico, propiciando a penetração 

de Ca2+ na célula e posterior ligação com a calmodulina. O complexo 

Ca2+/calmodulina liga-se então à NOS neuronal e esta ligação ativa a enzima que 

catalisa a oxidação da L-arginina para L-citrulina e NO. O NO sintetizado pode 

então deixar o neurônio por difusão direta pela membrana da célula [14].  

Propostas apresentadas no início da década de 1990, sugerem que o NO 

atue como um mensageiro retrógrado, difundindo-se do neurônio pós-sináptico e 

retornando ao neurônio pré-sináptico, onde ativa a enzima guanilato ciclase. A 

guanilato ciclase catalisa a reação que produz cGMP. A cGMP , por sua vez, 

desencadeia o processo que resulta na liberação do glutamato e o ciclo se repete. 

Esta repetição do ciclo fortalece o contato sináptico e providencia um mecanismo 

celular para o processo de aprendizagem, contribuindo para a formação de uma 

memória de longo prazo [32, 33].  

Uma outra função sugerida para o NO neuronal é o seu funcionamento 

como mediador da neurotoxicidade do glutamato [17]. A destruição neuronal em 

um acidente vascular cerebral é proveniente de uma maciça liberação de 

glutamato que proporciona a formação de grandes quantidades de NO. Tal 

processo resulta na morte neuronal [33].                 

 

 
Figura 7. Produção de óxido nítrico a partir da ativação da enzima NO sintetase 

neuronal e seu mecanismo de atuação como mensageiro retrógrado [14]. 

 
 

 32



   

1.3.4. Ação no sistema imunológico  
 

A descoberta de que o NO também está envolvido nas atividades do 

sistema imunológico [34, 35], baseou-se em estudos iniciados na década de oitenta, 

quando observou-se que existe uma correlação entre as atividades deste sistema 

e níveis elevados de nitrato na urina, de tal maneira que a formação de nitratos 

aumenta acentuadamente durante o processo inflamatório [36]. 

A figura 8 ilustra o mecanismo de ação do NO na destruição de células 

estranhas ao organismo (células tumorais ou de parasitas) [37]. Os macrófagos 

apresentam a forma da enzima NO sintetase induzida (iNOS), cuja síntese é 

estimulada por citocinas, tal como γ-interferon. O NO difunde-se para fora dos 

macrófagos e penetra na célula tumoral, destruindo-a quando se liga a certas 

enzimas que estão envolvidas na respiração celular, impedindo-as de trabalhar 

adequadamente, o que leva a célula à morte. 

 
Figura 8. Produção de óxido nítrico a partir da ativação da enzima NO sintetase 
induzida e o seu mecanismo de atuação na destruição de células tumorais [14]. 

  

 Após a descoberta do envolvimento do óxido nítrico na destruição de 

células tumorais, por desencadear uma série de eventos envolvidos na apoptose 

(morte celular programada) [10], passou-se a pensar na possibilidade do 
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desenvolvimento de nitrosilo complexos metálicos que fossem 

termodinamicamente estáveis em condições fisiológicas, mas que funcionassem 

como pró-drogas, liberando NO após excitados pela luz, para uso em TFD, no 

tratamento de certos tipos de câncer [38]. 

 
1.4. A fototerapia (TFD) 
  

A fototerapia [39] é definida como sendo o uso da luz visível ou visível 

próximo (infravermelho) como agente terapêutico na medicina clínica. Pode ser 

dividida em duas categorias: direta, quando moléculas biológicas como proteínas 

ou ácidos nucléicos absorvem luz e apresentam uma mudança, ou indireta, 

quando o efeito é obtido pela administração de um composto fotossensível que 

exerce seu efeito após excitado pela luz [40]. O assunto que se tem observado 

maior interesse na área da fototerapia indireta é o tratamento de tumores externos 

ou internos com substâncias fotossensíveis conhecida como “terapia 

fotodinâmica” (TFD) [41-43]. A idéia básica da TFD é injetar uma substância 

fotossensível que apresente alguma seletividade pelo tecido do tumor e irradiar a 

região com luz visível [43], como mostrado na figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Esquema mostrando a utilização de um medicamento fotossensível no 
tratamento de um tumor localizado no pulmão de um paciente (TFD). 
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Usando um cateter de fibra óptica e uma fonte de laser é possível irradiar 

tumores internos. Visto que a substância fotossensível deve apresentar afinidade 

pelo tumor e visto que a luz é altamente direcionada, é possível atingir o alvo 

desejado mais especificamente, diminuindo assim o dano que poderia ser 

causado nas demais células [43]. 

As células cancerígenas não apresentam mecanismos de morte celular 

programada (apoptose), fato que provoca o crescimento descontrolado de células 

tumorais. Pesquisas têm demonstrado que a TFD pode reativar o mecanismo de 

morte celular programada, quando fotossensibilizadores localizados em organelas 

subcelulares como mitocôndrias, provocam a liberação de enzimas envolvidas na 

apoptose [44]. 

A TFD baseia-se no efeito fotodinâmico que se realiza através de dois 

mecanismos [45] (Figura 10):  

 
Figura 10. Esquema mostrando os dois mecanismos fotodinâmicos envolvidos na 
TFD [45]. 
 

Mecanismo Tipo I: O composto fotoativo no estado S1 ou T1 pode, por 

reações de oxidação e redução com diferentes biomoléculas, ser foto-reduzido a 

ânion radical, que por transferência de um elétron à molécula de oxigênio, gera 

espécies reativas como peróxidos (ROO-), ânion superóxido (O2
-), ânion radical 

hidroxila (OH•-), etc, provocando a destruição da membrana ou de 

macromoléculas. Finalmente o fotossensibilizador volta para seu estado 

fundamental. 
Mecanismo Tipo II: A molécula no estado T1 transfere sua energia para a 

molécula de oxigênio cujo estado fundamental é tripleto (3O2), formando 

finalmente seu estado excitado singleto (1O2). O oxigênio singleto é o fator 
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intermediário no processo fotodinâmico, sendo o principal responsável pela 

inativação da célula. O 1O2 pode induzir várias reações em cadeia com 

componentes moleculares da célula, tais como: DNA, proteínas, fosfolipídeos da 

membrana celular, mitocôndrias, lisossomos, etc., tendo como resultado a morte 

da célula, e de um modo geral a destruição do tumor. 

O fator que determina a possibilidade de ocorrer reações do Tipo I ou II, é a 

competição entre o substrato e o oxigênio molecular pelo estado excitado do 

sensibilizador. Em sistemas atualmente usados na clínica a porcentagem de 

ocorrência do mecanismo tipo I é de aproximadamente 10% enquanto a 

ocorrência do mecanismo tipo II é de até 90 %. Este parâmetro pode variar, 

dependendo, entretanto, das características do sensibilizador usado como da 

natureza do alvo da sua ação [45]. 

A eficácia da TFD é atribuída a reações bimoleculares entre os estados 

excitados S1 e T1 do sensibilizador e as moléculas alvo ou de oxigênio formando 

seu estado excitado. Por isso ela é maior quando os rendimentos quânticos dos 

estados excitados são maiores e seus tempos de vida são mais longos, pois neste 

caso a probabilidade de encontro entre a molécula excitada do fotossensibilizador 

e de outro reagente é maior. Isso diminui a probabilidade de perda de energia de 

excitação sem começar a reação [45]. 

1.4.1. Utilização de porfirinas em TFD 
  

Atualmente as substâncias mais utilizadas em TFD são porfirinas (PPhs) [46], 

como por exemplo o PHOTOFRIN (Figura 11). O uso de PPhs em TFD é atribuído 

às suas características favoráveis, como: Elevados valores para o rendimento 

quântico; longo tempo de vida do seu estado tripleto; absorção ótica na região do 

visível (λ > 600 nm); e acumulação preferencial nos tecidos tumorais. 

N

NH

HN

N

O

CO2HCO2H n
 

Figura 11. Estrutura da porfirina PHOTOFRIN utilizada em TFD. 
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 A figura 12 mostra um carcinoma baso-celular, também conhecido como 

câncer de pele, na região auricular de um paciente, tratado de forma bem 

sucedida através de fototerapia, utilizando como fotossensibilizador o 

medicamento PHOTOFRIN. 

  
Figura 12. Tratamento de Carcinoma Baso celular através da Terapia Fotodinâmica. 
(Dados do Prof. J.P. Tardivo da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC) 

 

  Entretanto existem algumas desvantagens da aplicação de PPhs em TFD. 

Um processo típico para PPhs é a formação dos agregados. Este processo tem 

especial interesse para aplicação de PPhs em TFD porque modifica as 

características dos seus estados eletrônicos, modificando suas características 

espectrais e energéticas, levando à redução do rendimento quântico e tempo de 

vida do estado tripleto. Tal processo reduz a produção de oxigênio singleto e, por 

sua vez, a atividade fotodinâmica das PPhs, e diminui mais a efetividade, pois 

para aumentar a afinidade das porfirinas com os tecidos biológicos as porfirinas 

usadas em TFD são hidrofóbicas e isto aumenta a probabilidade de formação de 

agregados. Além disto, as porfirinas possuem baixa absorção ótica                  

(≈103 L.mol-1cm-1) na região espectral λ>600nm. Elas são relativamente 

neurotóxicas, e têm tendência de se acumular na pele causando eritemas na 

presença da luz. As porfirinas também apresentam uma composição química 
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complexa que representa uma desvantagem para seu uso, além disto, as 

porfirinas vendidas comercialmente para TFD têm um alto custo o que torna o 

tratamento caro e restrito a poucos.  

Diante dos problemas encontrados com as porfirinas e buscando-se 

compostos mais eficazes e baratos para TFD, hoje estuda-se outras substâncias 

que possam ser utilizadas para este propósito. Entre elas se encontram as 

ftalocianinas, merocianinas, corantes polimetíneos e nitrosilo complexos [41]. 

 

1.4.2. Óxido Nítrico e TFD 
 

Até o momento, o uso da terapia fotodinâmica no tratamento do câncer, 

encontra-se restrito à formação de espécies reativas derivadas do oxigênio, que 

apresentam ação citotóxica [47, 48]. Embora esta estratégia terapêutica venha 

apresentando sucesso no tratamento de alguns tipos de câncer, existem 

limitações devido às células cancerígenas encontrarem-se freqüentemente em 

situação de hipóxia. Uma maneira de resolver este problema é gerar outras 

espécies que também apresentem ação citotóxica, como por exemplo o NO.   

Torna-se, portanto, interessante o estudo de agentes liberadores de NO 

que apresentem duas importantes características: sejam termodinamicamente 

estáveis em condições fisiológicas, para que os efeitos colaterais sejam 

minimizados sistemicamente, porém, liberem NO após estimuladas pela luz.  

Koberlik e colaboradores [44] estudaram a influência de inibidores da NO 

sintase [Nw-nitro-L-arginina (L-NNA) e o éster metílico de Nw-nitro-L-arginina (L-

NAME)] no grau de destruição das células tumorais após o tratamento de TFD em 

camundongos cujos tumores são caracterizados pela elevada produção de NO 

(RIF e SCCVII) ou pela baixa produção de NO (EMT6 e FsaR). Os resultados 

mostraram que esses dois grupos tumorais respondem diferentemente ao 

tratamento de modulação de NO. Os tumores caracterizados pela alta produção 

de NO, foram mais eficientemente destruídos pela TFD quando os inibidores 

foram adicionados ao meio reacional. O fluxo sanguíneo regular nesses tumores 

aparentemente são mantidos pela constante vasodilatação exercida pelo NO em 

razão do forte impacto dos inibidores L-NNA e L-NAME no grau de destruição do 

tumor. Deve-se ressaltar que o óxido nítrico tem um importante papel na 

restituição do fluxo sanguíneo, inibido devido aos processos inflamatórios 
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desencadeados pela terapia fotodinâmica, desde que os vasos afetados não 

tenham sido completamente danificados. Por outro lado, o grau de destruição dos 

tumores que apresentam baixa produção de NO (EMT6 e FsaR) não foi afetado 

significativamente na presença de inibidores de óxido nítrico indicando que a 

perfusão sanguínea destes tumores é independente do NO [44]. 

Segundo Koberlik [44], o NO pode facilitar ou inibir a progressão do tumor, 

dependendo do genótipo tumoral e/ou do seu nível de produção pelos tumores. A 

facilidade em promover a progressão tumoral está associada à característica 

vasodilatadora do NO, que permite o fluxo sanguíneo nas células tumorais, assim 

como a sua capacidade de produzir angiogênesi (induzir a formação de novos 

vasos). Sob altas concentrações (micromolar) o NO é citotóxico, podendo inibir a 

progressão tumoral em razão da inibição da citocromo c oxidase e 

conseqüentemente do processo respiratório, resultando no aumento de elétrons 

oriundos da cadeia respiratória e no favorecimento da superprodução de radicais 

superóxidos. Estes radicais, que também podem ser gerados durante a TFD, 

atuam diretamente na destruição celular, através da indução do stress oxidativo 

sobre o tecido endotelial, ou indiretamente, através da interação entre o radical 

superóxido e o óxido nítrico, gerando então o íon peroxinitrito (ONOO-), um 

potente oxidante e agente nitrosante capaz de reagir com proteínas, DNA, 

lipídeos e uma variedade de outras moléculas, como ilustrado na figura 13 [44, 49].  

 
Figura 13. Esquema mostrando o mecanismo de morte celular através do stress 
oxidativo induzido pelo óxido nítrico.  
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Assim, níveis basais adequados de NO são necessários para manter a 

perfusão microvascular tanto no tumor quanto no tecido normal [50] e elevados 

níveis de NO podem aumentar a citotoxicidade também em ambos. 
Os compostos S-nitroglutationa (GSNO) [51] e S-nitro-N-acetilcisteína-zinco 

phtalocianina (NacySNO-ZnPC) [52] são alguns exemplos de compostos capazes 

de liberar NO após excitação com luz λirradiação=320-440 nm. Os nitrosilo 

complexos metálicos também tem recebido atenção especial devido a habilidade 

de gerar NO após irradiação com luz de energia apropriada. 

 
1.5. Nitrosilo complexos metálicos 

 

A importância do NO e espécies relacionadas é bem conhecida nos dias 

atuais. Embora muitos nitrosilo complexos metálicos sejam conhecidos e alguns 

aplicados clinicamente, diversos estudos ainda necessitam serem feitos em vista 

das funções desempenhadas pelo NO em diferentes processos, especialmente 

biológicos.  

A ligação do NO a um centro metálico proporciona uma química ímpar para 

ambos. Em princípio, a molécula de NO pode ligar-se ao centro metálico via 

nitrogênio ou oxigênio formando nitrosilos (M – NO) ou isonitrosilos (M – ON) 

complexos. Na prática, a ligação da molécula de NO com centros metálicos é 

dominada pela primeira forma [53]. 

O ligante nitrosil terminal pode adotar geometrias M-N-O linear (NO+)  

(Figura 14a) e angular (NO0) (Figura 14b).  

 
  

 

 

 

 

 
 
 
Figura 14. Representação do ligante nitrosil ligado a um centro metálico em 
posição terminal adotando: a) Geometria M-N-O linear e b) Geometria M-N-O 
angular.  

(a) (b) 
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Poucos complexos têm arranjos exatamente lineares, geralmente tendo o 

ângulo de 180o discretamente dobrado, com um desvio de ±10o. A interpretação 

precisa para esse desvio na linearidade do ângulo é uma questão ainda não 

totalmente elucidada. 

Na maioria dos complexos mononitrosil, as interações M-N-O são 

essencialmente lineares. Em complexos hexacoordenados tendo a configuração 

{M(NO)}6, isso pode ser entendido por um simples tratamento de orbitais 

moleculares [53]. Os requisitos para esse simples quadro de OM são que as 

ligações M-N-O ocupam o eixo z, os outros ligantes adotam uma outra posição 

trans ao NO (também no eixo z) ou nos outros dois eixos cartesianos. Nesse 

esquema, os orbitais dx
2-y

2 e dz
2 do metal, interagem com os orbitais σ dos 

ligantes, incluindo o do NO, e os orbitais dxz e dyz interagem com os orbitais π* do 

NO. O orbital dxy do metal é relativamente não perturbado nesse arranjo. A figura 

15 mostra o arranjo de OM em energias ascendentes [3]. 

a1(dz
2) 

 
b1(dx

2-y
2) 

 
e2(π*(NO),dxzdyz) 
 
 
 
b2(dxy) 
e1(dxzdyzπ*(NO)) 
 

a'’(dz
2,π*(NO)) 

 
a’(dx

2-y2) 
 
a’(π*(NO),dyz) 
 
a’(π*(NO),dz

2) 
 
 
dxy 

dxz,π*(NO) 
dyz,π*(NO) 

(a) (b) 
 

Figura 15. Arranjo dos orbitais moleculares em complexos hexacoordenados 
{M(NO)}n quando o ângulo M-N-O é (a)1800 e (b)1200 [3]. 

 

Para as espécies {M(NO)}6 a configuração eletrônica será (e1)4 (b2)2 (e2)0 

(Figura 15a) [3]. Em arranjos semelhantes, ou em qualquer outro com menos 

elétrons d (mantendo a hexacoordenação), isso não deverá ser significante para 

distorcer o ângulo de ligação M-N-O. Entretanto, para complexos do tipo 

{M(NO)}7, a configuração (e1)4 (b2)2 (e2)1 resulta na ocupação parcial de um orbital 

do tipo π*. Isso, inevitavelmente leva à distorção do ângulo de ligação M-N-O, 

uma mudança na simetria e a mistura de a1 e do componente em x, previamente 
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designado orbital e2 (Isso é ilustrado na figura 15). Essa mistura, fornece uma 

ligação a mais no nível a’, principalmente misturando o orbital π*(NO) com dz
2 e 

um nível antiligante que é de caráter principalmente dz
2. Existem outras alterações 

menores em energia e simetria dos níveis e1 e b2, mas essas não são importantes 

com respeito aos orbitais de fronteira. Conseqüentemente, para o modo de 

ligação M-N-O angular, a configuração eletrônica {M(NO)}7 (descontando os seis 

elétrons nos níveis e1 e b2 anteriores) será (a’)1(a’’)0. Isso é equivalente ao óxido 

nítrico coordenado na forma de NO0. O diagrama de orbital molecular mostrado 

na figura 15, assume um campo ligante relativamente forte, em que a separação 

dos níveis “t2g” e “eg” é significante. Nos metais de transição, essa separação 

pode ser muito reduzida, dependendo dos co-ligantes [3]. 

 

1.5.1.Nitrosilo complexos de Rutênio 

Nitrosilo complexos de rutênio formam uma classe de compostos que 

podem

postos K2[RuCl5NO] e [RuCl3NO] são também exemplos de 

espéc

ução do composto 

trans-[

)4P(OEt)3(NO)]3+ 

com re

  

 ser utilizados como agentes potencionalmente capazes de capturar ou 

liberar NO in vivo. Entre estes, o composto trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+, onde 

([15]aneN4)=1,4,8,12-tetraazaciclotetradecano [54], é um exemplo de espécie que 

libera NO quando reduzido pela norepinefrina, induzindo o relaxamento da artéria 

aorta. Além disso, esse macrocíclico também libera NO fotoquimicamente, 

apresentando igualmente capacidade vasodilatadora, quando  irradiado com luz 

(λirradiação= 355 nm). O rendimento quântico para esta fotorreação é cerca de 0,60 

mol/einstein.  

Os com

ies que liberam NO após irradiação e sua capacidade como agentes 

vasodilatadores vem sendo explorada [55], embora apresentem rendimento 

quântico menor que o complexo trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+. 

Em 2000, Lang e colaboradores reportaram que a red

Ru(cyclam)(NO)Cl]2+ (cyclam=1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano) leva à 

liberação de óxido nítrico vagarosamente, sugerindo que esse tipo de composto 

possa ser utilizado como um vasodilatador de longa duração [56].  

Estudos recentes envolvendo o composto trans-[Ru(NH3

speito à liberação de NO [57, 58], mostraram que o mesmo apresenta baixa 

toxicidez bem como seus prováveis metabólitos [59]. Testes em hipocampo de 
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cérebro de rato [60], demonstraram a capacidade desse complexo liberar NO em 

cultura. O complexo trans-[Ru(NH3)4P(OEt)3(NO)]3+ também exibe uma 

capacidade vasodilatadora semelhante a do nitroprussiato de sódio, um 

vasodilatador de emergência já há muito tempo utilizado clinicamente. 

Clarke e Gaul mostraram que, em sistemas do tipo trans-

[Ru(NH

o trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+, onde L=imidazol 

(coord

abela 1. Valores de φNO para fotorreação de liberação do óxido nítrico em meio 

3)4L(NO)]3+, a liberação de NO após redução pode ser modulada variando-

se o ligante L na posição trans ao óxido nítrico [61]. Assim,a facilidade de liberação 

do NO pelo composto trans-[Ru(NH3)4P(OEt)3(NO)]3+ após redução, pode ser 

atribuída ao efeito trans-labilizante do trietilfosfito, sendo responsável pela 

atividade biológica desse complexo. Infelizmente, a forte natureza π-aceptora 

deste ligante, também facilita o ataque do íon OH- ao NO coordenado, levando à 

formação de NO2
- em pH fisiológico. 

Os nitrosilo complexos do tip

enados através do átomo de nitrogênio), L= histidina, 4-picolina, piridina, 

nicotinamida, pirazina e 4-acetipiridina, foram estudados com respeito à reação de 

fotoliberação de NO [62]. Observou-se que os valores de rendimento quântico para 

esta fotorreação, mostrados na tabela 1, apresentam dependência tanto do 

comprimento de onda de irradiação quanto do pH do meio reacional.  
 

