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Apresentação 

Esta tese é composta por dois tópicos principais relacionados à química de nitrosilo 

complexos de rutênio. O primeiro deles trata do desenvolvimento de um novo material doador 

de óxido nítrico. Esse material foi produzido a partir da incorporação do nitrosilo complexo 

trans-[RuII(NH3)4(isn)NO+](BF4)3 em filmes à base de amido de mandioca. Foram realizados 

estudos da liberação de NO desencadeada por meio de redução química (reação com cisteína) 

e também por fotólise. O segundo tópico trata da síntese de um novo nitrosilsulfito complexo 

de rutênio, trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) (isn = isonicotinamida), sintetizado a partir 

da reação entre o ânion sulfito (SO3
2−) com o nitrosilo complexo  

trans-[RuII(NH3)4(isn)NO+](BF4)3. Foram realizados estudos de reatividade química e 

fotoquímica desse novo complexo. 

Em virtude do exposto, e objetivando-se uma leitura mais clara, este trabalho será 

descrito com a seguinte sequência: 

 

- Resumo e Abstract da parte I; 

- Lista de Figuras – Parte I 

- Lista de Tabelas – Parte I 

- Lista de abreviações – Parte I 

- Sumário – Parte I 

- Introdução geral 

Parte I 

- Introdução Específica; 

- Objetivos e Justificativa; 

- Material e Métodos; 

- Resultados e Discussões; 

- Conclusão e perspectivas. 

- Referências Parte I 

 

Parte II  

- Resumo e Abstract da parte II; 

- Lista de Figuras – Parte II 

- Lista de Tabelas – Parte II 

- Lista de abreviações – Parte II 

- Sumário – Parte II 

- Introdução Específica; 

- Objetivos e Justificativa; 

- Material e Métodos; 

- Resultados e Discussões; 

- Conclusão e perspectivas. 

- Referências Parte II 

- Anexos Parte II 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo da parte I 

Na busca por novos materiais doadores de óxido nítrico (NO), o presente trabalho descreve o 

desenvolvimento de um filme à base de amido de mandioca, no qual foi incorporado um 

nitrosilo complexo de rutênio, e o estudo da liberação de NO nesse material. O nitrosilo 

complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)NO](BF4)3 (RuNOisn; isn = isonicotinamida) apresenta a 

propriedade de liberar NO de forma controlada, por meio de fotólise (λirr = 310–370 nm) e de 

redução química. A incorporação desse complexo em filmes de amido foi realizada em 

condições brandas, resultando em um novo material para o armazenamento e liberação de 

NO, designado como CSx-RuNOisn. Os ensaios espectroscópicos indicaram que a esfera de 

coordenação do complexo RuNOisn permaneceu inalterada durante a produção dos filmes. A 

exposição de CSx-RuNOisn à luz (λirr = 355 nm) levou à liberação de NO e provavelmente à 

formação do fotoproduto trans-[RuIII(NH3)4isn(H2O)]3+ no filme. A reação desse aquo-

complexo de rutênio(III) com solução aquosa contendo nitrito de sódio regenerou o complexo 

de partida, RuNOisn. A identificação e quantificação do NO liberado durante a fotólise foi 

efetuada por meio da reação com oximioglobina. Durante o tempo de irradiação de 17 

minutos, foram liberados 5,02 ± 0,12 µM de NO (10, 04 ± 0,24 nmol NO em 2 mL). Os 

ensaios de liberação de NO desencadeada por redução foram realizados utilizando-se  

L-cisteína como redutor. O fluxo de NO liberado a partir da reação com cisteína perdurou por 

mais de 7 horas, alcançando-se concentrações fisiologicamente relevantes, com fluxo médio 

de 1,9 pmol NO s-1 cm-2 de filme. Esse valor é comparável àquele produzido por células 

endoteliais, em que o fluxo de NO é de 1,67 pmol s-1 cm-2. Os resultados preliminares de 

degradação dos filmes in vivo sugerem que o material foi degradado pelo organismo em 30 

dias. Todos os resultados alcançados sugerem que o filme CSx-RuNOisn é um candidato 

promissor para aplicações em meio biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract, Section I 

Aiming the production of new nitric oxide releasing materials (NORM), this work reports the 

development of a cassava starch based film, in which a ruthenium nitrosyl complex was 

impregnated, and evaluate the NO release from this film. Ruthenium nitrosyl complex  

trans-[Ru(NH3)4(isn)NO](BF4)3 (RuNOisn; isn = isonicotinamide) is able to release NO in a 

controlled manner through both photolysis (λirr = 310–370 nm) and chemical reduction. The 

incorporation of such complex into the starch-based films was performed under mild 

conditions, yielding a new material able to store and release NO, abbreviated as  

CSx-RuNOisn. Spectroscopic analysis of CSx-RuNOisn indicated that the coordination 

sphere of RuNOisn remained intact during film production