T

aquoso, pelos íons complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+ [62] 

L λirradiação(nm) pH φNO 
mol/einstein 

4-pic 330 2,0 0,08±0,01 
 330 6,0 0,40±0,01 

py 330 3,0 0,11±0,01 
 330 6,4 0,18±0,01 

pz 313 2,13 0,13±0,03 
 313 4,32 0,23±0,03 

4-acpy 313 2,13 0,10±0,02 
 313 4,32 0,19±0,03 

L-Hist 313 2,13 0  ,045±0,003
 313 4,32 0,086±0,004 

ImN 313 2,13 0,042±0,002 
 313 4,32 0,079±0,003 
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A irradiação desses postos com ma comprime  

(λirradia

552 NOOH +−                   (01) 
 

Embora a maioria dos nitrosilo complexos descritos anteriormente tenham 

aprese

 com iores ntos de onda

ção>330 nm) não resulta em qualquer fotorreação significativa , o que não 

é interessante, visto que para ser utilizado biologicamente causando menos 

efeitos prejudiciais, os compostos deveriam ser irradiados com luz na região do 

visível . Compostos do tipo cis-[Ru (NO

[62]

[40] II
2)L(bpy)2] , onde bpy=2,2’-bipiridina e 

L=piridina, 4-picolina e pirazina, também foram avaliados quanto a fotoliberação 

de óxido nítrico . Quando estes compostos foram irradiados com luz 

(λ

+

[63]

irradiação=355 nm), mostraram exercer ação vasodilatadora eficaz. A fotorreação 

apresentada por estas espécies para que ocorra a liberação de óxido nítrico 

provavelmente ocorre de acordo com a equação 01. 
 

2/ ][])([ 2 OHLRuLNORu IIIOHh +⎯⎯⎯ →⎯ ++ ν 0

ntado alguma ação farmacológica, geralmente esses compostos somente 

liberam NO fotoquimicamente após irradiação com luz na região do ultravioleta. 

Considerável esforço tem sido direcionado para síntese de compostos que 

possam liberar NO após irradiação com luz visível, para posterior utilização em 

TFD. Sendo assim, passou-se a se  estudar sistemas binucleares, pensando na 

possibilidade de combinar um fragmento que absorvesse luz na região do visível e 

outro contendo o ligante NO na mesma molécula [64]. O composto 

[RuII(NH3)5(pz)RuII(bpy)2(H2O)]5+ foi sintetizado e o estudo fotoquímico desse 

complexo mostrou que o mesmo, apresenta liberação de NO após irradiado em 

meio aquoso com luz λirradiação= 532 nm (φNO=0,025±0,004 mol/einstein), de acordo 

com o mecanismo ilustrado na figura 16.  

[(NH3)5RuII NN RuII(bpy)2(NO+)]5+ hν
[(NH3)5RuIII NN RuII(bpy)2(NO+)]5+

-

Ktc

[(NH3)5RuIII NN RuII(bpy)2(NO0)]5+

H2O

[(NH3)5RuIII NN RuII(bpy)2(H2O)]5+  +   NO0         
 

Figura 16. Mecanismo de liberação fotoquímica do NO pelo composto 

[RuIII(NH3)5(pz)RuII(bpy)2(H2O)]5+ após fotólise em meio aquoso (λirradiação=532 nm). 
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Ocorre inicialmente a transferência de carga entre os orbitais dπRuII→π*(L), 

onde L=pirazina. Posteriormente, ocorre o processo dπRuII→π*(NO+), seguido da 

liberaç

, também 

foram 

ão do ligante NO0, concomitante à aquação do íon complexo [64]. 

Com o mesmo objetivo, as espécies [RuIIL(NH3)4(pz)RuII(bpy)2(NO)](PF6)5, 

onde L=4-acetipiridina (4-acpy), ou piridina (py), mostradas na figura 17

estudadas [38].  

           RuII NN                 L

H3N NH3

H3N NH3

RuII

N N

N

NNO+

 
 

Figura 17. Estrutura do íon complexo [RuIIL(NH3)4(pz)RuII(bpy)2(NO) . 

ostos foram 

submetidos à irradiação com luz na região do visível (λirradiação= 532 nm), seguindo 

o m

ol/einstein) para o sistema 
uIIL(NH3)4(pz)RuII(bpy)2(NO)]5+, após fotólise em meio aquoso, pH=4,5. 

]5+

 

A liberação do NO também foi observada quando os comp

esmo mecanismo demonstrado anteriormente para o sistema 

[RuIII(NH3)5(pz)RuII(bpy)2(H2O)]5+ e os valores de rendimento quântico para esta 

fotorreação podem ser observados na tabela 2 [38]. 
 
Tabela 2. Dados de rendimento quântico (m
[R

 

L λirradiação= 355nm λirradiação= 532nm 
NH3 0,08±0,01 0,025±0,002 
Py 0,05±0,01 0,038±0,002 

4-acpy 0,07±0,01 0,036±0,002 

 

A dimi a concentraçã  organismo ma crise 

hipertensiva. Por outro lado, a superprodução de NO é um fator agravante em 

doenç

nuição d o de NO no pode levar a u

as como diabete, artrite, epilepsia e choque séptico. A produção excessiva 

de NO ocorre, por exemplo, quando o nível de bactérias circulando no sangue 

está alto, estimulando a enzima i-NOS (óxido nítrico sintetase induzida) a produzir 
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NO [19] (Figura 18). Nesta situação, conhecida como choque séptico,o seu efeito 

vasodilatador pode significar sérios riscos à vida. 

 

 
Figura 18. Esquema mostrando os efeitos da superprodução de óxido nítrico para o 

inda não existem drogas disponíveis comercialmente para o tratamento 

dos c

organismo. 

 

A

asos em que ocorre produção excessiva de NO. Entretanto, em 1995, 

Johnson e Mathey divulgaram resultados de testes utilizando os complexos 

[Ru2(ttha)(H2O)2]2-  (ttha = trietilenotetraminahexaacetato) e K[Ru(Hedta)Cl] [19, 65] 

(Hedta = ácido etilenodiaminotetraacético) (Figuras 19a e 19b, respectivamente), 

como potenciais e eficientes capturadores de NO em sistemas biológicos [66].  

                                  
                a- [Ru2(ttha)(H2O)2]2-        b- K[Ru(Hedta)Cl] 

 
igura 19. Exemplos de complexos de rutênio capturadores de NO. 

                                                   

F
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1.5.2. Nitrosilo complexos de ferro 
  

Um dos primeiros compostos a ser utilizado no tratamento de crises 

hiperte

)]2- leva à formação do [Fe(CN)5(NO)]3-, que 

libera 

troprussiato com nucleófilos (L) tais como aminas, mono e 

                                   (02) 
             

(=O)L pode então ser removido da esfera de coordenação do 

etal 

s caminhos [70]. 

 

[Fe(CN)5(NO)]2-  +  L   

nsivas, mesmo antes de se conhecer o seu mecanismo de ação, foi o  

nitroprussiato de sódio Na2[Fe(CN)5NO] [67-69]. A liberação de NO por este 

composto,  tem sido postulada ocorrer através de uma transferência de elétron do 

Fe2+ ou CN- para o íon nitrosônio (NO+), com posterior liberação de NO0, o que 

fornece imediato alívio da alta pressão sangüínea, por relaxamento da 

musculatura vascular constricta.  

A redução do [Fe(CN)5(NO

CN- levando ao pentacoordenado [Fe(CN)4(NO)]2-, a qual é a espécie 

liberadora do NO [70]. 

 A reação do ni

di-aminoácidos, carbânions, tióis e acetona tem sido relacionada à atividade 

biológica deste íon [71]. Essa reação se processa via ataque inicial do nucleófilo no 

átomo de nitrogênio, isto é, 

 

[Fe(CN)5{N(=O)L}]2-  

             

 O grupo N

m [71]. Algumas vezes o ânion tiolato, por exemplo, de uma cisteína localizada 

na parte exposta de uma proteína endógena ou peptídeo, reage com o NO deste 

ânion para formar um intermediário reativo [Fe(CN)5{N(=O)SR}]3-.  

O esquema mostrado na figura 20 ilustra estes dois possívei
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Figura 20. Mecanismo proposto para a dissociação do óxido nítrico no tecido 
vascular pelo nitroprussiato de sódio [71]. 

   

Estudos fotoquímicos tem revelado que não somente o sangue, mas 

também a luz é responsável pela liberação de cianeto [72-76].  Além disso, o 

relaxamento de aortas de coelhos, alcançado com a administração de solução 

aquosa irradiada do [Fe(CN)5NO]2- ou do seu análogo [Fe(CN5)NO2]3- é 

consideravelmente menor do que o efeito causado pela solução não irradiada. A 

fotoquímica do [Fe(CN)5NO]2-  e do [Fe(CN5)NO2]3- (Figura 21) tem sido alvo de 

muitas investigações. A foto-oxidação do centro metálico e a solvatação do ligante 
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NO é entendida como sendo a reação primária para as soluções tanto aquosas 

quanto não aquosas de SNP (hν1), onde a fotorredução seguida de uma rápida 

liberação do ligante CN- é a reação induzida somente por radiações mais 

energéticas (hν2) [77, 78]. A irradiação do [Fe(CN5)NO2]3- em λ≤440nm induz tanto a 

fotossubstituição (hν1) do ligante NO2
- quanto a fotorredução intramolecular (hν2), 

com um rendimento quântico dependente da energia da radiação [79]. 

[Fe(CN)5NO]2-                                                                                   [Fe(CN)5NO2]3- 

  

    hν2                           hν1                                  hν1  

                                                                                                              -NO      hν2  

                                  -NO                                             -NO2
-                       

 
 
[Fe(CN)5NO]3-

                              [FeIII(CN)5H2O]2-                                         [Fe(CN)5H2O]3-

 
 
KT          -CN-                                      hν    KT                           hν 
 
 
                                          O2                                                                KT 
 
 
[Fe(CN)4NO]2-                                           [FeII/III(CN)6-x(H2Ox)]n-  +  CN-

                                                                           
                                                                           (+(CN)2) 
 
Figura 21. Caminho fotoquímico para os íons [Fe(CN)5NO]2- e [Fe(CN)5NO2]3- 
irradiados em solução aquosa com luz UV/visível.  

 

Em 2000, Hauser e colaboradores [80] reportaram as propriedades do trans-

[Fe(cyclam)(NO)Cl](ClO4) e trans-[Fe(cyclam)(NO)I]I, que foram isolados pela 

reação do complexo cis-[Fe(cyclam)Cl2]Cl e hidroxilamina. Ambas as espécies 

são classificadas como do tipo {Fe-NO}7 e o óxido nítrico está coordenado ao 

metal na sua forma angular, formando um ângulo Fe-NO de 144.0(4)0 [80]. Em 

2003, Siri, O. e colaboradores [81] decidiram explorar a reatividade dos nitrosilo 

complexos de ferro ligados ao cyclam e concluíram que somente o isômero cis 

estava apto a liberar NO sob condições brandas, porque o efeito da retrodoação 

era mais pronunciado para o cis, correspondendo a um grupo FeNO quase linear. 

O isômero trans é estável sob as mesmas condições e pode oxidar sob atmosfera 
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de oxigênio. 

Recentemente, um interessante estudo com o composto Na[Fe4S3(NO)7] 

(Figura 22), conhecido como RBS (Roussin’s Black Salt) [41], mostrou que o 

mesmo apresenta liberação fotoquímica de NO quando irradiado com luz (λ=354 

nm, solução aquosa pH=5,0). Além disso, o composto RBS pode liberar NO 

efetivamente em culturas de células após irradiação, causando a morte dessas 

células e, em baixas concentrações (10 nM) apresenta atividade fotocitotóxica, 

causando a morte de células de melanoma (câncer de pele). Entretanto, a 

toxicidade dos subprodutos da fotorreação indica que tal composto não seria um 

bom candidato a ser utilizado como um medicamento antineoplásico de uso 

sistêmico, não sendo descartada, entretanto, a sua aplicação tópica [41]. 

Fe

SS
Fe

Fe
S

Fe

N
O

(NO)2(NO)2

(NO)2  
Figura 22. Estrutura do composto conhecido como RBS (Roussin’s Black Salt) 

 
1.6. O efeito trans 

 
Os ligantes espectadores T que encontram-se em posição trans ao grupo 

abandonador em complexos quadrado planares, influenciam a velocidade de 

substituição. Esse fenômeno é chamado de efeito trans. Se T é um ligante doador 

σ forte ou um ligante receptor π (Figura 23), então ele acelera muito a substituição 

de um ligante que se encontra trans a ele mesmo [82]. 

 
Figura 23. Representação do efeito retirador de densidade eletrônica por um ligante 

receptor π o qual pode facilitar o ataque nucleofílico sobre um átomo de metal d 

removendo densidade eletrônica.   
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A ligação química entre Ru-NO em complexos do tipo trans-

[Ru(NH3)4(L)(NO)]3+ consiste na doação de elétrons σ do ligante nitrosilo para o 

metal seguida de retrodoação de densidade eletrônica π para orbitais π* do grupo 

NO [83, 84]. Portanto, bons doadores σ na posição trans ao NO+ provocarão uma 

maior retrodoação Ru→NO+ e, conseqüentemente uma maior população dos 

orbitais π* do NO o que conduz a diminuição na ordem de ligação N-O e, portanto, 

uma diminuição na freqüência de ν(NO+). Além disso, a redução do ligante NO+ a 

NO0, ocorre com a adição de um elétron num orbital π* do NO. O potencial para 

essa redução, bem como o comprimento de onda em que ocorre a banda MLCT 

Ru→NO+, também dependem do grau de interação (Ru)dπ→pπ*(NO+).  

Por outro lado, bons aceptores π na posição trans ao ligante nitrosil, 

competirão com o NO+ pelos elétrons 4dπ do Ru(II) diminuindo o efeito da 

retrodoação Ru→NO+, aumentando a ordem de ligação N-O e conseqüentemente 

aumentando a ν(NO+) [83, 84]. O valor de Eo (NO+/NO0) é deslocado para potenciais 

menos negativos em relação a compostos que apresentem ligantes em trans ao 

NO que sejam considerados bons doadores σ e a banda TCML  Ru→NO+ será 

observada em menores valores de comprimento de onda.        

 
1.7. Quimica dos ligantes macrocíclicos 
 

Desde de que Curtis [85] observou a elevada estabilidade do produto da 

condensação da acetona com [Ni(en)3]+2, a pesquisa envolvendo ligantes 

macrocíclicos tem se expandido enormemente. Esta expansão se deve a vários 

fatores, onde podemos citar: a facilidade sintética destes ligantes macrocíclicos, a 

síntese de novas moléculas e o interesse crescente na preparação de compostos 

metálicos de baixo peso molecular com relevância biológica [86]. 

Espécies macrocíclicas formam uma importante classe de ligantes para a  

química de metais de transição. A partir destas moléculas é possível obter 

espécies que podem mimetizar compostos naturais, como por exemplo, as 

porfirinas que formam o grupo prostético de muitas metaloproteínas.  

Historicamente, tetraazamacrocíclicos com variados tamanhos de anel e 

grau de insaturação estão entre os primeiros azamacrociclicos sintetizados e uma 

vasta literatura pode ser encontrada envolvendo estes macrocíclicos 
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tetradentados e centros metálicos [87]. Particularmente o ligante 1,4,8,11 – 

tetraazaciclotetradecano, [14]aneN4, cyclam, tem obtido uma importante função 

em diferentes áreas na química inorgânica.  

O ligante cyclam, cuja estrutura é mostrada na figura 24, é constituído por 

um anel macrocíclico saturado contendo quatro átomos de nitrogênio doadores, 

formando um anel de 14 membros. Por ser um ligante quelante, o cyclam confere 

uma grande estabilização ao centro metálico.  

NH

NH

HN

HN

 

Figura 24. Estrutura do ligante macrocíclico cyclam (1,4,8,11-
tetraazaciclotetradecano). 

Estudos recentes mostraram que o macrocíclico cyclam, modificado com 

ligantes isopropil e isobutil (Figura 25) possui a capacidade de inibir o avanço da 

leucemia em células de ratos (L1210), quando administrado em concentrações 

submicromolar, como mostrado no gráfico da figura 26. 

 

 

 

 

 

Reagentes e condições: 
i- 2-Bromopropano, TEA, 

CH3CN, Refluxo 
ii- Cloreto de isobutiril, TEA, 

CH2Cl2 
iii- LiAlH4, THF/CH2Cl2 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema mostrando a síntese dos derivados do cyclam. 
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Figura 26. Gráfico mostrando o efeito do macrocíclico cyclam modificado com 
ligantes isopropil no grau de crescimento de células tumorais (L1210). 

 

O ligante cyclam coordena-se a centros metálicos através dos 4 átomos de 

nitrogênio presentes em sua molécula. Assim, em metais com número de 

coordenação 6, como por exemplo, o ferro, o cyclam disponibiliza apenas duas 

posições lábeis na esfera de coordenação do metal, possibilitando desta forma a 

síntese de complexos com duas formas isoméricas, cis e trans.  

Complexos de metais de transição envolvendo ligantes macrocíclicos, são 

conhecidos por representarem sistemas inertes sob o ponto de vista cinético e 

termodinamicamente estáveis. Comparado com ligantes lineares multidentados, 

ligantes cíclicos são menos flexíveis e formam espécies mais estáveis [88]. 

A elevada estabilidade dos complexos formados a partir de ligantes 

macrocíclicos pode ser atribuída a dois efeitos: o efeito quelato e o efeito 

macrocíclico. O efeito quelato está relacionado ao número de átomos doadores 

dos ligantes coordenados ao centro metálico e o efeito macrocíclico está 

relacionado à natureza cíclica destes ligantes.  

Atualmente complexos metálicos com ligantes macrocíclicos vêm sendo 

alvo de muitos estudos devido a sua diversidade de aplicações em potencial, 

como os complexos de níquel com o macrocíclico cyclam, que tem sido bastante 

estudado na área de catálise devido a sua capacidade de reduzir o CO2 
[89-91]

 a 

outras espécies como por exemplo metanol [92]. Na área biomédica, tanto 

complexos metálicos como o ligante livre e seus derivados orgânicos vem sendo 
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estudado para o desenvolvimento de novas terapias para o câncer [93, 94] e Aids [95, 

96]. 

 

1.8. N-Nitrosaminas 
 

As N-nitrosaminas foram primeiramente reportadas por Geuther em 1863 
[97]. Elas foram utilizadas ocasionalmente como solventes ou intermediários 

sintéticos na preparação de hidrazina e diazoalcanos [98].  

Nitrosaminas do tipo R2NNO contendo o grupo funcional N-nitro são 

preparadas pelo processo de nitração de aminas e compostos correlatos, como 

descrito na equação 03.  Agentes nitrosantes típicos são: N2O4, ClNO, BuONO, 

NO+ e nitrito em meio ácido [99]. 

  

                               R2NH  +  XNO    R2NNO  +  HX                                     (03) 
 

Em geral, compostos N-nitroso podem ser divididos em dois tipos 

diferentes, como ilustrado na figura 27 [100].  

N

H3C

R

N

N N O

O

HN N NO

N

NO
N N

N

NO

NOON

(A)                                  (B)                              (C) (D)                                      (E)

Tipo I: 

Tipo II:

N

O

NO

S

O

O

N
NO H2N N

N
O2N

NO
O O N

NO

O

(F)                                                   (G) (H)                                                  (I)  

 

Figura 27. Exemplos de compostos que se enquadram na classificação dos dois 
tipos de N-nitrosaminas. 
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O tipo I inclui dialquil, alquil, aril e diaril nitrosaminas. Compostos do tipo II 

são nitrosaminas com um grupo contendo elétrons desemparelhados ligado ao 

nitrogê

ir câncer de pulmão quando ingerida por ratos [101]. Pouco 

depois

aquosa no pH fisiológico (≈7,4). Porém são 

reativa

 como mostrado na figura 28. O poder 

de libe

nio vizinho ao grupo NO terminal, como por exemplo as N-nitrosamidas, N-

nitrosuréias, N-nitrosoguanidinas, N-nitrosocarbamatos e outros compostos do 

tipo N-acil-N-nitroso. 

Em 1956, Magee e Barnes reportaram que a nitrosodimetilamina possuía a 

capacidade de induz

, foi descoberto que as nitrosaminas apresentavam a capacidade de 

alquilar proteínas e ácidos nucléicos [102]. Assim, as N-nitrosaminas são 

geralmente consideradas como carcinogênicas. Entretanto, foi também 

descoberto que as N-nitrosaminas apresentam atividade vasodilatadora e 

parecem estimular a sGCs [103, 104].  

A maioria das N-Nitrosaminas são solúveis em solventes orgânicos e 

relativamente estáveis em solução 

s quando expostas à luz.  Além disso, apresentam absorções na região do 

ultravioleta em 230-240 nm e 330-350nm.  

As N-nitrosaminas são potenciais doadores de NO através da clivagem 

homolítica ou heterolítica da ligação N-NO,

ração do NO pode ser avaliado em termos da energia de ligação N-NO. 

Estudos têm mostrado que a clivagem homolítica da ligação N-NO, gerando o 

radical NO0 é termodinamicamente mais favorável que a clivagem heterolítica, a 

qual gera a espécie NO+ [100]. 

 

 
 
Figura 28. Esquema mostrando os modos de clivagens homolítica e heterolítica da 

gação N-NO li
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1.9. Princípios das reações fotoquímicas [105, 106] 
 

 fóton. Uma molécula pode ser promovida de um estado eletrônico 

fundam

 →A*                                                     (04) 

Onde A design ergia do fóton 

absorvido e A* a molécula no estado eletrônico excitado com uma energia extra 

s Finais                                               (05) 

 

 orgânicas ou inorgânicas: qual o estado inicialmente populado na 

absorç

 

 molécula excitada 

 

A interação da luz com sistemas moleculares é realizada entre uma 

molécula e um

ental para um estado eletrônico excitado através da absorção de um 

quantum de luz (fóton). A condição necessária é que a energia do fóton (hν) se 

equipare à diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado 

da molécula. A absorção de um fóton por uma molécula pode ser representada 

esquematicamente por: 

                                                   

   A + hν

 

a a molécula no estado fundamental, hν é a en

hν. A energia obtida pela molécula quando esta absorve um fóton de luz não é 

negligenciável. A molécula excitada é considerada como uma nova espécie 

química, a qual possui propriedades físicas e químicas diferentes daquelas 

apresentadas no estado fundamental. A energia absorvida pode ser dissipada 

através de vários processos, tais como: 

 

A* →   Produtos Primários   →Produto
 

A* → A + hν                                                                                                         (06) 
 

A* → A + Calor                                                                                                    (07) 

 
Existem duas questões de relevante interesse quando da absorção da luz 

por moléculas

ão (eq. 04); e por quais caminhos a energia de excitação conduz a reação 

química (eq.05) ou ao retorno da molécula ao estado fundamental (eq. 06 e 07). 

 
1.9.1. Formação dos estados eletrônicos excitados [107, 108] 
 

Após a absorção da luz: A + hν → A*, A* representa uma
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no estado singleto S1 ou excitada a estados singleto de maior energia (S2, S3...). A 

moléc

is pode ser produzido. A ordem de energia relativa dos 

ula pode perder esse excesso de energia eletrônica decaindo para o estado 

fundamental por vários processos fotofísicos. O excesso de energia eletrônica 

pode ser total ou parcialmente dissipado, convertido em calor, ser emitido sob a 

forma de radiação, ser utilizado em reações fotoquímicas ou transferido para 

outras moléculas. 

 Dependendo da energia do fóton absorvido um dos muitos estados 

excitados possíve

possíveis estados excitados e suas possíveis interconversões são freqüentemente 

exibidos na forma de um diagrama de estados de energia, usualmente chamado 

de Diagrama de Jablonski (Figura 29).  

S0

S1

S2

S0

T1

T2

cruzamento
entre sistemas

cruzamento
entre sistemas

conversão
interna

T3

absorção

fosforescência

absorção

absorção

fluorescência

S0

S1

S2

S0

T1

T2

cruzamento
entre sistemas
cruzamento
entre sistemas

cruzamento
entre sistemas

cruzamento
entre sistemas

conversão
interna

T3

absorção

fosforescência

absorção

absorção

fluorescência

 
 

Figura 29. Diagrama de Jablonski . 

 

stados são utilizadas: 

S0=Estado fundamental singleto; 

S1,  S2 excitados; 

rceiro estados tripleto excitados. 

As seguintes definições de e

,  S3=Primeiro, segundo e terceiro estados singleto 

T1, T2, T3= Primeiro, segundo e te
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Observa-se que as transições entre os vários níveis eletrônicos são 

verticais; esta representação é usada para ilustrar a natureza instantânea da 

absorç

 rotacional excitado do estado eletrônico excitado S1 ou 

S2, S3

 

radioa

nsferência de 

um fóton via processo radioativo denominado 

 no estado excitado. 

ação de estruturas de diferentes configurações de 

0. Sã  

ão da luz (≈1015s). 

A absorção promove a molécula de um estado eletrônico fundamental S0 

para um nível vibracional e

... Normalmente, o primeiro processo seguido da absorção é a relaxação 

vibracional para o nível zero em S1 via conversão interna (ci S2→S1, ci S3→S1...). 

Os seguintes processos fotofísicos podem ocorrer a partir do singlete S1: 

1-Desativação da molécula para o nível S0, emitindo um fóton via processo

tivo denominado fluorescência (10-10 - 10-6 segundos):S1→S0. 

2-Desativação via processo não radioativo para S0 através de conversão interna 

(ci)-dissipação de energia: através dos modos vibracionais com tra

calor para o meio: ci S1→S0. 

3-Cruzamento inter-sistemas (cis) para T1: cis S1→T1 onde a molécula pode 

relaxar para S0 emitindo 

fosforescência (10-5 - 10-1 segundos):T1→S0 ou ainda desativar via processo não 

radioativo através de conversão inter-sistemas: cis T1→S0. 

 O Diagrama de Jablonski, apresentado na figura 29 ilustra os possíveis 

processos fotofísicos de desativação de uma molécula

Processos fotofísicos são definidos como transições que interconvertem estados 

excitados entre si ou estados excitados com o estado fundamental. Somente 

transições entre estados de mesma multiplicidade (por exemplo, S1→S0) são 

transições permitidas por spin. 

 Os processos fotoquímicos são definidos como transições entre estados 

eletrônicos excitados, com form

S o geralmente iniciadas por moléculas S1 ou T1 originando reações químicas.   
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2. Objetivos 

 desafio presente no estudo químico do óxido nítrico é o 

esenvolvimento de compostos que possam atuar como doadores e/ou aceptores 

de NO

canismo químico e 

enzim

troquímica e fotoquímica do óxido nítrico, foi o trans-

[Fe (cy

no, também foram escolhidos para estudo de fotoliberação do 

óxido 

m respeito a 

liberaç

 
O grande

d

 em sistemas biológicos, uma vez que esta molécula atua em uma 

diversidade de processos fisiológicos [3]. Neste contexto, existe um especial 

interesse em compostos que apresentem baixa toxicidade para o organismo e 

possam liberar óxido nítrico após indução fotoquímica, para serem utilizados em 

TFD no tratamento de doenças como o câncer [41, 62, 109, 110].  

Assim, sabendo que a incorporação do NO na composição de muitas 

moléculas torna-se interessante para o estudo do me

ático da sua liberação, neste trabalho, a reação de nitrosilação do cyclam foi 

executada. O composto  [cyclam(NO)4] foi obtido  e caracterizado, objetivando-se 

estudar a reatividade de um novo sistema do tipo N-nitrosamina com respeito à 

liberação do óxido nítrico. 

Um outro sistema também  sintetizado e caracterizado, objetivando-se 

estudar a dissociação ele
II + 2+clam)(NO )Cl] . Este novo composto contém o ligante óxido nítrico 

coordenado, na sua forma puramente linear, a um íon Fe2+, de forma semelhante 

ao Na2[Fe(CN)5NO].2H2O [111]. Os íons cianeto, responsáveis pelo efeito tóxico do 

composto nitroprussiato foram, porém, substituídas por um íon cloreto e um 

macrocíclico tetradentado e redox-inocente, o qual não perturba eletronicamente o 

centro metálico.  

Os sistemas trans-[Ru(NH3)4(L)NO]3+, onde L=Imidazol, Benzoimidazol, 

Cafeína e Teofile

nítrico. Estes íons complexos já haviam sido sintetizados e bem 

caracterizados [57, 112]. Entretanto, tais compostos despertaram interesse pois 

constituem um sistema onde o ligante L pode ser sistematicamente variado, 

possibilitando ajustar a afinidade dos compostos pelo ligante NO.  

Os ligantes L, coordenados através do átomo de carbono do anel 

imidazólico, foram escolhidos devido a estudos anteriores co

ão de óxido nítrico induzida eletroquimicamente, terem demonstrado que os 

ligantes cafeína, imidazol e teofileno, coordenados desta maneira, são bastante 
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efetivos na labilização da posição trans a eles. O Benzoimidazol não apresentou o 

mesmo efeito, mas foi selecionado para eventuais comparações. 

Além disso, as amônias são termicamente inertes com respeito à reações 

de su

e interessante a investigação do comportamento destes 

compo

bstituição e complexos desse tipo são geralmente solúveis em água e 

apresentam bandas de campo ligante bem definidas, o que facilita o estudo de 

fotoliberação do NO.  

Assim, tornou-s

stos quando irradiados com luz de diferentes energias, sendo que 

interessantes correlações puderam ser feitas através da análise dos valores de 

rendimento quântico φNO e dos demais parâmetros, tais como E0
NO

+
/NO

0, νNO, etc. 
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3. Parte experimental 

.1. Reagentes e soluções  

Todos os reagentes utilizados foram de pureza analítica (Aldrich ou Merck). 

Quand

arações envolvendo complexos de Ru(II) e Fe(II) foram sempre 

efetua

ite Martins foi empregado para manter a 

igura 30. Linha de purificação e condução de gás inerte. 

A- Cilindro e válvula reguladora de fluxo; 

ClO4 e amálgama de zinco; 

 
3
 

o necessário, foi realizada sua purificação conforme métodos descritos na 

literatura [113]. 

As prep

das sob atmosfera inerte, utilizando-se técnicas padrões para manipulação 

de compostos sensíveis ao oxigênio [114]. 

 O Gás Argônio de procedência Wh

atmosfera inerte em alguns experimentos. Este gás foi tratado com solução ácida 

de crômio(II), visando a retenção de traços de oxigênio, impureza eventualmente 

presente. A solução redutora foi mantida em contato com amálgama de Zn para 

sua constante regeneração. O fluxo gasoso passou por um frasco lavador 

utilizado para lavar o gás e eliminar possíveis resíduos de crômio, ou ácido 

carreados, conforme Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
 

B- Frascos de lavagem contendo CrCl2, H

C- Frascos de lavagem contendo água destilada; 
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D- Juntas esféricas; 

E- Balão borbulhador; 

 esféricas; 

ipodérmica. 

 
 

eagentes 

xido nítrico gasoso- Foi produzido através da acidificação do NaNO2, que 

NO2
- + H+ →HNO2                                                                          (08) 

2 2

2 3 3

O fluxo gasoso passou por um frasco lavador contendo uma solução de 

NaOH

F- Torneiras com juntas

G- Septo de borracha com agulha h

R
 
Ó
origina NO0 e NO+ segundo as reações: 

 

HNO  + H+ →NO+ + H O (Reação rápida)                                    (09) 

3HNO →2NO + NO - + H O+ (Desproporcionamento)                 (10) 

 

 4,0 mol.L-1 visando a eliminação de traços de ácido e um segundo frasco 

contendo água para lavar o gás e eliminar possíveis resíduos de ácido ou base 

carreados, conforme mostrado na figura 31. 

 
 

 
igura 31. Sistema utilizado para produção de óxido nítrico gasoso. 

málgama de Zinco- O amálgama de zinco foi preparado pela reação de uma 

solução saturada de cloreto de mercúrio (II) em HClO4 0,05 mol.L-1com zinco 

F

 
A
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metálico granulado, que foi previamente tratado com uma solução de HClO4 4,0 

mol.L-1. Após 5 minutos, o amálgama foi separado da solução, lavado com água 

destilada e submetido à secagem ao ar. Após sua preparação, foi imediatamente 

utilizado. 
 

Solução de Cr(II)- A solução de Cr(II), utilizada nos frascos lavadores, foi obtida 

ela redução do Cr(III) de uma solução 0,3 mol.L-1 em CrCl3 e 1,0 mol.L-1 em 

 proscedência Aldrich, foi 

tilizado como reagente de partida na síntese do cloreto de cloropentaminrutênio 

raazaciclotetradecano)- O composto de procedência 

ldrich foi utilizado diretamente, sem qualquer tratamento prévio, tendo em vista a 

 preparação da solução tampão de Sörensen (Na2HPO4 / KH2PO4)  

 

 KH2PO4 5,7 x 10-4 mol.L-1 utilizando as quantidades apropriadas de reagentes. 

p

HClO4 com amálgama de zinco. A redução total dos íons Cr(III) pelo amálgama e 

sob atmosfera de argônio, foi efetivada após um período de 6 horas, observando-

se o aparecimento de uma coloração azul na solução. 
 

Tricloreto de Rutênio- O composto RuCl3.xH2O, de

u

(III) ([Ru(NH3)5Cl]Cl2). 
 

 Cyclam (1,4,8,11-tet
A

especificação de alta pureza do reagente. 
  

Soluções 
 
Método de
 
 Inicialmente preparou-se as soluções dos sais Na2HPO4 8,36 x 10-2 mol.L-1

e

 As soluções dos sais foram misturadas, utilizando o volume apropriado 

para se obter o pH desejado, de acordo com a tabela 3. 
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abela 3. Tabela de solução tampão de Sörensen (NaHPO4-KH2PO4) (180C) T

 
pH Na2HPO4 8,36 x 10 mol.L   -2 -1

(ml) 
KH2PO4 5,7 x 10 mo-4 l.L-1 

(ml) 
6,8 5,0 5,0 
6,9 6,0 4,0 
7,1 7,0 3,0 

7,3 8,0 2,0 
7,7 9,0 1,0 
8,1 9,5 0,5 

 
 
Método de preparação da solução tampão H3CCOOH/ H3CCOONa [113] 

 

acetato 

de sódio 2,0 mol.L-1 utilizando as quantidades adequadas de reagentes. 

la 4. 
 
 

Inicialmente preparou-se as soluções de ácido acético 2,0 mol.L-1 e 

As soluções do ácido e da sua base conjugada foram misturadas, utilizando 

o volume apropriado para se obter o pH desejado, de acordo com a tabe

Tabela 4- Tabela de solução tampão (H3CCOOH/H3CCOONa) 
 

pH Acetato de sódio 2,0 mol.L-1 (ml) Ácido acético 2,0 mol.L-1 (mL)
3,5 6,4 93,6 
4,5 43,0 57,0 

 
 Volume total= 1 litro. 

mpostos 

clam(NO)4] 

issolvidos em 20,0 mL de água, 

reviamente deaerada borbulhando-se gás argônio durante 10 minutos. 

 
3.2. Preparação dos co
 
3.2.1. Síntese do macrocíclico [cy
 
 100,0 mg do macrocíclico cyclam foram d

p

Posteriormente, borbulhou-se  óxido nítrico gasoso durante 30 minutos. Os 

cristais de cor amarelo pálido foram coletados por filtração em funil de placa 

porosa e secos sob vácuo. Rendimento: 90%. 
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3.2.2. Síntese do complexo  cis- [Fe(cyclam)Cl2]Cl  

)Cl2]Cl foi realizada através 

a dissolução de 300,0 mg de cyclam em metanol seguida da adição de 180,0 mg 

de Fe

lvidos em 27,0 mL de água. Adicionou-se 

uidadosamente 26,0 mL de hidrato de hidrazina (NH2NH2
.xH2O) sob agitação e 

                  

i filtrada a quente após completa dissolução e o sólido 

 trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 

 

0,0 mL de água, 

eaerada, sob agitação. A essa solução, borbulhou-se gás NO por 

aproxi

 

A síntese do complexo de partida cis-[Fe(cyclam

d

Cl2. Após 5 horas de aeração, foram adicionados 3,0 mL de HCl 

concentrado como agente precipitante e depois de 30 minutos recolheu-se o 

precipitado amarelo através de filtração a vácuo.  Rendimento: 90%. 

 
3.2.3. Síntese do [Ru(NH3)5Cl]Cl2 

[115] 

 
 2,0 g de RuCl3.xH2O foram disso

c

banho de gelo. A mistura permaneceu reagindo por 6 horas e, em seguida, 

adicionou-se HCl concentrado (50,0 mL) em banho de gelo. A mistura foi 

refluxada por 2 horas, ocorrendo a formação de um precipitado amarelo. A 

mistura foi resfriada, o sólido filtrado e lavado diversas vezes com   

HCl 1,5 mol.L-1 gelado. 

Recristalização: O sólido foi dissolvido em 200,0 mL de HCl 0,1 mol.L-1 a quente 

(50-600C). A solução fo

reprecipitado pela adição de excesso de HCl concentrado à solução, ainda a 

quente, em banho de gelo. O sólido amarelo foi coletado por filtração ao abrigo da 

luz e lavado com etanol gelado. 

 
3.2.4. Síntese do íon complexo
 

100,0 mg de cis-[Fe(cyclam)Cl2]Cl foram dissolvidos em 1

previamente d

madamente 30 minutos. A solução foi concentrada por evaporação. 

Posteriormente, adicionou-se uma mistura de solventes (50% etanol/éter etílico), 

ocorrendo então a precipitação do composto, que foi recolhido por filtração em 

funil de placa porosa e seco a vácuo. Rendimento:80%. 
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 3.2.5. Síntese dos íons complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4(L)Cl]+, onde 
=Imid, caf ou teo coordenados através do átomo de C do imidazol [112, 116, 

300,0 mg de [Ru(NH3)5Cl]Cl2 foram dissolvidos em 30,0 mL de                 

Cl 0,05 mol.L-1 previamente deaerado, juntamente com 204,0 mg de Imidazol, 

nde L=BzImid 

0,0 mL de HCl 0,05 

ol.L-1 e 100,0 mg de trans-[Ru(NH3)5Cl]Cl foi adicionado à mistura, resultando 

em u

os nitrosilo complexos de Rutênio 

la redução dos compostos 

ans-[Ru(NH3)4(L)Cl]+, onde L=BzImid, Imid, caf e teo; em solução aquosa de HCl 

pH≈5,0

 

L
117]. 

 

 

H

600,0 mg de cafeína ou 620,0 mg de teofileno, conforme o composto desejado. O 

composto foi reduzido anaerobicamente com amálgama de Zn/Hg, durante 4 

horas. Transferiu-se a solução, ainda em atmosfera inerte, para um balão de 

fundo redondo contendo 200 mL de HCl 0,02 mol.L-1, deixando reagir ainda 

durante 6 horas, quando o composto foi submetido à oxidação borbulhando-se 

gás oxigênio durante 2 horas. Acrescentou-se, então, 30,0 mL de HCl 8,5 mol.L-1 

e em seguida colocou-se na geladeira por 24 horas, quando filtrou-se o excesso 

de [Ru(NH3)5Cl]Cl2. Obteve-se uma mistura dos compostos com L coordenado via 

N e C do anel imidazólico. O produto desejado foi separado utilizando-se uma 

coluna de troca iônica Dowex 50 x 2-400.  

 
3.2.6. Síntese do trans-[Ru(NH3)4(L)Cl]+, o
 

388,0 mg de benzoimidazol foram dissolvidos em 3

m

ma suspensão que foi reduzida com amálgama de Zn/Hg durante 4 horas. 

Após esse tempo ocorreu completa dissolução. Retirou-se o amálgama, 

adicionou-se 100,0 mL de água e a mistura ficou sob borbulhamento de gás O2 

por 1h, quando foi evaporada até próximo à secura e precipitada pela adição de 

etanol gelado. 

 
3.2.7. Síntese d
 

Os nitrosilo complexos foram sintetizados pe

tr

, tranferência para um balão contendo 3,0 mL de NaTFA 2,0 mol.L-1 e 

adição de 300,0 mg de nitrito de sódio.  
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3.3. Instrumentação e conduta experimental 
.3.1. Voltametria Cíclica e Voltametria de Pulso Diferencial 

ados utilizando-se um analisador 

vencional de três 

letrodos: platina, carbono vítreo, prata/cloreto de prata; eletrodos auxiliar, 

   

A análise elementar dos compostos quanto aos teores de C, N e H foi 

ímica da Universidade de São Paulo (USP). 

Os experimentos de eletrólise a potencial controlado foram efetuados em 

00 B. Foi utilizado um sistema de três 

letrodos: referência: Ag/AgCl; auxiliar:Platina; trabalho:Rede de Platina, o qual 

Foi empregado um pHmetro CORNING modelo 440, equipado com um 
0476436.  

Os cristais do composto [cyclam(NO)4] foram obtidos de uma solução 

rador, na ausência de luz, por um período de 2 

oras.  

3
 
 Experimentos voltamétricos foram realiz

eletroquímico, modelo BAS100B, acoplado a uma célula con

e

trabalho e referência respectivamente. As análises foram realizadas usando   

KCl 1,0 mol.L-1 pH=3,04 μ=1,0  como eletrólito de suporte.    

 
3.3.2. Análise elementar 
 
 
realizada no Instituto de Qu

 

3.3.3. Eletrólise a potencial controlado 
 
 

um sistema eletroquímico BAS modelo 1

e

possuía uma grande área superficial de modo a minimizar o tempo de eletrólise. 

Utilizou-se como eletrólito uma solução de KCl 1,0 mol.L-1, pH=3,04, μ=1,0. A 

solução foi submetida à agitação.    

   

3.3.4. Medidas de pH 
 
 
eletrodo de vidro combinado da CORNING Cat n

 
3.3.5. Cristalografia de Raio-X 
 
 
aquosa do composto em refrige

h
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 Os cristais do composto trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2.4H2O foram obtidos 

de uma solução do trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ em etanol/ éter etílico 1,0 mol.L-1, 

em refrigerador e na ausência de luz por um período de 10 dias. 

s parâmetros de 

                   

As medidas de RPE foram efetuadas utilizando-se um espectrofotômetro 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio, 1H, foram 

E DPX 300 Bruker, a 300 MHz. Utilizou-

e como padrão interno o composto 2,2’-dimetil-2-silapentano-5-sulfonato de 

sódio

Os espectros eletrônicos nas regiões do visível e do ultravioleta, foram 

ewlett-Packard, modelo 8453 Diode-Array. As 

m fotolisadas em solução utilizando célula de quartzo retangular de 

m calculadas pela lei de Lambert-Beer, através das 

medi

 

 A análise estrutural dos compostos foram efetuadas no Laboratório de 

Cristalografia , do Departamento de Física de São Carlos. Os cristais foram 

montados em um difratômetro Enraf-Nonius, modelo CAD4. O

cela foram obtidos e refinados usando-se 25 reflexões centradas 

automaticamente.                                                                                                         

 
3.3.6. Espectros de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 
 
 
BRUCKER ESR 300E a 77 K.  

 
3.3.7. Ressonância Magnética Nuclear 
 

obtidos em um espectrofotômetro AVANC

s

. 
 

3.3.8. Espectroscopia Eletrônica 
  
 
obtidos em um espectrofotômetro H

amostras fora

caminho óptico de 1,0 cm. 

As medidas das absorbâncias foram efetuadas pela leitura direta dos 

espectros, usando-se como branco o respectivo solvente. Os valores das 

absortividades molares fora

das das absorbâncias das amostras em solução e em diversas 

concentrações. 
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3.3.9. Espectro de Absorção na Região do Infravermelho 

Os espectros foram obtidos a partir das amostras sólidas preparadas sob  

rma de pastilhas diluídas em Brometo de Potássio (KBr) de grau 

Schimadzu, modelo 

83-B.  

 equipamento utilizado na realização dos experimentos envolvendo 

tólise contínua está representado na figura 06. As amostras foram fotolisadas 

 pré-selecionados, utilizando-se filtros de interferência 

riel, lâmpada de Mercúrio Osram (100 watts) modelo 6192, fonte Universal Oriel 

 
 
fo

espectroscópico, utilizando-se um espectrofotômetro FT-IR 

2

 
3.3.10. Fotólise contínua 
 
 O

fo

em comprimentos de onda

O

modelo 6137 e compartimento para termostatização da cela espectrofotométrica. 

 
 
Figura 32. Esquema do equipamento utilizado nos experimentos fotoquímicos. 

 
3.9.11. Actinometria com ferrioxalato de potássio 

 o 

rocedimento: misturou-se oxalato de potássio 1,5 mol.L e cloreto férrico 1,5 
-1 

separado por filtração e em seguida, recristalizado pela dissolução em água 

 
 O actinômetro ferrioxalato de potássio foi preparado segundo

-1 p

mol.L na proporção 3:1, sob vigorosa agitação. O precipitado formado foi 
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morna, seguido de resfriamento, filtração e secagem ao ar. Foram realizadas 3 

- Solução de 1,10-fenantrolina 0,12%: preparada pela dissolução de 0,12 g de 

olução de ferrioxalato de potássio 0,006 mol.L-1: preparada pela dissolução de 

,95 g de ferrioxalato de potássio em 100,0 mL de H2SO4 0,5 mol.L-1, diluída a um 

-Solução de ferrioxalato de potássio 0,15 mol.L-1: preparada pela dissolução de 

ota: As soluções 3 e 4 devem ser armazenadas protegidas da luz. 

ra, pipetou-se 3,0 mL da solução de ferrioxalato de 

otássio 0,006 mol.L-1 (λ=254-405 nm) ou 0,15 mol.L-1 (λ=436-579 nm) em duas 

gitação e com filtro de interferência por três minutos. Transferiu-

e 2,0 mL de cada solução fotolizada para balões volumétricos de 10,0 mL, 

recristalizações. Os procedimentos foram efetuados em sala escura. Foram 

preparadas as seguintes soluções: 

 

1- Solução de acetato de sódio: preparada pela mistura de 600,0 mL de acetato 

de sódio 1,0 mol.L-1 e 360,0 mL de H2SO4 0,5 mol.L-1 diluída a volume final de 1,0 

L. 

 

2

1,10-fenantrolina em 100,0 mL de água 

 

3- S

2

volume final de 1,0 L. 

 

4

7,37 g de ferrioxalato de potássio em 10,0 mL de H2SO4 0,5 mol.L-1, diluída a um 

volume final de 100,0 mL. 

 

N
 
Procedimento: 
 
 Em uma sala escu

p

celas de quartzo de 1,0 cm de caminho óptico. As soluções das celas foram 

fotolisadas sob a

s

adicionando-se a cada um 3,0 mL da solução de acetato de sódio e 1,0 mL de 

orto-fenantrolina, completando-se o volume do mesmo com água destilada. As 

soluções permaneceram em repouso, na ausência de luz, por uma hora para total 

complexação dos íons Fe(II) pela orto- fenantrolina. Preparou-se um branco sob 

as mesmas condições, exceto quanto a exposição a luz (não fotolisado). Após o 

período de 1 h, fez-se a leitura da absorbância das soluções fotolisadas e do 

branco em 510 nm (onde absorve o complexo Fe(II)-orto-fenantrolina). 
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Cálculo da intensidade da luz (I0) com ferrioxalato de potássio: 
 

Este actinômetro é utilizado na faixa de comprimento de onda de 254-500 

m. Quando a solução de K3[Fe(C2O4)3] é fotolisada, os íons Fe3+ são reduzidos a 

 

[Fe3+(C

   [Fe3+(C2O4)3]2-   +  (C2O4)2-                                                  (12) 

e3+(C2O4)3]2-   →  [Fe2+(C2O4)2]2-   +   2 CO2                                                               (13) 

p o e d 2+

determinados espectrofotometricamente como um complexo formado com a orto-

rdo com o comprimento de onda de irradiação usado. A formação 

do com

n

Fe2+ segundo as reações: 

2O4)3]3-  →  [Fe2+(C2O4)2]2- + C2O4
-                                                           (11) 

 

[Fe3+(C2O4)3]3-   +   C2O4
-   →

 

[F

  

O r duto [F (C2O4)2] não absorve luz inci ente. Os íons Fe  são 

fenantrolina. O rendimento quântico de formação dos íons Fe2+ (φ Fe
2+) é tabelado 

[108, 118] de aco

plexo foi acompanhada em λ=510 nm e a intensidade de luz incidente foi 

calculada pela equação 14: 

 

                      )101(

2

0 cl
bt

Fen
I εφ −

+

−
=                                                                         (14) 

 

b

O número de íons Fe2+, (ηb Fe2+), formado durante a fotólise pode ser 

calculado pela equação 15: 

 

             
εIV

Fenb
2

=                                                     (15) 

Onde: 

IIVV 031
20

2 )/log(10023,6 ×+

0= intensidade da luz insidente 

φ

o de irradiação  (segundos)  

bsorvida pela amostra (tabela 5) [118] 

 I

b= rendimento quântico do actinômetro irradiado (tabela 5) [118] 

t= temp

1-10-εcl= fração da luz incidente a
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ε= absortividade molar do complexo de Fe2+-1,10-fenantrolina, determinado 

o   da  curva   de   calibração    (1,1 x 104 

lução do actinômetro irradiado 

iluição (mL)  

o de luz absorvida para o 
actinômetro ferrioxalato de potássio  

experimentalmente   pela   inclinaçã

L.mol-1cm-1) [118] 

c= concentração da amostra (mol/L). 

l= caminho óptico da cela espectrofotométrica (cm-1) 

V1= volume da so

V2= volume da alíquota tomada para d

V3= volume final ao qual a alíquota V2 é diluída (mL) 

Log(I0 / I) = absorbância da solução em 510 nm 

 

Tabela 5. Valores de rendimentos quânticos e de fraçã
[118]

 

1-10-εclλIRR.(nm) φb

254 1,000 1,25 

297 1,000 1,24 

302 1,000 1,24 

313 1,000 1,24 

334 1,000 1,23 

366 1,000 1,21 

405 0,962 1,14 

436 0,615 1,11 

436* 0,997 1,01 

468* 0,850 0,93 

480* 0,578 0,94 

509* 0,132 0,86 

546* 0,061 0,15 

579* 0,118 0,013 
*Valores para solução de [K3Fe(C2O  mol.L-1. 
 
 

4)3] 0,15
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3.9.12. Cá  do Rendimento Quân NO) da fotólise 

 
 uma reação fotoquímica e 

xperimentalmente é definido pela expressão: 

lculo tico (φ

O rendimento quântico representa a eficiência de

e

B
=φ  

A

esso 

B= número de einstein (fótons) de radiação absorvidos 

  

Os complexos trans-[RuII(NH3)4L(NO 3+ quando irradiados em meio 

ado de NaCl 1,0 mol.L-1, sofrem fooxidação liberando óxido nítrico e 

trado na equação 16. 

H3)4L(NO+)]3+
(aq) + NaCl(aq)            hν                                           (16) 

          

 c

 equivalente ao número de íons do trans-[Ru(NH3)4(L)Cl]2+ formado e do NO 

onde,  

A= número de (moléculas) que sofre determinado proc

+)]

tampon

formando o íon complexo trans-[Ru(NH3)4(L)Cl]2+, como mos

 

   trans-[RuII (N

                                                    trans-[RuIII(NH ) L(Cl)]3 4
2+ + NO0

(aq) + Na+
(aq) 

 

 Considerando que o número de mols do omplexo que sofreu fotooxidação 

é

liberado, pode-se calcular o rendimento quântico de NO para cada intervalo de 

tempo usando a equação 17: 

 

                                   ftlI
VA

NO ⋅⋅Δ⋅⋅
⋅Δ

=
ε

φ
0

                                         (17) 

onde:  

 ΔA= variação da absorbância no λ de análise no intervalo de tempo medido. 

V=volume da cela (em litros). 

I=caminho óptico da cela em cm. 

Δε=εRuCl2+ - εRuNO3+ no λ de análise. 

0 e (einstein/seg.). 

 amostra entre t=0 e t=n que é calculada em função 

R.: f=1-antilog-[(A0+An)/2] [119] 

I =intensidade de luz incident

t= tempo de fotólise (segundos). 

f= fração da luz absorvida pela

da média das absorbâncias no λIR
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4. Resultados e discussão 
 
4.1. Caracterização do composto [cyclam(NO)4] 

de hidrogênio, carbono e nitrogênio do composto 

roanalíticos e forneceu uma 

dicação de sua forma molecular. Os resultados da análise elementar mostraram-

rmulação proposta, e encontram-se relacionados na 

 
4.1.1. Análise elementar 
  

 A análise elementar 

sintetizado foi efetuada por procedimentos mic

in

se compatíveis com a fo

tabela 6. 
Tabela 6. Resultado da análise elementar para o composto [cyclam(NO)4]  

 C (%) N (%) H (%) 

Experimental 37.29 37.03 6.23 

Teórico 37.97 35.44 6.33 

 

4.1.2. Espectroscopia eletrônica 
 

característic s moléculas icas, dep  das 

possíveis transições eletrônicas e da vizinhança omos env  nas 

ansições [120]. A figura 33 resume estas transições  Apesar dos níveis 

à escala real, é possível verificar que as 

ansições n π*, por exemplo, necessitam de menos energia que as transições 

π π* 

As absorções as da  orgân endem

dos át olvidos

tr

energéticos não corresponderem 

tr

ou σ σ* [121]. 

E

Antiligante σ (σ*)

 Antiligante π (π*)

 Não-ligante n (p)

Ligante π

Ligante σ  
 
Figura 33. Possíveis transições eletrônicas para os compostos que apresentam os 

níveis eletrônicos σ, π e n.     

 74



   

 75

 As transições n π* dos grupos cromóforos isolados (grupo covalente 

insaturado responsável pela transição), como os grupos carbonil ou nitro, são 

proibidas e as bandas de absorção correspondentes são caracterizadas por 

apresentarem baixo valor do coeficiente de extinção molar, ε < 100 e por sofrerem 

deslocamento hipsocrômico (deslocamento para maior energia) com o aumento 

da polaridade do solvente [120]. 

 As transições π-π* são observadas no espectro de moléculas contendo 

ões π conjugadas. Estas absorções são também observadas no espectro de 

e são caracterizadas por apresentarem maiores 

 

igure 34 → 
yclam(NO)4] = 1,1 x 10-5 mol.L–1; B→ [cyclam(NO)4] =1,5 x 10-3 mol.L–1.    

e acordo com a literatura [122, 123], tal banda pode ser atribuída à transição 

n π*. Esta atribuição também é sugerida pela baixa intensidade da banda e pelo 

fato do valor da  energia  ser influenciado pelo solvente. Como mostrado na tabela 

7, ocorre um deslocamento hipsocrômico da banda com a diminuição da 

polaridade do solvente. Outra absorção é observada em λmax= 238 nm (ε = 2,3 x 

104 L.mol–1.cm–1), sendo também evidenciada no espectro eletrônico do cyclam e, 

portanto, atribuída a uma transição π→π*. 

 

ligaç

moléculas aromáticas contendo grupos cromóforos substituintes, semelhante ao 

benzaldeído e acetofenona 

valores para os coeficientes de absorção molar, εmax > 10000 [120]. 

O espectro eletrônico do composto [cyclam(NO)4] em diclorometano 

apresenta uma banda em λmax = 365 nm (ε = 276 L.mol–1.cm–1) (Figura 34). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F . Espectro eletrônico do composto [cyclam(NO)4] em diclorometano, A
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Tabela 7.  Dependência da energia da primeira transição eletrônica com o solvente. 

Solvente λmáximo

Água 352 

Etanol 358 

Acetona 363 

Diclorometano 367 
 

4.1.3. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho 
  

A troca dos hidrogênios do cyclam por moléculas de NO, ocorre como 

mostrado na figura 35.  

N

N N
HH

NN OO

N

HH

Gás NO

N

N

NN OO

 
Figura 35. Troca dos hidrogênios do cyclam por moléculas de NO.  

 

egião do IV do 

yclam(NO)4] (Figura 36), o qual apresenta duas bandas 

caract

N

N

Foi evidenciada pela análise do espectro vibracional na r

composto [c

erísticas em 1454 e 1139 cm-1, atribuídas a νNO e νNN, respectivamente. 

120

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
20

60

80

100

40

3450

%
 T

Figura 36. Espectro vibracional na região do infravermelho do composto 
[cyclam(NO)4] disperso em pastilha de KBr. 

cm-1
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Os picos observados no espectro do composto de partida (cyclam) (Figura 

37), na região de 3400-3190 cm-1, atribuídos a νNH,  não mais aparecem no 

espectro do composto  [cyclam(NO)4], indicando mais uma vez a ocorrência da 

reação de nitrosilação. 

48

50

52

54

56

58

60

62,7

%T 

4400,0 4000 3000 2000 1500 1000 450,0
39,1

40

42

cm-1

44

46

3750,94

3435,99

3267,89

3187,60

2919,27

2872,90

2803,49

1638,62

1472,60

1332,13

1207,64

1128,11

1069,26

967,43

831,58
2727,03

788,81
1532,66

 
Figura 37. Espectro vibracional na região do infravermelho do macrocíclico cyclam 
disperso em pastilha de KBr. 

  

O modo de deformação angular da ligação N-N-O é observado em 588 cm-

1 no espectro do N2O livre, em atmosfera de nitrogênio [124]. Este pico é observado 

em 555 cm-1 para o [cyclam(NO)4] e não é observado no espectro do macrocíclico 

cyclam, o que reforça esta atribuição. 

 
4.1.4. Difração de raios x 

 

Através da recristalização do composto [cyclam(NO)4], foram obtidos cristais 

amarelos. A troca dos hidrogênios do cyclam por moléculas de NO foi confirmada 

através da análise de um monocristal por difração de raios x. A representação 

os das ligações e os ângulos encontram-se listados 

 

ORTEP, juntamente com o esquema de numeração dos átomos são mostrados 

na figura 38. Os compriment

na tabela 8. 
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Figura 38.  Diagrama ORTEP do [cyclam(NO)4]. 

abela 8. Comprimentos das ligações [Å] e ângulos [°] para a estrutura de raios x 
do composto [cyclam(NO)4]. 

 
T

O(1)-N(2)  1.2452(17) C(2)-N(1)  1.4658(18) 
N(2)-N(1)  1.3178(18) C(2)-C(1)  1.523(2) 
N(4)-O(2)  1.2437(18) N(1)-C(3)  1.463(2) 
N(4)-N(3)  1.3201(19) C(4)-C(3)  1.517(2) 

C(5)-C(1)i  1.535(2) N(3)-C(4)  1.4645(19) 
C(1)-C(5)i  1.535(2) N(3)-C(5)  1.468(2) 

 N(3)-C(4)  1.487(5) 
 

  

O(1)-N(2)-N(1) 115.03(13) N(2)-N(1)-C(2) 115.91(12) 
O(2)-N(4)-N(3) 114.84(13) C(3)-N(1)-C(2) 121.55(12) 
N(4)-N(3)-C(4) 114.16(13) N(3)-C(4)-C(3) 113.77(12) 

N(3)-C(5)-C(1)i 114.16(12) N(4)-N(3)-C(5) 121.10(13) 
C(4)-N(3)-C(5) 123.23(12) 
N(1)-C(2)-C(1) 111.32(

N(1)-C(3)-C(4) 112.20(13) 
C(2)-C(1)-C(5)i 112.77(14) 13) 

 N(2)-N(1)-C 122.47(12) (3) 
 

T es de si das para g s equivale y+1,-z 

primentos das ligações N-N se na fai 18(2) e 

1,320(2)Å, similarmente ao observado pa inas em que o fragmento 

NNO encontra-se ligado a átomos de carbono com hibridação sp3 [125, 126]. Esses 

valores são menores do que o esperado para ligações simples N-N, devido a 

ransformaçõ metria utiliza erar átomo ntes:  -x,-i

 

Os com encontram- xa de 1,3

ra nitrosam
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c tradaontribuição da forma ressonante mos  no esquema 18. 

 

NN

R

R O
NN+

R

R O-                                     (18) 
 

e 

1,246(2) Å. Os ângulos da ligação NNO e CNN encontram-se nas faixas de 

1115,

                   

 

O espectro de massa do [cyclam(NO)4] é mostrado na figura 39. O íon 

molecular é observado em m/z 317, como esperado para estrutura proposta para 

o composto. Embora o composto [cyclam(NO)4] tenha uma massa molar igual a 

317, observou-se no modo APCI quatro picos adicionais

97.  

 Os comprimentos das ligações N-O apresentaram-se na faixa de 1,244(2) 

0(1)0-114,8(1)0 e 114,2(1)-122,5(1)0, respectivamente. Esses resultados são 

consistentes com aqueles reportados na literatura para compostos com   

N-nitrosaminas [125-127]. 

 

4.1.5. Espectrometria de massa 

 em m/z 286, 257, 228 e 

1

 

 
 

Figura 39. Espectro de massa do composto [cyclam(NO)4]. 
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A perda subsequente de um, dois três e quatro moléculas de NO, leva à 

observação dos picos em m/z 286, 257, 228 and 197, respectivamente. A série de 

passos envolvidos na perda das moléculas de NO pela espécie original encontra-

se representada na figura 40. 

 

 
 
Figura 40. Esquema mostrando a série de passos envolvidos na perda das 
moléculas de NO pela espécie [cyclam(NO)4]. 

 
4.2. Caracterização do íon complexo trans-[FeII(cyclam)(NO+)Cl]Cl2
 

O composto trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2, sintetizado a partir do              

cis-[Fe(cyclam)Cl2]Cl, apresentou um maior valor da freqüência de estiramento 

NO, quando comparado com outros compostos similares encontrados na literatura 
[80, 81, 128, 129], além de um um ângulo Fe-NO mais próximo da linearidade, como 

pode ser observado na tabela 9: 

 

 80



   

abela 9. Comprimentos das ligações [Å], ângulos [°] e ν(NO) [cm-1].  T
 ν(NO) 

cm-1

Comprimento 
da ligação 

NO(Å) 

Ângulo Comprimento
M-N-O da ligação 

M-N(NO)(Å) 

trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2
[Este trabalho]  

 

1888 

 

1,091 

  

177,40 1,682 

trans[(cyclam)Fe(NO)Cl](ClO4)[80] 1611 1,006 1440 1,820 

trans-{[FeCl(NO0)(cyclam)]⋅ 

[FeCl(NO+)(cyclam)]2}(PF6)6
[128] 

1610/ 

1893 

1,194/ 

1,131 

1770/ 

177,80

1,630/ 

1,648 

trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl[81] 1605 - - - 

trans-[RuCl(NO+)(cyclam)]2+[129] 1875 1,128 1760 1,747 

 

4.2.1. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho 
 
 O espectro vibracional na gião melho do complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl  (Figura 41), aprese das na região de

NH e na região de 1460-1430 cm-1, características 

ν  νCN do ligante cyclam [130, 131].  

 re do infraver

ntou ban

            

2

2856 cm-1

 3190-

, características da ν

dos modos de estiramento CH e
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80
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cm-1

 
Figura 41. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo trans-
[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2 em pastilha de KBr. 
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 De acordo com a literatura [132, 133], complexos metálicos hexacoordenados 

com ligante cyclam no plano equatorial, podem apresentar os outros dois ligantes 

em posição cis ou trans e a identificação da configuração geométrica pode ser 

feita pela análise do espectro vibracional na região do IV da espécie, observando 

as bandas existentes no espectro entre 800-900 cm-1.  

Os complexos com configuração trans mostram dois grupos de bandas 

nesta região, separadas por 80 cm-1. O composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 

apresentou duas absorções em 811 cm-1 e 891 cm-1, que podem ser atribuídas, 

respectivamente, à ν(CH3) e a vibração de aminas secundárias, já que estas 

bandas são semelhantes a outras encontradas no espectro de IV de compostos 

similares [81]. Assim, pode-se sugerir que o complexo apresenta os ligantes NO e 

Cl em posição trans. Esta atribuição foi confirmada pela análise de um monocristal 

da espécie por difração de raios x.        

A química de coordenação do NO, demonstra que essa molécula pode 

 que aqueles grupos MNO 

na form

               

dores, demonstraram que no caso dos 

compl

os nitrosilo complexos, sendo a ligação Fe-NO mais forte para o isômero 

trans d

formar dois modos distintos de ligação terminal, com geometria linear ou angular 
[134].  

A propriedade física mais característica do ligante óxido nítrico, é o valor da 

freqüência de estiramento ν(NO) no infravermelho, mas essa banda não pode ser 

usada como uma forma totalmente segura para distinguir os grupos terminais 

linear e angular (NO) [81]. Entretanto, as freqüências de estiramento ν(NO) de 

grupos MNO na forma angular são geralmente menores

a linear, porque essas freqüências refletem a variação do grau do efeito π-

backbonding [81].  

Os espectros dos compostos trans-[Fe(cyclam)(NO0)Cl]Cl [81] e  

cis-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl [81] na região 1600-1900 cm-1, apresentaram bandas em 

1605 e 1720 cm-1 para os isômeros trans e cis, respectivamente. 

Conseqüentemente, o efeito back-bonding é maior no isômero cis, 

correspondendo a um grupo quase linear FeNO.  

Além disso, Guilard e colabora

exos cis e trans-[Fe(cyclam)(Cl)2]2+, o isômero trans induz o centro metálico 

a campos mais fortes [135]. O mesmo foi observado por Siri e colaboradores [81] 

para 

o que para o isômero cis.  Nesses compostos, somente o isômero cis está 
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apto a liberar NO sob condições brandas. O isômero trans é estável sob as 

mesmas condições e pode oxidar sobre atmosfera de oxigênio [81]. 

O composto aqui discutido, apresentou ν(NO)=1888 cm-1, em um valor bem 

maior que o isômero trans obtido por Siri e colaboradores [81] e em valor maior 

mesmo que o isômero cis que se mostrou mais reativo que o trans.  

etal na forma linear e com a do 

trans-{

o composto                     

trans-[

Sendo assim, o trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 apresenta um grupo linear 

FeNO, com uma maior intensidade relativa da retrodoação, sendo provavelmente 

mais reativo que os demais compostos similares citados na literatura. O valor da 

ν(NO) é compatível com a do composto trans-[Ru(cyclam)(NO+)Cl]2+ ν(NO)=1875 

cm-1 [129], que apresenta o óxido nítrico ligado ao m

[Fe(cyclam)Cl(NO0)]⋅[Fe(cyclam)Cl(NO+)]2}(PF6)6 
[128] que apresenta tanto a 

forma linear ν(NO)=1893 cm-1, quanto a forma angular ν(NO)=1610 cm-1 do óxido 

nítrico. 

 

4.2.2. Difração de raios x 
 

 A presença do grupo nitrosil coordenado a

Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2 na forma linear (NO+), foi confirmada por estudos de 

difração de raios x. A representação ORTEP, juntamente com o esquema de 

numeração dos átomos são mostrados na figura 42.  

 
igura  42. Representação ORTEP do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2  F

 

Os comprimentos das ligações e os ângulos encontram-se listados na tabela 

10.  
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Tabela 10. Comprimentos das ligações [Å] e ângulos [°] para a estrutura de raios x 
do composto trans-[Fe(cyclam) (NO+)Cl]Cl2  

Fe-N(1)  1.682(3) N(4)-C(6)  1.485(5) 
Fe-N(2)  2.012(3) N(4)-C(5)  1.491(5) 
Fe-N(3)  2.009(3) N(5)-C(9)  1.476(5) 
Fe-N(4)  1.999(3) N(5)-C(8)  1.484(5) 
Fe-N(5)  2.006(3) C(1)-C(2)  1.516(6) 
Fe-Cl(1)  2.248(1) C(2)-C(3)  1.522(6) 
O(1)-N(1)  1.091(4) C(4)-C(5)  1.493(6) 
N(2)-C(1)  1.482(5) C(6)-C(7)  1.519(6) 
N(2)-C(10)  1.487(5) C(7)-C(8)  1.510(6) 
N(3)-C(3)  1.484(5) C(9)-C(10)  1.498(5) 

 N(3)-C(4)  1.487(5) 
 
  

N(1)-Fe-Cl(1) 178.63(11) 
N(1)-Fe-N(2) 91.53(13) 
N(1)-Fe-N(3) 93.43(14) 
N(1)-Fe-N(4) 93.51(13) 
N(1)-Fe-N(5) 91.40(14) 
N(2)-Fe-C 88.44(9) l(1) 
N(3)-Fe-Cl(1) 87.94(10) 
N(3)-Fe-N(2) 95.36(13) 
N(4)-Fe-Cl(1) 86.50(10) 
N(4)-Fe-N(2) 174.80(12) 
N(4)-Fe-N(3) 85.61(13) 
N(4)-Fe-N(5) 93.41(13) 
N(5)-Fe-N(3) 175.13(13) 
N(5)-Fe-N(2) 85.20(12) 
N(5)-Fe-Cl( 87.24(9) 1) 
O(1)-N(1)-Fe 177.4(3) 
C(1)-N(2)-Fe 118.9(3) 
C(10)-N(2)-Fe 107.6(2) 
C(1)-N(2)-C(10) 112.5(3) 

 

C(3)-N(3)-Fe 119.0(3) 
C(4)-N(3)-Fe 107.7(2) 
C(3)-N(3)-C(4) 112.7(3) 
C(5)-N(4)-Fe 107.8(2) 
C(6)-N(4)-F 117.4(2) e 
C(6)-N(4)-C 112.5(3) (5) 
C(8)-N(5)-F 117.2(2) e 
C(9)-N(5)-F 107.9(2) e 
C(9)-N(5)-C 112.9(3) (8) 
N(2)-C(1)-C 112.0(3) (2) 
C(1)-C(2)-C 113.8(3) (3) 
N(3)-C(3)-C 112.8(3) (2) 
N(3)-C(4)-C 108.0(3) (5) 
N(4)-C(5)-C( 108.0(3) 4) 
N(4)-C(6)-C(7) 111.3(3) 
C(8)-C(7)-C(6) 115.0(3) 
N(5)-C(8)-C(7) 112.6(3) 
N(5)-C(9)-C(10) 107.7(3) 
N(2)-C(10)-C(9) 107.7(3) 

 
 

O ângulo Fe-N-O (177,40) encontra-se no intervalo 1700 - 1800, verificado 

para complexos hexacoordenados do tipo {MNO}6, nos quais o nitrosilo encontra-

 84



   

se coo O

Fe-NO

N-O ( c

obser m

Hause

o ligan

Cl e Fe o

estrutu

A e

a estr er

oxidaç

 
4.2.3. 

 

 

 

rdenado na sua forma linear (NO+) [136].  composto apresentou um ângulo 

 com maior tendência à linearidade e um maior comprimento da ligação    

1,091 Å) do que o ângulo (144o) e o omprimento da ligação (1,006 Å) 

vados para o complexo trans-[Fe(cycla )(NO0)Cl](ClO4) [80] reportado por 

r e considerado um composto do tipo {FeNO}7.   

O ângulo NNO-Fe-Cl  próximo à linearidade, indica que 
+

o complexo contém 

te NO  coordenado ao ferro na posição trans ao cloreto. As distâncias Fe-

-N são compatíveis com as distâncias d s mesmos átomos, observadas na 

ra de raios x do complexo cis-[Fe(cyclam)Cl2]Cl [135]. 

 presença de dois contra-íons Cl- fornec m o correto balanço da carga para 

utura. Isso requer que o átomo de f ro esteja presente no estado de 

ão Fe2+.  

Espectroscopia eletrônica 
O espectro eletrônico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, obtido 

em meio aquoso (Figura 43),  apresentou três bandas. Uma banda intensa em 

230 nm (ε=1,4 x 104 L.mol-1cm-1) e duas outras bandas menos intensas em 315 

nm (ε=1,3 x 103 L.mol-1cm-1) e 364 nm (ε=1,2 x 103 L.mol-1cm-1), sendo estas 

bandas em menor energia melhor visualisadas no espectro eletrônico obtido em 

meio de acetonitrila (Figura 44).  
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Figura 43. Espectro eletrônico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 em 
meio aquoso. 
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igura 44. +)Cl]Cl2 em 

 Para caracterização das bandas observadas em 315 e 364 nm, foram feitos 

ois experi

o comportamento espectral com a variação do solvente.  

Com a variação do solvente (água, acetonitrila, metanol ou etanol),  

bserva-se que a banda em 364 nm não varia. Porém, ocorre a variação da 

nergia da segunda banda, como mostrado na tabela 11.   

abela 11. Variações no espectro eletrônico do composto                        
ans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 com o solvente. 
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F Espectro eletrônico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO
meio de acetonitrila. 

 

d mentos: a redução do complexo em meio de acetonitrila e a avaliação 

d

o

e

 
T
tr

Solvente Água Acetonitrila Etanol Metanol 

λmáximo(nm) 315 298 310 311 

 

Com a redução do complexo utilizando amálgama de Zn/Hg em meio de 

acetonitrila, mostrado na figura 45, observa-se a diminuição da intensidade da 

anda em 298 nm e a banda em 364 nm novamente não apresenta variação. 

erimentam variação de 

energia com a variação do momento de dipolo do solvente utilizado [137, 138]. O 

b

Assim, pode-se atribuir a banda em 298 nm como uma MLCT t2g→π*(NO+), uma 

vez que é conhecido da literatura que bandas de transferência de carga são muito 

sensíveis ao estado de oxidação do metal, bem como exp
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baixo 

la contribuição relativa 

o caráter d(xz, yz) dos orbitais π* (NO).  

coeficiente de extinção molar para transição t2g→π*(NO+) também é 

observado em muitos outros complexos e, segundo Schreiner[139], para nitrosilo 

complexos de rutênio com simetria C4v, seria justificado pe

d
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Figura 45. Variações no espectro eletrônico do composto trans-
[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl

bâ
nc

ia

rovável que seus espectros eletrônicos 

apresentem alguma similaridade [129]. Baseado nessa analogia e nos estudos de 

redução do complexo em meio de acetonitrila e a avaliação do comportamento 

espectral com a variação do solvente, a banda em 364 nm pode ser atribuída a 

uma transição d-d permitida por spin 1A1 →1T1.  

 De acordo com a literatura[140], as bandas de maior energia λmáximo<240 nm, 

não podem ser atribuídas sem ambigüidade, pois nesta região do espectro muitas 

transições podem ocorrer (IL, LMCT, etc.). A banda em 230 nm, evidenciada no 

espectro eletrônico do trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+, também encontra-se presente 

no espectro do complexo trans-[Ru(cyclam)(NO+)Cl]2+, sendo atribuída a uma 

transferência de carga LMCT [πp(Cl-)→eg(Fe)]. Esta transição também é 

observada em outros complexos com o ligante cyclam [130-132], como por exemplo 

 ser atribuída à uma 

ansição intraligante π→π* do cyclam.  

2 com a redução em meio de acetonitrila. 

 

Visto que esse complexo é estruturalmente e eletronicamente similar à 

espécie trans-[Ru(cyclam)(NO+)Cl]2+, é p

o complexo precursor cis-[Fe(cyclam)Cl2]Cl, além do espectro do próprio ligante 

também apresentar tal banda. Desse modo, poderia também

tr
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+ [128] lo voltamograma cíclico em meio 

4.2.4. Medidas eletroquímicas 
 
 
 O composto trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2 apresenta comportamento 

eletroquímico análogo ao do complexo trans-{[FeCl(NO0)(cyclam)]⋅ 

[FeCl(NO )(cyclam)]2}(PF6)6 . Observa-se pe

aquoso uma forte dependência da faixa do potencial investigado, bem como da 

direção inicial da varredura (Figuras 46 e 47).  
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Figura 46. Voltamograma cíclico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ em 
solução aquosa (KCl), μ=0,1 mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5, Einicial= -1000mV. 
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Figura 47. Voltamograma cíclico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ em 
solução aquosa (KCl), μ=0,1 mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5, Einicial= 1000mV. 
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Foram encontradas grandes dificuldades de atribuição dos processos 

eletroquímicos observados no voltamograma cíclico da espécie trans-

[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, devido tanto o metal quanto o ligante (óxido nítrico) 

estarem aptos a serem oxidados ou reduzidos. Assim, para compostos análogos 

citados na literatura, geralmente não deixam explícito a espécie que sofre o 

processo de oxidação ou redução. Após experimentos de eletrólise a potencial 

constante (citados posteriormente), pôde-se sugerir atribuições mais detalhadas 

para tais processos eletroquímicos. 

O processo centrado em 80 mV pode ser atribuído ao par redox FeIII/FeII do 

trans-[Fe(cyclam)(H2O)2]3+ que é gerado após dissociação do óxido nítrico pelo 

complexo trans-[Fe(cyclam)(NO-)Cl]. O fato de tal processo somente ser 

evidenciado quando a varredura se estende até o potencial de -1000 mV (Figura 

to

na figura 47 não ser observada a corrente de pico catódica do processo, já que a 

varredura é iniciada em 1000 mV. Essa atribuição, pode ser confirmada pela 

adição de uma pequena quantidade do complexo trans-[Fe(cyclam)Cl2](ClO4) à 

solução eletroquímica em análise, resultando em um aumento na intensidade da 

corrente de pico observada para o processo centrado em 80 mV. Além disso, no 

voltamograma cíclico do complexo trans-[Fe(cyclam)Cl2](ClO4) (Figura 48), o 

processo redox FeIII/FeII também pode ser observado em E1/2= 80 mV.    

 

46), torna razoável a atribuição da geração do aquo complexo e explica o fa  de 
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Figura 48. Voltamograma cíclico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)Cl

nt
e 

(μ
A

)

2]+ em 
solução aquosa (KCl), μ=0,1 mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5. 
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O processo reversível com E1/2= 400 mV pode ser atribuído ao processo 

redox FeII-NO+/FeII-NO0. A espécie FeII-NO0 sofre um segundo processo de 

redução FeII-NO0/Fe-NO- em um potencial de -700 mV, que leva à liberação do 

óxido nítrico e formação do aquo complexo de ferro (E1/2=80 mV). Assim, 

submentendo-se o composto à aplicação de um potencial eletroquímico igual a -

700 mV durante 120 segundos (Figura 49), observa-se a diminuição do processo 

com E=400 mV, evidenciando a liberação do óxido nítrico e o aumento do 

processo E=80 mV, devido à formação do aqua complexo.   
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Figura 49. Voltamograma de pulso diferencial do íon complexo 

[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+ em solução aquosa (KCl), μ=0,1 mol.L-1, pH=3,5: (_____) Antes 

da aplicação do potencial (______) Após aplicação de u
i  -700 mV. 

 
4.2.4.1. Eletrólise a potencial controlado 
  

 A eletrólise com o potencial controlado é um importante método 

eletroquímico [141-143]. Nesta técnica, o analito é completamente eletrolisado, 

aplicando um potencial fixo sobre um eletrodo com elevada área superficial para 

que o tempo de eletrólise seja mínimo. É um método muito utilizado em 

eletroanálise, eletrosíntese e no diagnóstico de processos
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eletroanálise, nenhum reagente padrão é necessário e boa seletividade é obtida 

pelo controle do potencial aplicado.   

O composto trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ foi submetido à reduções 

eletrolíticas a potenciais constantes de 200 mV e -700 mV. Os potenciais 

aplicados foram selecionados através da análise do voltamograma da espécie 

(Figuras 46 e 47),  com o objetivo de investigar os processos eletroquímicos 

centrados em 400 mV e -700 mV. Os produtos formados foram analisados por 

medidas eletroquímicas (voltametria cíclica), espectrofotométricas (espectroscopia 

vibracional na região do infravermelho e espectroscopia na região do UV-Vis) e 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE). 

 
4.2.4.1.1. Acompanhamento da eletrólise a potencial constante de 200 mv 

Fe

edução constante de 200 mV, gera a espécie trans-

r confirmado pela comparação do 

pectro eletrônico da espécie formada após eletrolise com o espectro da espécie 

 
4.2.4.1.1.a.  Medidas espectrofotométricas na região do UV-VIS 
  

O composto trans-[ II(cyclam)(NO+)Cl]2+, quando submetido a um 

potencial de r

[FeII(cyclam)(NO0)Cl]+. Este fato pode se

es

original (Figura 50).  
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Figura 50. Espectro eletrônico em solução aquosa do íon complexo       
trans-[Fe

             

tante de 200 mV. 

II(cyclam)(NO+)Cl]2+]= 1,3 x 10-3 mol.L-1: (_____)Antes da eletrólise e (_____) 
Após submetido a um potencial de redução cons

 91



   

 

ao 

o composto trans-[Fe(cyclam)(NO0)Cl](PF6) de Hauser e colaboradores [80], o 

isível em 398 

560 nm, anteriormente não observadas, podem ser atribuídas a transições d-d 

da es

4.2.4.1.1.b. Medidas espectrofotométricas na região do IV 
 

No espectro vibracional na região do infravermelho em pastilha de KBr da 

espécie reduzida (E=200mV) e isolada (Figura 51), observam-se picos na faixa de 

3190-2856 cm-1 e 1460-1430 cm-1, características respectivamente das ν(NH) e 

ν(CH ou CN), do ligante cyclam [130, 131].  

O espectro eletrônico da espécie formada após eletrolise, assemelha-se 

d

que indica a formação de um espécie semelhante. Duas bandas no v

e 

pécie {Fe-NO}7 gerada [80]. Espera-se que a espécie {Fe-NO}8 também 

apresente tais bandas por possuir configuração dn similar. Estas bandas não 

aparecem no espectro da espécie inicial {Fe-NO}6, devido a mesma possuir 

configuração eletrônica dn diferente. 
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Figura 51. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo 
trans-[Fe(cyclam)(NO0)Cl](PF6) em pastilha de KBr gerado após redução do 
composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 aplicando potencial igual a 200 mV. 

 

Os picos em 810 e 896 cm-1, que geralmente são atribuídos aos modos 

vibracionais do cyclam em comple
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encontram-se sobrepostos ao intenso pico atribuído a ν(PF6
-), usado como 

precipitante.  

                   

ν(NO -1, evidencia que a espécie 

NO+ não mais se encontra coordenada ao complexo após a eletrólise. 

 
4.2.4.1.1.c. Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 
  

 O composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 não apresentou sinal de RPE, o 

que confirma a presença do óxido nítrico coordenado na forma de NO+ e o átomo 

de ferro central na forma reduzida. 

 Após reduzido eletroquimicamente (E=200mv), o composto apresentou 

apenas um sinal de RPE, com o fator g anisotrópico em aproximadamente 2,029, 

típico de um radical. O espectro a temperatura de 77K (Figura 52) claramente 

mostra uma estrutura de desdobramento hiperfino. O valor de g e a estrutura 

hiperfina do nitrogênio são consistentes com um elétron desemparelhado 

d

reduzida.   

A característica mais importante do espectro do composto  

trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ reduzido (Ered=200 mV), é a presença de um pico em 

1635 cm-1, que pode ser atribuída a ν(NO0) da nova espécie {Fe-NO}7 formada. O 

fato de não mais observar-se a +) em 1888 cm

ocupan o um orbital π* do ligante NO na espécie {FeNO}7, com significante 

caráter de NO0 [128, 129]. Não foi observado sinal de espécie paramagnética 

consistente com o íon FeIII, ou seja o átomo metálico central continua na forma 
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igura 2. Espectro RPE (T=77K) do composto trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2 após 
eletrolisado aplicando-se um potencial de 200 mV 
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4.2.4.1.1.d. Medidas eletroquímicas 
  

A análise pelas técnicas de espectroscopia eletrônica, espectroscopia 

trolítica, como pode ser observado na figura 53. A espécie formada 

pela eletrólise com aplicação de um potencial constante de 200 mV, indica que tal 

processo pode então ser atribuído ao par redox FeII-NO+/FeII-NO0, ou seja, um 

processo centrado no ligante óxido nítrico. Além disso, ele se mantém constante, 

independente da faixa do potencial aplicado, bem como da direção inicial da 

varredura, o que confirma tal atribuição.    

vibracional na região do infravermelho e RPE da espécie gerada pela redução 

eletrolítica sobre um potencial de 200 mV sugerem a formação do composto 

trans-[FeII(cyclam)(NO0)Cl]+. De posse desta informação, pôde-se então investigar 

os processos eletroquímicos observados no voltamograma cíclico das espécies 

tanto na forma reduzida quanto oxidada. 

 O voltamograma cíclico do complexo trans-[FeII(cyclam)(NO+)Cl]2+ antes e 

após redução eletrolítica são semelhantes. Observa-se claramente a existência de 

três processos. O processo reversível com E1/2=400 mV não é afetado com a 

redução ele
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Figura 53. Voltamograma cíclico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+ em 

solução aquosa (KCl), μ=0,1 mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5: (____) Antes e (_____) Após 

eletrólise durante  4 horas, Eap=-200 mV. 
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No potencial de -700 mV observa-se um processo irreversível referente à 

redução Fe-NO0 a Fe-NO-. No voltamograma cíclico destas espécies existe ainda 

um terceiro processo centrado em 80 mV, referente ao aquo complexo de Ferro, 

que se forma somente quando se atinge o potencial de -700 mV, ou seja, quando 

o óxido nítrico sofre uma segunda redução. 

 
4.2.4.1.2. Acompanhamento da eletrólise a potencial constante de -700 mv 
 

4.2.4.1.2.a. Medidas eletroquímicas 
 

Quando o composto trans-[FeII(cyclam)(NO+)Cl]2+ é submetido a um 

potencial de redução constante de -700 mV, ocorrem reduções sucessivas do 

ligante NO+, podendo gerar diversos subprodutos, como por exemplo NO-, N2H2, 

NH3, etc. Concomitantemente, ocorre o processo de aquação do íon complexo. 

Tal fato é evidenciado pela observação do voltamograma cíclico do composto 

gerado após eletrólise mostrado na figura 54, onde observa-se um processo 

reversível característico com E1/2= 80 mV vs Ag/AgCl.  
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rmado após redução do composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 aplicando 
potencial igual a -700 mV. 
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Figura 54. Voltamograma cíclico do
fo
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4.2.4.1

pécie isolada (Figura 55) 

apresentou duas bandas em 230 nm e 340 nm semelhante ao espectro do 

composto trans-[Fe(cyclam)Cl2]Cl [130], o que mais uma vez evidencia a formação 

do aquo complexo após liberação do óxido nítrico, já que o composto trans-

[Fe(cyclam)Cl2]Cl, quando dissolvido em água, ocorre a troca dos ligantes cloreto 

por duas moléculas de H2O. 

.2.b. Medidas espectrofotométricas na região do UV-VIS 
 

O produto da eletrólise do composto trans-[FeII(cyclam)(NO+)Cl]2+, quando 

submetido a um potencial de redução constante de -700 mV foi isolado, 

evaporando-se o eletrólito até 2 mL e adicionando-se KClO4. Ocorreu a 

precipitação de um composto verde escuro.  

O espectro eletrônico em meio aquoso da es

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

200 400 600 800

0,0

Ab
s

λ(nm)  
igura 55. Espectro eletrônico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(H2O)2]3+

 formado 
otencial igual a 

00 mV. 

 

 Infravermelho do composto trans-

[FeII(cy

F
após redução do composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 aplicando p
-7

4.2.4.1.2.c.  Medidas espectrofotométricas na região do IV 
 

 O espectro vibracional na região do

clam)(NO+)Cl]Cl2, eletrolisado aplicando-se um potencial igual a –700 mV e  

isolado pela evaporação do eletrólito e adição do precipitante KClO4 (Figura 56) 

apresenta absorções em 3233 cm-1 (ν N-H), 2877 cm-1 (ν C-H) e 1462 cm-1 (ν C-
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N), também  observadas  no espectro infravermelho do composto trans-

[Fe(cyclam)Cl2]Cl (Figura 57) [130, 132].  
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Figura 56. Espectro vibracional na região do infravermelho em pastilha de KBr do 
composto trans-[Fe(cyclam)(H2O)2]3+ formado após redução do composto 
trans-[Fe( +

                      
cyclam)(NO )Cl]Cl2 aplicando potencial igual a -700 mV. 
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Figura 57. Espectro IV do complexo trans-[Fe(cyclam)Cl2]Cl2 em pastilha de KBr  

 
A intensa banda observada em 1672 cm-1 e as absorções na região de 

800-700 cm-1 podem ser devido a um dos subprodutos gerados após redução do 
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NO+. Os nitritos, por exemplo, produzem uma banda intensa de deformação axial 

de N=O na região de 1680-1650 cm-1 [144]. A banda de deformação axial de N-O 

aparece na região entre 850 e 750 cm-1 [144]. A absorção em 1100cm-1 pode ser 

atribuída a ν ClO4
-, utilizado como precipitante.   

 
4.3. Caracterização dos íons complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+ 

  

 A síntese dos compostos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+, onde L=Imidazol, 

Benzoimidazol, Teofileno, Cafeína, cujas estruturas químicas encontram-se 

ilustradas nas  figura 58 (A, B, C e D) respectivamente, foi realizada conforme 

dados  da literatura [57, 112] e os compostos obtidos foram caracterizados utilizando 

como técnicas a espectroscopia vibracional na região do infravermelho, 

gantes Imid, BzImid, Teo e Caf. 

Figura

principalmente para determinar a forma de coordenação do ligante óxido nítrico e 

a ressonância magnética nuclear, para identificar o sítio de coordenação dos 

li

N
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H3N NH3
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NH3H3N

NO
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 58. Estrutura química dos íons complexos trans-[Ru(NH3)4(L)(NO)]3+, A-

L=Imidazol, B-L=Benzoimidazol, C-L=Teofileno, D-L=Cafeína. 
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4.3.1. Ressonância Magnética Nuclear 
 

A técnica de RMN foi utilizada com a finalidade de esclarecer o sítio de 

eles 

prese tam átomos de N e C do anel imidazólico, capazes de coordenar ao 

(NH3)4(L)NO]3+

coordenação dos ligantes Caf, Teo, Imid e BzImid, uma vez que todos 

a n

centro metálico. 

A tabela 12 apresenta um resumo dos resultados de 1H RMN para os 

ligantes livres e coordenados aos respectivos nitrosilo complexos, bem como suas 

atribuições. As estruturas dos ligantes podem ser observadas na Figura 59 e as 

figuras 60 e 61 ilustram os espectros de 1H RMN do BzImid livre e coordenado, 

respectivamente. 
Tabela 12- Dados de 1H RMN para os ligantes BzImid, Caf, Teo e Imid livres e 
coordenados no sistema trans-[Ru

L 1H Ligante  Ligante  
livre Coordenado 

BzImid HA 
HC e HF 
HD e HE

 

- δ8,23 (s) 
δ7,75 (q) δ7,69 (m) 
δ7,54 (q) δ7,35 (m) 

 
 

Caf 
 

HA
HB
HC
HD

  
- δ7,88 (s) 

δ3,41 (s) δ3,87 (s) 
δ3,58 (s) δ3,37 (s) 
δ3,94 (s) δ3,21 (s) 

 
Teo HA 

HC 
HD

- δ7,97 (s) 
δ3,35 (s) δ3,24 (s) 
δ3,62 (s) δ3,44 (s) 

 
Imid HA 

HC e HD 
 

- δ7,73 (s) 
7,45 (s) δ7,13 (s) 

(s) singlete,  (q) quartete,  (m) multiplete 
 

do:  

a)  Formação da ligação σ, onde ocorre a doação do par de elétrons do 

ligante L para o RuII 

 dos orbitais d ocupados do metal para 

os orbitais π* vazios de L, caracterizando a retrodoação 

A interação entre o Ru e estes ligantes é caracterizada por dois 

componentes, um σ e outro π. A ligação é avalida consideran

b)  Doação da densidade eletrônica
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Esses dois fenômenos acontecem simultaneamente e não podem ser 

tratados separadamente. Ao receber densidade eletrônica do anel imidazólico, o 

RuII causa um efeito de desproteção dos prótons, o que leva ao deslocamento dos 

sinais nos ligantes coordenados para campos mais fracos em relação aos ligantes 

livres. 

  

NO]3+, são consistentes com a proposta de coordenação dos 

3; δ7,88; δ7,97 e δ7,73, atribuídos 

aos prótons H(A) nos ligantes livres, BzImid, Caf, Teo e Imid, respectivamente [57].  

a distorções  conformação o BzImid l (C) 

não é totalmente equivalente ao próton H(F), assim como o próton H(E) e o próton 

H(D). Esse fato é evide o espectro N para o Bz  onde 

pode-se observar dois sinais desdobrados na forma de multipletes, devido ao 

acoplamento do próton H(F) em orto com H eta com H(D) e em para com 

H(C). O próton H(C) acopla em orto com H(D), em meta com H(E) e em para com 

H(F), sobrepondo seus s is aos sinais n H(F), ocorrendo assim a 

formação do primeiro multiplete (δ 7,69). O segundo mutiplete (δ 7,35) é devido à 

sobreposição dos sinais de H(E) e H(D), sendo que H(E) acopla em orto com H(F) 

e H(D) e em meta com H(C), assim como, H(D) acopla em orto com H(E) e H(C) e 

em me  H(F). 

Pode-se obse va  sinais do e, apresentad rma de 

orma de quartetos após coordenação 

com o centro metálico, o que nos leva a crer, que após coordenação, ocorreu um 

aume

observados em campos mais fracos após coordenação do BzImid ao RuII, devido 

à des

anel imid

 

Porém, o efeito da retrodoação, pode causar uma maior proteção dos 

prótons, levando ao deslocamento dos sinais no ligante coordenado para campos 

mais fortes em relação ao ligante livre. 

As características dos espectros de 1H RMN para os íons complexos  

trans-[Ru(NH3)4(L)

ligantes  via átomo de carbono, já que nos espectros destes ligantes coordenados 

ao RuII, não foram observados os sinais em δ8,2

Devido  na  do anel, n ivre, o óton H pr

ncia o nd  de 1H RM Imid livre, 

(E), em m

ina  do próto

ta com

r r, que os BzImid livr os na fo

multipletes, passaram a se apresentar na f

nto na equivalência dos prótons H(D) e H(E) e dos prótons H(C) e H(F), não 

havendo portanto, a sobreposição dos seus sinais.  

Os sinais dos conjuntos de prótons na forma de quartetos foram 

proteção dos prótons gerada pelo metal ao retirar densidade eletrônica do 

azólico. 
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Figura 59. Estrutura química e atribuição dos prótons dos ligantes: (1)-Cafeína, (2)-
Teofileno, (3)-Imidazol, (4)-Benzoimidazol. 
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Figura 60. Espectro de 1H RMN do Benzoimidazol livre em etanol 
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Figura 61. Espectro de H RMN do Benzoimidazol coordenado ao sistema          
trans-[Ru(NH3)4(BzImid)(NO)]3+ em D2O 
 

 

Os complexos trans-[Ru(NH3)4(L)NO]3+ não mostraram nenhum pico para os 

prótons N-H das aminas em D2O. A ausência de picos para esses prótons 

(mesmo em soluções muito concentradas) sugerem uma rápida troca dos prótons 

das aminas [110]. Palmer e Basolo [145] notaram que em uma série de complexos de 

aminas isoeletrônicos um aumento na carga resulta em um aumento significante 

na velocidade de troca dos hidrogênios. Assim, a elevada carga positiva desses 

quatro nitrosilos complexos devem ser responsáveis, em parte pela rápida 

velocidade na troca dos prótons das aminas [110]. 

 
4.3.2. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho 
 

A espectroscopia vibracional na região do infravermelho foi utilizada para 

caracterização do ligante óxido nítrico, já que através da νN≡O pode-se distinguir 

) e angular, NO-

(νN≡O<1610cm-1) [58].  
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Os complexos trans-[Ru(NH3)4(L)NO]3+ mostraram fortes absorções em 

N≡O>1900cm-1 (Tabela 13), o que indica  quatro complexos contém 

es no espectro infravermelho dos compostos trans-

[Ru(NH dos a νN≡O.  

 que osν

essencialmente o fragmento [RuII-NO+]. 

 
Tabela 13. Absorçõ

3)4(L)NO]3+, em pastilha de KBr atribuí

L νN≡O (cm-1) 
BzImid 1913 

Caf 1928 

Teo 1929 
Imid 1917 

 

De acordo com a literatura, a interação eletrônica na ligação MNO consiste 

na doação de elétrons σ do ligante nitrosilo para o metal seguida da retrodoação 

de densidade eletrônica π para orbitais π* do grupo NO [83, 84]. Portanto, bons 

doadores σ na posição trans ao NO+ provocarão uma maior retrodoação Ru→NO+ 

e, conseqüentemente uma maior população nos orbitais π* do NO conduz a 

(NO+). Por outro lado, bons aceptores π, na posição trans ao NO+, competirão 

com o NO+

.4.1. Estudo fotoquímico dos íons complexos do tipo trans-

nitrosilo c

diminuição na ordem de ligação N-O e, portanto, uma diminuição da freqüência de 

ν

 pelos elétrons 4dπ do Ru(II) diminuindo o efeito da retrodoação 

Ru→NO+, aumentando a ordem de ligação N-O e, conseqüentemente 

aumentando a ν(NO+) [83, 84]. Assim, pode-se consirar os ligantes Teo e Caf como 

melhores aceptores π em relação aos demais, considerando os maiores valores 

para a ν(NO+) apresentados por estes complexos. 

 

4.4. Estudo fotoquímico dos compostos 
 
4
[Ru(NH3)4L(NO)]3+

 
Existe reportado na literatura o comportamento fotoquímico de muitos 

omplexos metálicos e espécies relacionadas [41, 62, 146-148]. Entre sistemas 

semelhantes, as aminas de Ru(II) descritas aqui, constituem uma série de 

complexos rigorosamente relacionada, que pode ser sistematicamente 
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modi

 aminas de Ru(II) com ligante nitrosil não 

foram porém completamente exploradas até o momento. Apesar disso, os 

cordo com a literatura [62], 

a irradiação de nitrosilo complexos de Ru em solução aquosa com fótons de 

energias correspondentes às bandas na faixa de 300 m resulta na troca do 

óxido nítrico pela água e formação posterior do aquo complexo de Ru(III) 

(Equação 19). 

 
++ +ν (19) 

 

Entretanto, essa reversibilidade não é observada para aminas de rutênio sob as 

abilização do ligante. 

(2) Estados excitados de transferência de carga, que podem ser M→L ou L→M. 

omplexos nos quais os íons metálicos  

ossuem orbitais t2g preenchidos ou semi-preenchidos com ligantes que possuem 

                    

N-, CO e NO. Não ocorre reação de oxi-redução porque o 

mpo 

(4) Finalmente, um estado de transferência de carga para o solvente (CTTS) 

ficada, para que generalidades possam eventualmente  ser observadas [110, 

146, 148].  

As propriedades fotoquímicas das

resultados até então obtidos indicam que seu comportamento fotoquímico é 

notavelmente diferente de outras aminas de Ru(II). De a

-350 n

03
243

//3
43 ])()([)]()([ 2 NOLOHNHRutransNOLNHRutrans HOHh +−⎯⎯⎯⎯ →⎯−

Os produtos fotoquímicos vem sendo identificados por voltametria de pulso 

diferencial (para o NO) e EPR (para complexos de Ru(III)). Em sistemas análogos 

ao Ru(salen)(NO) [149], a reação acima é reportada como sendo reversível. 

condições experimentais usadas.  

Somente certos comprimentos de onda da luz são absorvidos por 

complexos de metais de transição, isto é, aqueles correspondentes às diferenças 

entre os estados eletrônicos de energia [150]. Quatro tipos de estados excitados 

fotoquimicamente podem ser obtidos por complexos de metais de transição:  

(1) Estado excitado de campo ligante (LF)-que resultam de transições d-d e 

geralmente situam a densidade eletrônica em orbitais egσ*, espera-se que levem 

ao enfraquecimento da ligação L-M e favoreçam a l

As transições Metal→Ligante ocorrem em c

p

orbitais vazios semelhantes aos π* dos ligantes piridina, bipiridina, 

1-10-fenantrolina, C

te de vida do estado excitado é pequeno. Entretanto, muitos complexos são 

decompostos fotoquimicamente por esse processo.  

(3) Transições localizadas nos ligantes resulta em estados excitados intraligante 

(IL).  
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envolvendo transferência de elétrons entre um íon metálico e o solvente. 

Complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4LL’]2+ com ligantes insaturados 

apresentam geralmente estados MLCT e d-d como estados excitados de menor 

energia (LEES). Basicamente, os complexos que tem MLCT como LEES são 

relativamente não reativos frente a reações de fotossubstituição. Entretanto, 

aqueles com transições d-d como LEES tendem a ser reativos e podem sofrer as 

seguintes reações de substituição: 

trans-[Ru(NH3)4LL']2+

trans-[Ru(NH3)4L(H2O)]2+

trans-[Ru(NH3)4(H2O)L']3+

+ L'

+ L

trans-[Ru(NH3)3LL']3+

hν

H2O
+ NH3   

Os nitrosilo complexos diferem das outras aminas de Ru(II) em certos 

aspectos. Primeiro de tudo, as reações observadas provém de estados excitad

de ma

ação da amônia é a reação fotoquímica 

prefere

ndo 

 62. Diagrama simplificado para níveis de energia moleculares em simetria 
3+

os 

is alta energia e não de LEES (Estado excitado de baixa energia). Para os 

nitrosilo complexos, os LEES parecem ser não reativos para fotosubstituição, uma 

característica marcadamente diferente de outras aminas de Ru(II) com ligantes 

piridínicos, que mostram complexos de Ru(II) como fotoprodutos. Além disso, 

para outras aminas de Ru(II), a aqu

ncial, mas para nitrosilo complexos, a fotoaquação da amônia não foi, 

porém, detectada [151].  

 Notavelmente, para os nitrosilo complexos trans-[Ru(NH3)4(L)NO]3+, as 

bandas na região de 300-350 nm têm componente MLCT, envolve

retrodoação do Ru(II) para o grupo nitrosil [152]. Esse componente foi atribuído 

como uma transição dxz,yz→π*(NO) (Figura 62).  

      π*(L) 
         

 

 

 

 

 

 

 

        dz
2                                    a1

     
dx

2-y2                                    b1 
 
π*

2(NO)                                   e 
 
π*

1(NO)                                  
       
      
       d

  e

xy                                       b2
 
 
        dxz,yz                                  e  

Figura
C4v para o sistema trans-[Ru(NH3)4L(NO)] . 
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Transição semelhante é consistente com a reação observada. Essa MLCT 

(Ru→N

trans-[RuIII(NH3)4(NO0)L]3+ ]*       (20) 
 
 
[ trans-[RuIII(NH3)4(NO0)L]3+ ]*     H2O, H+

                                                                              
                                                                    trans-[RuIII(NH ) (H NO0 (21) 
 

 

ados 

 

vem a depopulação de orbitais     
2 2

a relativa maior dificuldade para reação de aquação do NO . 

ente podem ser utilizados 

ratamento de certas doenças como o câncer [41]. 

ma droga ideal p [40] deve apresentar as seguintes 

cas: ter a quando acondicionada no 

scuro, não aprese e após irradiação, ter um elevado 

rau de pureza quím ndas de absorção dentro da “janela 

mica após irradiação com luz na região 

 prefere  650-850 nm, que incluem os 

tos prejudiciais. A irradiação de tecidos 

O) leva a depopulação de um orbital dπ do Ru(II) envolvido na back-

bonding para o NO+ e à população de um orbital π* NO, com a conseqüente 

formação da espécie Ru(III)-NO0, como ilustrado nas equações 20 e 21: 

 
 
trans-[RuII(NO+)NH3)4L]3+         hν  
                                                                     [ 

3 4 2

 

Em seguida ao estado singlete excitado, ocorre uma interconversão 

relativamente eficiente e o cruzamento entre sistemas para ocorrer um estado

triplete excitado de mais baixa energia. Para diminuir a energia 

O)L]3+ + 

3MLCT(Ru→NO; 

correspondente a faixa de 300-350 nm), já que este não é o LEES, ocorre a 

rápida aquação do NO, que pode ser competitivo com outros caminhos de 

desativação. Isso requer relativa rapidez na velocidade de aquação e/ou est

excitados de longa duração. As transições MLCT em menores energias

(correspondendo à faixa de 400-500 nm) envol

dx  –y  e a população de orbitais π* do NO preferencialmente à depopulação dos 

orbitais dxz,yz envolvidos na back-bonding. Dessa maneira, isso é consistente com 
[152]

Nitrosilo complexos que liberam NO fotoquimicam

clinicamente em fototerapia no t

U ara ser utilizada em TFD 

característi elevada estabilidade termodinâmic

e ntar efeitos tóxicos antes 

g ica e apresentar fortes ba

terapêutica”, ou seja, sofrer reação fotoquí

do visível, ncialmente na faixa entre

comprimentos de onda com máximo poder de penetração nos tecidos dos 

mamíferos, não causando, entretanto, efei

animais com luz na região de 260-300 nm pode causar alterações nas moléculas 
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de DN

o à larga 

bsorção na faixa de 400-500 nm, não resulta em qualquer foto reação observável 
2, 153], o que não é interessante, visto que para ser utilizado biologicamente 

m 

z na região do visível [40]. Entretanto, para alguns nitrosilo complexos, incluindo 

e os mesmos apresentam reação, a baixa 

ão (longa vida) 
51]. Esses estados metaestáveis decaem para conformação original a 

omprimento de 

onda de irradiação, do efeito 
3+

 

A. Exposição crônica e prolongada à luz do sol, por exemplo, pode causar 

queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele [40].  

A literatura reporta que a irradiação de complexos do tipo trans-

[Ru(NH3)4L(NO)]3+ com maiores comprimentos de onda, correspondend

a
[6

causando menos efeitos prejudiciais, os compostos deveriam ser irradiados co

lu

aqueles de Ru(II), tem sido reportado qu

temperatura, após irradiação na faixa de 400-500 nm, monitorada por espectro 

fravermelho, produzindo um estado metaestável de longa duraçin
[1

temperaturas elevadas. Assim, embora reações similares possam também está 

ocorrendo em solução com complexos nitrosilo aminas de Ru(II) quando 

irradiados com maiores comprimentos de onda, esses possíveis caminhos não 

foram examinados sob estas condições. 

Os íons complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+, onde L=Imidazol, Teofileno e 

Cafeína, investigados neste trabalho, apresentaram fotoliberação de NO quando 

irradiados com luz λ= 410 e 440 nm, o que os tornam compostos mais 

interessantes para utilização em PDT do que os demais compostos similares 

citados na literatura [62, 153]. 

Para complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+, o rendimento quântico 

para reação de fotolabilização do NO (φ ) é dependente do cNO

trans-labilizante do ligante L e do pH do meio [62]. 

Assim, a reação fotoquímica sofrida pelos complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)] , 

onde L=Imidazol, Benzoimidazol, Teofileno, Cafeína, foram realizadas utilizando-

se luz de diferentes energias em meio aquoso tamponado com diferentes valores 

de pH, sendo que as reações foram acompanhadas por medidas eletroquímicas 

(voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial), espectrofotométricas (UV-

Vis, infravermelho) e potenciométricas. 
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4.4.1.1. Acompanhamento espectrofotométrico da irradiação dos íon 
complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+

 

lor do coeficiente de extinção molar (ε) 

aprese

lores de pH.  

a densidade eletrônica sobre o ligante 

idazol, o que facilita doar densidade eletrônica para o metal. 

 

 4.4.1.1.a. Espectro eletrônico dos íons complexos do tipo trans-
[Ru(NH3)4L(Cl)]2+

 
Quando os nitrosilo complexos em estudo são irradiados em meio de NaCl 

1,0 mol.L-1 ocorre a formação de espécies do tipo trans-[Ru(NH3)4L(Cl)]2+ de 

acordo com a equação 16. Assim, torna-se necessário o estudo detalhado do 

espectro eletrônico da espécie formada após fotólise.  A transição de maior 

interesse para o nosso estudo é aquela observada na região do visível do 

espectro eletrônico das espécies trans-[Ru(NH3)4L(Cl)]2+ devido ser encontrada 

numa região bem distinta das bandas apresentadas no espectro eletrônico dos 

nitrosilo complexos, facilitando assim a caracterização do produto formado na 

fotoreação. É interessante salientar que tanto o máximo das transições na região 

do visível dessas espécies quanto o va

ntam completa dependência do valor do pH do meio. Cientes da 

necessidade de obter um valor preciso do coeficiente de extinção molar (ε) para a 

banda no visível dessas espécies, a fim de ser utilizado nos cálculos de 

rendimento quântico (φNO), realizou-se o cálculo de tal grandeza em meio de NaCl 

1,0 mol.L-1 e em diversos va

Complexos de RuIII coordenados ao imidazol através do C-2 apresentam 

uma banda próximo a 262 nm e uma banda fraca na região do visível, sendo esta 

última totalmente sensível a substituintes no anel imidazólico [139]. O máximo da 

absorção desloca para comprimentos de onda maiores com a adição de grupos 

metila (CH3), sugerindo que a banda pode ser uma transferência de carga do 

ligante para o metal (LMCT). A absorção no UV é insensível a substituintes no 

anel imidazólico. A banda no visível aparece em menor energia (maior λ) e 

aumenta sua intensidade com a deprotonação do ligante imidazol (Ver tabela 14). 

Isso ocorre porque o próton diminui 

im
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Tabela 14. Deslocamento com a variação do pH da banda na região do visível 
presente no espectro eletrônico do íon complexo trans-[Ru(NH3)4Imid(Cl)]3+. 

pH ε (L .mol-1.cm-1) λ máximo(nm) 
3,39 449 1,24 x 103

4,42 474 1,37 x 103

7,08 475 1,38 x 103

 

 

Diferente dos derivados piridínicos e pirazínicos, onde o caráter π-aceptor 

geralmente prevalece, o ligante Benzoimidazol comporta-se essencialmente como 

um ligante π-doador, levando à estabilização preferencial de complexos do tipo 

MIII-LH+ ou MIII-L [154]. Esta é a razão pela qual o potencial de redução dessas 

espécies é relativamente menor do que o de outros complexos similares com 

ligantes N-heterocíclicos. Existe uma maior estabilização do íon metálico no seu 

estado oxidado quando está coordenado ao ligante BzImid deprotonado, que é 

mais básico (doador). Observa-se por isso, o deslocamento da banda no visível 

(atribuída a uma LMCT) para comprimentos de onda maiores com o aumento do 

pH, como observado na figura 63 e tabela 15. 

 

400 600 800 1000

0,0

0,5

1,0

1,5
 pH=3,39
 pH=4,42
 pH=7,08
 pH=10,61
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ân
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a

λ(nm)  
Figura 63. Espectro eletrônico do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(BzImid)(Cl)]3+ em 
meio aquoso, concentração 1,0 x 10-3 mol.L-1 e em diferentes valores de pH.  
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Tabela 15. Deslocamento com a H d o do visível 
presente no espectro eletrônico do íon complexo trans-[ Imid(Cl)]3+. 

variação do p a banda na regiã
Ru(NH3)4Bz

pH λ máxim ) ε (mol-1.L.cm-1) o(nm
3,39 443 1,37x103

4,42 475 1,39x103

7,08 498 1,41x103

 

xão em 346 nm no espectro do do 

composto com L=cafeína pode ser devido à soma de duas bandas de 

transferências de carga, uma do ligante xantina, que pode ser esperado ocorrer 

em maior energia em relação ao composto com L=Teofileno, e uma do cloreto. As 

outras absorções na região do UV podem ser atribuídas a transições IL do ligante 

xantina. A absorção em cerca de 274 nm é similar em energia e intensidade às 

transições π→π* desses ligantes livres. A absorção em torno de 240 nm não é, 

entretanto, evidente no espectro dos ligantes xantinas livres. A figura 64 ilustra o 

espectro eletrônico em meio aquoso do complexo trans-[Ru(NH3)4(Caf)(Cl)]2+.  

 

 

Complexos de RuIII do tipo trans-[Ru(NH3)4(L)(Cl)]2+, onde L= derivados 

xantínicos ligados ao metal através do carbono 8 [57], sendo que neste caso 

L=Cafeína  e Teofileno, apresentam uma larga absorção na região do visível, em 

cerca de 600 nm, que pode ser atribuída a uma transferência de carga de um 

orbital π do ligante xantina para um orbital parcialmente preenchido do RuIII e uma 

absorção mais intensa em cerca de 315 nm na região do UV [57] que pode ser 

atribuída a uma transferência de carga de um nível π diferente do ligante xantina 

para o metal (transição π→d). O ponto de infle
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Figura 64. Espectro UV-Visível em solução tampão ácido acético / acetato de sódio, 
pH=3,04 e meio de NaCl 1,0 mol.L-1 do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(Caf)(Cl)]3+ 
(C=2,06 x 10-4 mol.L-1). 

 

A banda no visível aparece em menor energia  e aumenta sua intensidade 

com a deprotonação do ligante xantina  (Tabelas 16 e 17). Isso ocorre porque o 

próton diminui a densidade eletrônica sobre o ligante xantina, o que facilita doar 

densidade eletrônica para o metal. Em meio de cloreto, a banda do visível muda 

para maior energia, com diminuição da intensidade. Isso ocorre devido à redução 

da carga efetiva do metal pela adição do cloreto. Enquanto isso, a absorção no 

UV aparece em menor energia [57].  

 
Tabela 16. Máximo de absorção da banda p d (RuIII) do íon complexo trans-

[Ru(NH3)4(C 3+,  em meio de NaCl 1,0 mol.L-1, em diferentes valores de pH e 
respectivos valores dos coeficientes de extinção molar.  

pH λ (nm) máximo ε (L.mol-1.cm-1) 

2,45 569 1,41x103

3,39 569 1,52 x103

4,42 605 2,07 x103

5,16 635 2,57 x103

6,00 647 2,92 x103

7,08 648 3,32 x103
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Tabela 17. Máximo de absorção da banda pπ→dπ(RuIII) do íon complexo trans-[Ru 

(NH3)4(Teo)(Cl)]3+,  em meio de NaCl 1,0 mol.L-1, em diferentes valores de pH e 
respectivos valores dos coeficientes de extinção molar.  

pH ε (L.mol-1.cm-1) λ máximo(nm) 
3,39 564 0,80x103

4,42 577 0,89 x103

7,08 603 1,40 x103

 
 
4.4.1.1.b. Espectro eletrônico dos íons complexos do tipo trans-
[Ru(NH3)4L(NO)]3+

reiner [139], baseado nas atribuições de Monahoran e Gray 

para o íon nitroprussiato [155, 156]. 

                    

. Consistente com essa 

 para menor energia (maior λ) com o aumento do 

 cerca de 330 nm devido 

provavelmente a excitações n urina NO*) [57]

Mais tarde, cálculos teóricos para o espectro do trans-

[Ru(NO)(NH3)4(H + foram realizados usando ZINDO/S [157], e mais 

recentemente cálculos TD-DFT [15 ados para complexos com L=NH3, 

OH-, Cl-, H2O, py, e pz. Estes resultados mostraram que o número de transições 

nas duas faixas mencionadas acima e as contribuições dos orbitais π e π* são 

dependentes do ligante L. Notavelmente, para os ligantes Py e Pz, os orbitais 

ligante heterocíclico. Também, para os complexos 

que tiveram suas estruturas calculadas, os orbitais dx
2-y

2 e dxy do par t2g e eg, 

tiveram a ordem de energia invertida em relação a complexos análogos sem o 

 

A primeira tentativa de atribuição das bandas dos nitrosilo complexos de 

Ru(II) foi feita por Sch

De acordo com Schreiner, a absorção no UV entre 260 e 300 nm é 

atribuída à transições π→π* do ligante aromático [139] em compostos que 

apresentem tais ligantes. Absorções entre 360 e 380 nm são atribuídas como 

transferências de carga do metal para o ligante (MLCT) dπ(RuII)→π*(NO) em 

analogia com aquelas transições observadas para o complexo 

trans-[Ru(NH3)5(NO)]3+ e compostos relacionados [139]

atribuição, essas bandas mudam

pH. Isso ocorre devido à ionização do próton do anel imidazólico, o que leva ao 

aumento da densidade eletrônica sobre o RuII. Complexos com ligantes purínicos 

(cafeína e teofileno) apresentam também uma banda em

(p )→ π*( .  

2O)]3

2] foram realiz

HOMO estão localizados no 
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ligante NO. Assim, cada absorção é geralmente o resultado de mais de uma 

transição eletrônica e a composição da banda de absorção depende do ligante L. 

Como conseqüência, não existe uma única descrição para todos os complexos e 

a interpretação d as propri  o fotoquímico, 

depende da estru letrônica e n  tão simples do TD-DFT [152] 

confirma as atribuições prévias das as na faixa 0-350 nm como 

ansições d-d [110, 139, 148], mas com contribuição adicional da transição MLCT.      

Considerando a simetria dos compostos do tipo trans-[Ru(NH ) L(NO)]3+ 

tal 1A1. Embora os estados 1E(1) e 1A2 sejam os de energia mais 

favoráveis para transição eletrônica, somente a transição 1A →1E  é permitida 

por simetria. De acor

3 4 n 3

- ou ClO -, apresenta uma banda larga e de intensidade 

muito baixa (

Γ[ T

sendo esta intensidade compatível com transições d-d permitidas por spin. 

[139]

                   

e su edades como comportamento 

tura e ão é . O méto

band  de λ=30

tr

3 4

como C , podem ocorrer até quatro transições d-d permitidas por spin a partir do 

estado fundamen
4v

1 (1)

do com Schreiner e colaboradores [139] o espectro eletrônico 

de rutênio-nitrosilos do tipo trans-[Ru(NH ) LNO]X  onde L=Cl-, Br-, NCO-, N -, OH- 

ou CH CO -
3 2 4 e X=Cl-, Br-, I

ε < 60 L. mol -1) na região entre 420-480 nm, atribuída à transição 

proibida por spin A

-1.cm
1

1→3 3
1, T 3

2] superposta à transição t2g→π*(NO) e uma 

banda de intensidade média (ε < 800 L  mol cm ) na região de 300-370 nm,  

Portanto, a banda foi atribuída à transição A

. -1. -1

1
1→[ E1

1, A1
2]. A baixa intensidade 

verificada para a transição t2g→π*(NO) seria, segundo Schreiner , devido ao 

grande caráter d (xz, yz) dos orbitais π* (NO). 

As bandas de maior energia (λ

[139]

máximo< 240 nm) não podem ser atribuídas 

sem ambigüidade, pois nessa região do espectro muitas transições podem ocorrer 

(IL, LMCT) . 

No composto onde L=Benzoimidazol, as bandas com λmáximo≈269 e 275 nm 

podem ser atribuídas como transições internas do ligante (n→π* ou π→π*), já que 

o espectro do Benzoimidazol livre apresenta tais bandas [112]. 
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4.4.1.1.c. Rendimento quântico da fotólise 
 

Após irradiação em meio aquoso e diferentes valores de pH, com luz de 

λ=330, 410 e 440 nm  para os íons complexos com L=Imidazol, Cafeína e 

Teofileno e λ=330 nm para L=Benzoimidazol, observa-se nos espectros 

eletrônicos de tais espécies (Figuras 65 A, B, C e D, respectivamente).  

0,250,4

Figura 65. Mudanças no espectro de absorção dos íons complexos trans-
[Ru(NH

-3

 

formação da espécie trans-[RuIII(NH3)4L(Cl)]2+ como descrito na equação 16, já 

que esta banda também é observada no espectro eletrônico de tais espécies 

isoladas, sendo atribuída a uma transferência de carga do orbital π do ligante L 

para um orbital parcialmente preenchido do RuIII [117]. Observa-se também a 

diminuição das bandas λ= 300-430 nm, o que reforça o fato de ter ocorrido a 

3)4(L)(NO)]3+ (A-L=Imid, B-L=BzImid, C-L=Caf, D-L=Teo), em solução tampão 
de acetato de sódio/ácido acético + NaCl,  pH=3,39, C= 1,0 x 10  mol/L, após 

fotólise em λirrad=310 nm. 

O surgimento de uma banda no visível λ= 450-600 nm, que evidencia a 

0

0,1

0,2

0,3

330 380 430 480 530 580 630

60 min
50 min
50 min
40 min
30 min
20 min
10 min
0 min

0

0,2

0,4

6

0,8

1

1,2

350 450 550 650 750

0

0,05

0,1

0,15

0,2

300 400 500 600 700 0

comp. onda (nm)

Ab
so

rb
ân

ci
a

08

60 min
50 min
40 min
30 min
20 min
10 min
0 min

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

350

A
bs

40 min
30 min
20 min
10 min
0 min

A B 

0,A
bs

450 550 650 750
Comp. Onda (nm) Comp. Onda (nm)

C D 

 114



   

liberação do óxido nítrico, já que estas absorções podem ser atribuídas como d-d 

com contribuição adicional da transição MLCT dπ(RuII)→π*(NO) [110, 139, 148].      

 dos íons 
3+

Os dados de rendimento quântico para a saída de NO (φNO) na fotólise dos 

íons complexos em diversos comprimentos de onda e diferentes valores de pH 

encontram-se listados na tabela 18.  

Tabela 18. Valores de rendimento quântico (φNO) para a reação de fotólise

complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]  em solução aquosa. 

L λIrradiação (nm) pH φNO  

(mol/ einstein) 

Cafeína 330 3,39 0,51±0,05 
 330 4,42 0,40±0,05 
 330 7,08 0,21±0,05 
 410 3,39 0,20±0,05 
 410 4,42 0,16±0,05 
 410 7,08 0,11±0,05 
 440 3,39 0,20±0,05 
 440 4,42 0,15±0,05 
 440 7,08 0,11±0,05 

Teofileno 330 3,39 0,68±0,05 
 330 4,42 0,41±0,05 
 330 7,08 0,25±0,05 
 410 3,39 0,32±0,05 
 410 4,42 0,30±0,05 
 410 7,08 0,28±0,05 
 440 3,39 0,28±0,05 
 440 4,42 0,25±0,05 
 440 7,08 0,14±0,05 

Imidazol 330 3,39 0,25±0,05 
 330 4,42 0,30±0,05 
 330 7,08 0,35±0,05 
 410 3,39 0,12±0,05 
 410 4,42 0,13±0,05 
 410 7,08 0,15±0,05 
 440 3,39 0,03±0,005 
 440 4,42 0,03±0,005 
 440 7,08 0,05±0,009 

Benzoimidazol 330 3,39 0,005±0,0005 
 330 4,42 0,006±0,0005 
 330 7,08 0,007±0,0005 

 

A luz incidente teve sua intensidade medida através da actinometria com 

ferrioxalato de potássio e apresentou valores que variaram entre 1,91 x 10-9 -7,14 

x 10-9 einstein/segundos. A tabela 19 resume os dados de rendimento quântico de 
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NO e % de reação para aqueles experimentos realizados em condições (λirradiação 

e pH) nos quais os diferentes complexos apresentaram maiores valores de φNO. 
 

, irradiação=330 nm e pH=3,39. 

Tabela 19. Valores de rendimento quântico (φNO) e % de reação para a fotólise dos 

íons complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+ λ

Ligante Tempo de irradiação 
(minutos) 

% Reação φNO 

(mol/ einstein) 

Teofileno 10 0,73 1 

 20 0,71 1,48 

 30 0,7 1,99 

 40 0,69 2,2 

 50 0,66 2,6 

 60 0,63 2,9 

Cafeína 10 0,56 0,9 

 20 0,55 1,47 

 30 0,53 1,97 

 40 0,51 2,1 

 50 0,47 2,4 

 60 0,46 2,6 

Imidazol 10 0,3 0,6 

 20 0,28 1,44 

 30 0,27 1,6 

 40 0,25 2 

 50 0,22 2,3 

 60 0,2 2,4 

Benzoimidazol 10 0,0055 0,24 

 20 0,0053 0,3 

 30 0,005 0,38 

 40 0,0048 0,42 

 50 0,0046 0,48 

 60 0,0045 0,56 
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É interessante observar que os valores de φNO para a fotólise desses íons 

complexos apresentam dependência tanto do λirradiação quanto do pH do meio onde 

diminuição nos valores de φ  solução fotoliz

observação pode ser explicada provavelmente pelo fato do ligante (L) protonado 

apresentar um maior efeito π

favorecendo assim a reação de fotoliberação do óxido nítrico em pH=3,39. 

Entretanto, para o composto onde L=Benzoimidazol, observa-se que os 

valores de φNO mostram um aumento diretamente proporcional ao pH da solução 

fotolizada. Nesse caso, a protonação do ligante (L) fortalece a ligação M-NO 

devido a diminuição do efeito π ador do Benzoimi  Sendo assim, a reação 

ocorre mais facilmente em pH=7,08.   

Complexos do tipo tra u(NH3)4L(NO)]3+ com L=derivados xantínicos 

como a afeína e o teofileno 66), apresentam maior acidez do que o 

composto com L=Imidazol, coordenado via átomo de carbono [57]. Esse efeito 

pode ser explicado pela fusão do Imidazol com o anel pirimidínico deficiente de 

elétrons  e em ligantes derivados xantínicos deve-se observar ainda o poder 

retirador de elétrons dos oxigênios [57]. No caso do composto com L=Teofileno, o 

poder π-aceptor pode ser ainda mais pronunciado do que com L=Cafeína, já que 

o mesmo não apresenta o grupamento CH3, doa  densidade nica, 

coordenado ao nitrogênio do anel imidazólico, o q torna um liga

deficiente de elétrons do que a Cafeína. 

 

ocorre a reação fotoquímica.  

Para os complexos com L=Cafeína e Teofileno observa-se que ocorre uma 

NO com o aumento do pH da ada. Tal 

-aceptor, o que enfraquece a ligação M-NO, 

-do dazol.

ns-[R

c  (Figura 

π

dor de eletrô

ue o nte mais 

N

N

N

NO

O

CH3

H3C
R

 
Figura 66. Estrutura química: Cafeína (R=CH3) e Teofileno (R=H).  

Esse efeito mencionado acima, pode ser comprovado observando-se o 

valor dos potenciais de redução NO+/NO0 (Tabela 20) para esses compostos, já 

que estes valores dependem do grau de interação back-bonding dπ→pπ* entre o 

 

 117



   

metal 

fileno, ocorre com a aplicação de um potencial 

menos

 

irradiação= 410 nm. 

e o grupo NO [158], que é influenciado pelo efeito do ligante em trans ao NO, 

além da observação dos valores de φNO (Tabela 18). Assim, a redução NO+/NO0 

para o composto com L=Teo

 negativo do que no composto com L=Cafeína e em valor ainda maior do 

que para L=Imidazol. Contrariamente, o composto com L=Benzoimidazol, não 

apresenta liberação eletroquímica de óxido nítrico após redução NO+/NO0 nas 

condições experimentais já estudadas [112], o que sugere que tal ligante não 

exerça um efeito trans satisfatório para tanto.     

Tabela 20. Valores de E0
redNO+/NO0 para os íons complexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+, 

E0
1/2 RuIII/RuII para os respectivos aquo complexos formados após liberação 

eletroquímica do ligante NO e φNO após irradiação dos nitrosilo complexos em meio 

aquoso de NaCl 1,0 mol.L-1, pH=3,39 e λ

 
L 

E  (mV) o

NO+/NO0  
E1/2

o (mV) 
Ru(III)/Ru(II)  

φNO , λirradiação=410 nm, 

pH=3,39 

BzImid -460a 53a Não apresentou resultados. 

Imid -517b -88b 0,12±0,05 

Caf -317b 110b 0,20±0,05 

Teo -297b 170b 0,30±0,05 

a-Referência [112], b-Referência [57] 
 

A literatura reporta que os menores valores de φNO são encontrados para 

os compostos onde L é um forte σ-doador como o Imidazol coordenado via átomo 

de nitrogênio (λIrradiação=313nm, pH=2,13, φNO=0,042±0,002 mol/einstein) ou a L-

histidina (λIrradiação=313nm, pH=2,13, φNO=0,045±0,003 mol/einstein), enquanto os 

maiores valores de φNO são observados para complexos onde L é um bom π-

aceptor como o trietilfosfito P(OEt)3 (λIrradiação=310 nm, pH=2,00, φNO=0,30±0,05 

mol/einstein) [62]. Os resultados aqui apresentados são coerentes com essa 

observação, sendo o composto com L=Teofileno, con  bom π-aceptor, 

composto com 

L=Benzoimidazol o que apresentou menores valores de φ em relação aos 

demais aqui citados.

siderado um

aquele que apresentou maiores valores de φNO e o 

NO 

 Este último [112], assim como o composto com L=Imidazol 

coordenado via átomo de nitrogênio [110], não apresentam liberação eletroquímica 
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de óxido nítrico após redução NO+/NO0 nas condições experimentais já 

estudadas, o que sugere que tais ligantes não exerçam um efeito trans satisfatório 

para tanto. Porém, ambos apresentaram liberação fotoquímica de óxido nítrico 

com baixos valores de φNO 
[62].  

O composto com L=Benzoimidazol, não apresentou mudanças 

significativas no seu espectro eletrônico quando irradiado com luz λ=410 e 440 

nm, o que reforça a teoria do mesmo não ser um bom ligante π-aceptor. 

Similarmente, o composto com L=Imidazol, apresentou maiores valores de 

ndimento quântico quando irradiado com luz de menor comprimento de onda 

 
A presença do complexo )4L(Cl)] nas soluções fotolisadas 

dos respectivos nitrosilo complexos,

voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial. As  

ilustram os voltamogramas cíclicos das amostras dos compostos trans-

[Ru(NH3)4L(NO)] ol, Cafeína e Teofileno, 

respectivamente, fotolisadas em meio ponado de KCl 1,0 3,4, com 

 

 

 

re

(330 nm) [62].  

 

4.4.1.2. Medidas voltamétricas 

trans-[Ru(NH3
2+ 

 foi confirmada por experimentos de 

figuras 67 (A, B, C e D),

3+, onde L=Imidazol, Benzoimidaz

 tam mol.L-1, pH=

luz λirradiação= 330 nm.  
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igura 67. Mudanças nos voltamograma cíclicos dos íons complexos trans-

3)4(L)(NO)]3+ (A-L=Imid, B-L=BzImid, C-L=Caf, D-L=Teo), em eletrólito  KCl 1M 

μ=1,0  após fotólise com luz de λirrad=330nm. 

 
Os voltamogramas das quatro amostras fotolisadas apresentam dois 

rocessos, sendo um deles irreversível e o outro reversível. Os valores de E1/2 

ara o processo reversível encontram-se listados na tabela 21. Esse processo 

e nos voltamogramas  das  amostras  não  fotolisadas e apresentam 

alores de E1/2 característicos do par redox trans-[Ru(NH3)4L(Cl)]2+/3+, onde 

=cafeína, teofileno, imidazol e Benzoimidazol, como evidenciado por dados da 
[57, 112, 159].  
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Ta 0 -
u(NH3)4L(Cl)]3+ formados após liberação fotoquímica do ligante NO pelos íons 

omplexos trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+ após irradiação em meio aquoso de KCl 1M, 

H=3,04, μ=1,0  e λirradiação=330 nm. 

bela 21. Valores de para E 1/2 Ru(III)/Ru(II) para os respectivos complexos trans

[R
c

p

 

L E1/2
o (mV) Ru(III)/Ru(II) 

BzImid 50 

Imid -83 

Caf 114 

Teo 168 

 

 

A produção de óxido nítrico na reação fotoquímica foi evidenciada pelo 

parecimento de um processo anódico irreversível na região de 0,830V vs 

g/AgCl nos experimentos de voltametria cíclica (Figuras 67 A, B, C e D) e melhor 

isualizados na vo  de pulso diferencial (Figura 68), indicativo da oxidação 

e óxidos de nitrogênio ou derivados tais como NO2
-, HNO2 e o próprio NO [57, 160]. 

 

te  10 minutos.   

 

A presença do NO0 livre de coordenação, pode ser também evidenciada 

elo experimento ilustrado na figura 69, onde após borbulhamento de gás Argônio 

na solução fotolisada do composto trans-[Ru(NH3)4(Cafeína)(NO)]3+
,  ocorre a 

a

A

v ltametria

d
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Figura 68. Voltamograma de pulso diferencial em eletrólito  KCl 1M, pH=3,04, μ=1,0,  

do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(Caf)(NO)]3+ não fotolisado e após fotólise com luz  

λirradiação=410 nm duran

p
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expulsão do NO dissolvido na solução e conseqüente diminuição do processo 

anódico irreversível  na região de 0,830V vs Ag/AgCl. Observa-se também que o 

processo reversível com E1/2=114 mV vs Ag/AgCl, atribuído ao par redox  trans-

[Ru(NH3)4 L(Cl)]2+/3+, onde L=cafeína, mantém-se constante como era de se 

sperar.   
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igura 69.  Voltamogramas cíclicos em eletrólito  KCl 1M, pH=3,04, μ=1,0 ,  do íon 

omplexo trans-[Ru(NH3)4(Caf)(NO)]3+ fotolisado com luz, λirradiação= 410 nm durante  
_____)e após borbulhamento de gás Argônio durante 10 (_____), 20 (_____) e 

_____)minutos.    

.4.1.3. Espectroscopia vibracional 

A coordenação do óxido nítrico ao centro metálico pode ocorrer de três 

, ν(NO) (1650-1985 cm-1), comprimento de 

ligação M-NO menores, além de sofrerem ataque nucleofílico. Enquanto que a 

unidad

Potencial (mV)

 
F

c

10 minutos (
30 (

 
4
 
 
formas (Figura 70). A unidade M-NO linear (forma I) possui o ligante coordenado 

na forma de NO+ (forte aceptor π) e suas principais características são elevadas 

freqüências na região do infravermelho

e M-NO angular (forma II) apresenta o ligante coordenado na forma NO-, 

sendo  caracterizada por ligações M-NO maiores, baixas freqüências ν(NO) 
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(1525-1590 cm-1) e por sofrerem ataques eletrofílicos [161, 162]. As propriedades 

físicas das espécies NO+, NO0 e NO- não coordenadas estão listadas na tabela 22 

.   

     

N
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M M
N
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Figura 70- Possíveis formas de coordenação do NO a um centro metálico.  

 

Tabela 22- Características das espécies NO-, NO+ e NO0. 
 

 D(N-O) 

(Å) 

(Ordem de ligação) ν(NO) 

(cm-1) 

NO+ 1,06 2377 3 

NO0 1,15 1876 2,5 

NO- 1,26 1470 2 

 

 

A figura 71 mostra uma região do espectro vibracional na região do 

(NH3)4(Caf)(NO)]Cl3 em pastilha de KBr. 

bserva-se no espectro do composto não irradiado (linha azul), um banda em 

=190

coordenação.       

infravermelho do complexo trans-[Ru

O

ν 4 cm-1 referente à freqüência de estiramento do óxido nítrico coordenado na 

forma linear (NO+). No espectro do composto irradiado durante 30 minutos (linha 

vermelha), observa-se a diminuição da banda ν=1904 cm-1 e o surgimento de uma 

banda em ν=1870 cm-1  que evidencia a formação da espécie NO0 livre de 

coordenação após irradiação do composto [60, 161]. Essa banda diminui sua 

intensidade após o composto disperso em pastilha de KBr e irradiado ser deixado 

em repouso na ausência de luz, evidenciando liberação do NO0 livre de 
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Figura 71. Espectro v l na região averme s-
[Ru(NH3)4(Caf)(NO)]Cl3 em pastilha de KBr, (_ )antes e (______)após irradiação. 

 

 
5.4.1.4. Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica 

ratura repo 3] que a redução do ligante NO+ coordenado ao 

omposto  trans-[RuIICl(NO+)(cyclam)]2+ resulta na formação da espécie trans-

[RuIICl(NO0)(cyclam)]2+, que em seguida sofre uma labilização relativamente 

rápida
II

II + 2+

-1 s-1 a 25

terístico do ligante NO  coordenado . Contrariamente, 

cm

 
ibraciona do infr

_____

lho do complexo tran

 

A lite rta [16

c

 do cloreto (k=2,0 s-1 a 80 C) formando o intermediário trans-

[Ru (H2O)(cyclam)(NO0)]2+ que por sua vez libera NO0 vagarosamente (k=6,4 x 

10-4 s-1 a 250C). O sinal observado no espectro de EPR   (T=77K) durante a 

redução da espécie trans-[Ru Cl(NO )(cyclam)]  é atribuído ao óxido nítrico 

coordenado ao intermediário trans-[RuII(H2O)(cyclam)(NO0)]2+, antes que o NO0 

seja solvatado. Esse também é o caso de outros dois complexos, trans-

[RuII(NO+)(NH3)4(H2O)]2+ e o trans-

[RuII(NO){(CH3CH2)2PCH2CH2P(CH2CH3)2}2Cl](PF6)2, que também liberam NO0 

lentamente após redução (k=4,0 x 10-2 e 1 X 10 0C, respectivamente). A 

redução desses complexos apresenta um sinal de EPR com valores de gx,y≈2,0 e 

gz≈1,9, bem carac 0 [56, 164, 165]
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é difícil detectar sinais de EPR para complexos os quais sabe-se que liberam NO0 

rapidamente, e, também, para soluções saturadas com gás NO [163]. 

Os espectros de EPR obtidos durante a fotólise dos íons complexos  trans-

[Ru(NH3)4(caf)(NO)]3+ (λIrradiação=355 nm), T=114K e trans-[Ru(NH3)4(teo)(NO)]3+ 

(λIrradiação=445 nm), T=77K em solução (água/etilenoglicol 50%) são mostrados 

nas figuras 72 e 73, respectivamente. Observa-se em cada espectro apenas um 

sinal com g=2,00, que pode ser atribuído, em analogia às espécies semelhantes 

anteriormente citadas [56, 163-165], ao ligante NO0 coordenado a um centro metálico, 

o que confirma a formação da espécie intermediária trans-[Ru(III)(NH3)4(NO0)L]3+, 

mostrada na equação 20. 
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Figura 72. Espectro EPR do complexo trans-[Ru(NH3 4(Caf)(NO)]3+ em solução 

(água/etilenoglicol 50%) após irradiação, λirradiação=355nm, Temperatura 114 K. 
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igura 73. Espectro EPR do complexo trans-[Ru(NH3)4(Teo)(NO)]3+ em solução 

(água/etilenoglicol 50%) após irradiação, λirradiação= 445 nm, Temperatura 77 K. 

 
4.4.1.5. Medidas Potenciométricas 

 

A saída de NO0 foi evidenciada também pela pequena variação de pH das 

soluções contendo os íons complexos, quando submetidos à fotólise em meio 

aquoso não tamponado. Uma solução aquosa do íon complexo trans-

[Ru(NH3)4(Teo)(NO)]3+ irradiada durante 60 minutos, apresentou um declíneo no 

pH de 0,25 (pHinicial=3,04 e pHfinal=2,79).  

O óxido nítrico não reage com a água originando íons H+ (como o NO+), 

portanto o pequeno declínio no pH das soluções fotolisadas é provavelmente 

xplicado pela seguinte seqüência de reações [73]: 

2 4 2 2 3 (23) 
½HNO2  → ⅓NO + 1/6NO3

–- + 1/6NO3
– + 1/6H+                                                      (24) 

 

As medidas de pH das soluções fotolisadas foram sempre acompanhadas 

de um branco, embora não ocorresse reação térmica.  

O declínio no pH da solução após fotólise  também confirma que não está 

ocorrendo fotoliberação de amônia, já que a reação de hidrólise da amônia livre 

levaria a um aumento no pH do meio.    

F

 

e

 

NO + ½ O2 →  ½N2O4                                                                                         (22) 
½N O  + ½H O → ½HNO  + ½NO –  +  ½H+                                     
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4.4.2. Estudo fotoquímico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 

 
4.4.2.1. Acompanhamento eletroquímico da irradiação do íon complexo 
trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+  
 

O acompanhamento eletroquímico da irradiação do íon complexo trans-

[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ foi realizado, analisando-se temporariamente uma solução 

aquosa de NaTFA pH=3,5 contendo o composto, sob exposição à luz branca.  

No voltamograma cíclico mostrado na figura 74, observa-se que, com a 

 Este 

to é confirmado pelo aparecimento de um processo anódico irreversível no 

otencial de 850 mV, o qual pode ser atribuído à oxidação do NO0 livre [166].  

, ocorre a formação do aquo complexo de 

Ferro(III), fato este evidenciado pela observação do processo em 80 mV. 

 

fotólise, ocorre a diminuição do processo centrado em 400 mV, referente ao par 

redox FeII-NO+/FeII-NO0, sugerindo que o óxido nítrico está sendo liberado.

fa

p

Após liberação do óxido nítrico
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Figura 74.  Variações eletroquímicas observadas no voltamograma cíclico do íon 
compl

ante 3 minutos, (_____) Não 

fotolis

exo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+ quando:(_____) fotolisado com luz branca 
durante 1 minuto, (_____) fotolisado com luz branca dur

ado, em solução aquosa (CF3COONa), μ=0,1 mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5. 
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Assim, a reação fotoquímica sofrida pelo composto trans-

ans-

u(cyclam)(NO)Cl]2+ [167] e pode ser expressa pela seguinte equação: 

)])(([2 NOOHcyclamFetrans IIIOHh +−⎯⎯⎯ → +ν         (25) 

 

O0 

(E1/2=4

ati rmos 

o pote

to é confirmado pelo experimento mostrado na figura 76, onde, após 

a solução contendo o composto ser fotolisada e exposta a borbulhamento de gás 

Argônio durante 10 minutos (o que leva à expulsão do gás NO), não mais 

observam-se os processos eletroquímicos em 850 e 400 mV. Por outro lado, tanto 

a onda catódica quanto a anódica do par redox FeII/FeIII (E1/2=80 mV vs Ag/AgCl) 

do aquo complexo formado podem ser observadas.     

 

   
 
 

[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 em meio aquoso assemelha-se a do composto tr

[R

 
2])([ ClNOcyclamFetrans II ⎯− ++ 02

2
/

Após 20 minutos de irradiação, observa-se o comportamento eletroquímico 

mostrado na figura 75. Ao iniciar a varredura do potencial de 300 mV seguindo 

para o sentido positivo, o processo referente ao par redox FeII-NO+/FeII-N

00 mV) não mais é observado.  

O NO0 liberado encontra-se dissolvido na solução e é oxidado a NO+ em 

um potencial de 850 mV. Ao atingir o potencial igual a 80 mV o aquo complexo de 

Ferro (III) é reduzido e coordena-se novamente ao óxido nítrico. Por este motivo 

não observa-se o processo anódico FeII→FeIII do aquo complexo e ao ngi

ncial de 400 mV novamente observa-se o processo redox FeII-NO+↔FeII-

NO0.  

Este fa
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Figura 75. Voltamograma  cíclico  de  uma solução aquosa (CF3COONa), μ=0,1 

mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5 do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ fotolisado 
com luz branca durante 20 minutos.   
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Figura 76.  Voltamograma  cíclico  de uma solução aquosa (CF3COONa), μ=0,1 

mol.L-1, V=50 mV/s, pH=3,5 do íon complexo trans-[Fe(cyclam)(NO)Cl]2+ fotolisado 
com luz branca durante 10 minutos e submetido à atmosfera de gás Argônio 
durante 1 hora. 
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4.4.2.2. Acompanhamento espectrofotométrico da irradiação do íon 
complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+  
 
4.4.2.2.a. Espectro vibracional na região do IV 
 

O acompanhamento da fotólise do composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 

no estado sólido, foi realizado através da observação das mudanças do espectro 

vibracional na região do infravermelho, quando a amostra, dispersa em pastilha 

de KBr, foi exposta à luz branca. Os espectros obtidos, com diferentes tempos de 

fotólise, podem ser visualizados na figura 77. Após 30 minutos de fotólise, pode-

se observar grandes mudanças no espectro de infravermelho, indicando a grande 

sensibilidade do complexo à luz. 
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Figura 77. Espectro vibracional na região do infravermelho do complexo trans-
[Fe(cyclam)(NO

-1

2

30 minutos. 

As regiões onde foram observadas as maiores variações espectrais, foram 

aquelas referentes aos estiramentos do óxido nítrico coordenado e livre de 

+)Cl]Cl  em pastilha de KBr, submetida à irradiação com luz branca 
durante 10, 20 e 
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coordenação. Observa-se claramente que a banda referente à ν(NO+) coordenado 

ao centro metálico [168], diminui com a irradiação. Isso ocorre devido a liberação 

toquímica do óxido nítrico e este fato é confirmado pelo aparecimento da banda 

rdenação [169]. 

 
4.4.2.2.b. Espect

de calcular o rendimento quântico para as 

fotorreações. 

 Esperava-se que a irradiação do composto com luz λirradiação=310 nm, em 

meio aquoso tamponado e vários valores de pH levasse à liberação do ligante 

óxido nitrico e à formação do aqua complexo de FeIII, de acordo com a equação 

19. Em meio ácido (pH=3,4), como já havia sido evidenciado através do 

acompanhamento eletroquímico da fotólise, o composto apresenta tal 

comportamento. O valor do rendimento quântico da fotorreação de liberação do 

NO em meio ácido, entretanto, não pode ser calculado devido ocorrer variação do 

espectro eletrônico apenas na região do UV, onde o nitrosilo complexo e o aqua 

complexo formado apresentam bandas sobrepostas, com atribuições confusas. 

 Surpreendentemente, quando o composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 foi 

irradiado com luz λirradiação=310nm, em meio aquoso tamponado pH=7,04, 

observou-se o aparecimento de uma banda na região do visível em 560 nm 

(Figura 78). Esperava-se que o composto em meio neutro apresentasse o mesmo 

comportamento de quando fotolisado em meio ácido. Entretanto, o espectro 

letrônico do aqua  complexo (Figura 79), que deveria ser gerado após 

nm também é evidenciada no espectro eletrônico do 

omposto trans-[Fe(cyclam)(NO0)Cl](PF6) de Hauser, C. e colaboradores [80], o 

que in

fo

em 2229 cm-1 característica da ν(NO+) livre de coo

 

roscopia eletrônica 
 
 
 A fotólise do complexo trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 foi acompanhada 

também por espectroscopia eletrônica na região do UV-Visível, buscando-se obter 

mais informações sobre a saída do ligante óxido nítrico da esfera de coordenação, 

bem como investigar as reações sofridas pelo composto quando irradiado em 

diferentes meios e valores de pH, além 

e

fotoliberação do NO, não apresenta bandas na região do visível, descartando 

assim a possibilidade desta espécie está sendo formada após fotólise em meio 

neutro. A absorção em 560 

c

dica a formação de um espécie semelhante após o composto trans-

[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 sofrer uma reação de fotorredução do ligante nitrosil. Esta 
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absorção anteriormente não observada devido a espécie inicial {Fe-NO}6 possuir 

configuração eletrônica dn diferente, pode ser atribuída como uma transição d-d 

da espécie {Fe-NO}7 gerada [80]. Assim, concluiu-se que nestas condições de pH 

não ocorre liberação de óxido nítrico já que o composto trans-

e(cyclam)(NO0)Cl]+ formado apresenta estabilidade até mesmo para ser isolado. 

 o rendimento quântico 

a fotorreação de redução monoeletrônica do ligante óxido nítrico. 

[F

Obteve-se um valor igual a φ=0,40 ±0,05 mol/einstein para

d
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Figura 78. Mudanças no espectro de absorção do íon complexo trans-
[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, em solução tampão de acetato de sódio/ácido acético + 

KCl,  pH=7,04,  C=1,19x10-3 mol.L-1, após fotólise em λirrad=310 nm. 
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Figura 79. Espectro eletrônico do íon complexo trans-[Fe(cyclam)Cl2]Cl, em solução 
tampão de acetato de sódio/ácido acético + KCl,  pH=7,04, C=1,5x10-3 mol.L-1. 
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Como pode ser observado na figura 80, quando uma solução do complexo 

trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2 em meio de acetonitrila é exposta à luz branca, 

ocorrem significativas variações espectrais, principalmente na região do visível, 

onde pode ser observado o surgimento de duas bandas, localizadas em 557 nm e 

711 nm.  É observado ainda o aumento da intensidade da banda λmáximo=360nm, 

atribuída à uma transição d-d permitida por spin 1A1 →1T1.  

A saída do ligante NO, juntamente com o caráter coordenante do solvente 

utilizado no experimento, sugere a formação de um complexo final, onde tanto o 

ligante NO quanto o cloreto são substituídos por moléculas de acetonitrila. 

Observa-se a mudança de cor da mistura reacional de amarelo (trans-

[Fe(cyclam)(NO)Cl]Cl2) para violeta ([Fe(cyclam)(CH3CN)2]+2) em 

aproximadamente 30 minutos. Tal mudança de cor  não é observada quando a 

mistura é mantida ao abrigo da luz, o que confirma a ocorrência da reação 

fotoquímica. 

Segundo Busch [170], o complexo trans–[Fe(cyclam)(MeCN)2](PF6)2 

apresenta uma banda em 540 nm que pode ser atribuída à transferência de carga 

do metal para o ligante. A proximidade entre as bandas de transferência de carga 

o complexo obtido na fotólise e o complexo com acetonitrila coordenada na d

forma trans encontrado na literatura, sugerem a coordenação do solvente 

acetonitrila, sendo a presença da banda em 711 nm atribuída à formação do 

complexo com duas moléculas de acetonitrila coordenadas.  
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Figura 80. Acompanhamento espectrofotométrico da irradiação do íon complexo 

ans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]2+ fotolisado com luz branca em meio de acetonitrila.  tr
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ântico da reação de 

fotolib

O rendimento quântico para a reação de fotoliberação do óxido nítrico após 

fotólise com luz de λirradiação=330 nm, em meio de acetonitrila (Figura 81), foi 

calculado levando-se em consideração a diferença do valor do coeficiente de 

extinção molar da banda λirradiação=360 nm, apresentada no espectro eletrônico 

tanto do nitrosilo complexo quanto  do composto formado após fotólise. Assim, 

obteve-se um valor aproximado para o rendimento qu

eração do óxido nítrico em meio de acetonitrila como sendo φ=0,30±0,05 

mol/einstein.   
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Figura 81. Mudanças no espectro de absorção do ío

+

ân
ci

n complexo trans-
[Fe(cyclam)(NO )Cl]Cl2, solubilizado em acetonitrila,  C=9,86 x 10-4 mol.L-1, após 

fotólise em λirrad=310 nm. 

 
4.4.3. Estudo fotoquímico do macrocíclico [cyclam(NO)4] 
 
4.4.3.1. Acompanhamento espectrofotométrico da irradiação do 
macrocíclico [cyclam(NO)4] 
 
4.4.3.a. Espectro vibracional na região do IV 
  

ura 

2), revela a diminuição das bandas em 1454 cm-1, 1139 cm-1 e 555 cm-1, 

O espectro vibracional na região do infravermelho do composto 

[cyclam(NO)4] disperso em pastilha de KBr, após fotólise com luz branca (Fig

8
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atribuídas aos modos νNO, νNN e δN-NO, respectivamente. Além disso, observa-

se o aparecimento de uma nova banda em 2228 cm-1, que pode ser atribuída à 

νNO+ [121].  

Tem sido reportado que a clivagem homolítica da ligação N-NO é 

termodinamicamente mais favorável que a clivagem heterolítica (Figura 28), 

sugerindo que a quebra da ligação N-NO leva à formação mais favorável da 

espécie NO0 do que da espécie NO+. Entretanto, os resultados acima citados 

indicam que o composto [cyclam(NO)4] sofre uma reação fotoquímica, levando à 

beração de NO+ através de uma clivagem heterolítica da ligação N-NO, 

contrariando o que geralmente é observado para maioria das N-nitrosaminas [122, 

171]. 
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Figura 82. Espectro vibracio
[c
durante 30, 60 e 90 minutos. 
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4.4.3.b. Acompanhamento eletroquímico da irradiação do composto 
[cyclam(NO)4]  

 

A produção de óxido nítrico na reação fotoquímica do composto 

[cyclam(NO)4] foi também evidenciada pelo aparecimento de um processo 

anódico irreversível na região de 830 mV vs Ag/AgCl, no experimento de 

voltametria de pulso diferencial (Figura 83), indicativo da oxidação de óxidos de 

nitrogênio ou derivados, tais como NO2
-, HNO2 e o próprio NO [57, 160]. Esse 

processo não aparece no voltamograma da  amostra  não  fotolisada. 

A espécie NO+ gerada após clivagem heterolítica da ligação N-NO, sendo 

instável em meio aquoso, é rapidamente reduzida a NO0. O processo anódico 

bservado em 830 mV vs Ag/AgCl no voltamograma de pulso diferencial do 

omposto [cyclam(NO)4] após fotólise pode, portanto, ser atribuído à oxidação a 

espécie NO0 livre. 
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Figura 83. Voltamograma de pulso diferencial do composto [cyclam(NO)4] em 

solução aquosa (KCl), μ=0,1 mol.L-1, pH=3,5 antes e após fotólise com luz branca. 
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5.Considerações finais 

  
 Este trabalho teve como objetivo principal o estudo de duas classes de 

compostos, sendo a primeira relacio

ermelho, 

bem como a análise de um monocristal por 

espectrofotométrico e eletroquímico da irradiação do 

composto [cyclam(NO)4] evidencia a liberação de moléculas de óxido nítrico após 

composto trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, sintetizado a partir do cis-

[Fe(cyclam)Cl2]Cl, apresentou um maior valor para a freqüência de estiramento 

NO (νNO=1888 cm-1), quando comparado com outros compostos similares 

encontrados na literatura, além de um ângulo Fe-NO mais próximo da linearidade 

o que indica a presença do grupo nitrosil coordenado ao composto na forma linear 

(NO+), conferindo-o, portanto, uma maior reatividade. 

 O acompanhamento eletroquímico e espectrofotométrico da irradiação do 

composto  trans-[Fe(cyclam)(NO+)Cl]Cl2, mostra que o mesmo apresenta 

liberação de NO0concomitante à formação do aqua complexo de FeIII, após 

fotólise em meio aquoso pH=3,4, com luz de λirradiação=310 nm. Entretanto, quando 

o mesmo é irradiado em meio aquoso pH=7,04, observa-se que ocorre apenas a 

φ=0,40±0,05 mol/einstein, gerando a 
0 +

e 

λ=330, 410 e 440 nm  para L=Imidazol, Cafeína e Teofileno e λ=330 nm para 

L=Benzoimidazol em meio aquoso de NaCl 1M, leva exclusivamente à formação 

o íon complexo trans-[Ru(NH3)4L(Cl)]2+ após liberação do ligante NO0. Os 

nada a um composto orgânico derivado do 

cyclam, obtido através da reação de nitrosilação deste macrocíclico. Uma outra 

classe de compostos, envolvendo nitrosilo complexos de rutênio e ferro também 

foi sintetisada e caracterizada. Enfim, todos os compostos foram avaliados 

fotoquimicamente tendo sido proposta a ocorrência da fotoliberação de NO. 

 Os resultados de espectroscopia vibracional na região do infrav

difração de raios x do composto obtido 

através do borbulhamento de NO gasoso em uma solução aquosa contendo o 

macrocíclico cyclam, sugerem que ocorreu a troca dos hidrogênios ligados aos 

átomos de nitrogênio do cyclam por moléculas de NO. 

 O acompanhamento 

tal composto ser exposto à luz branca. 

 O 

reação de fotorredução do óxido nítrico com 

espécie  trans-[Fe(cyclam)(NO )Cl] . 

 A irradiação de complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4L(NO)]3+, com luz d

d
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valores de φNO para tal fotoreação são dependentes tanto do pH do meio reacional 

está 

ndo irradiados com luz de 

 

quanto do λirradiação. 

Os compostos com L=Cafeína e Teofileno quando irradiados com luz 

(λirradiação=330nm, pH=3,39), apresentaram valores médios de φNO muito elevados, 

o que nos leva a concluir que nessas condições tais compostos são 

extremamente fotossensíveis. O fato do composto com L=Benzoimidazol não 

apresentar fotorreação quando irradiado com luz de menor energia 

intimamente relacionado com o efeito exercido pelo ligante em posição trans ao 

óxido nítrico.  

Os compostos com L=Imidazol, Cafeína e Teofileno, a princípio 

apresentam potencial para serem utilizados clinicamente na Terapia 

Fotodinâmica, por terem apresentado fotorreação qua

menor energia (λirradiação=440nm). Esta característica não é apresentada por 

outros compostos similares citados na literatura [62, 110], tornando-os compostos 

bastante interessantes.   
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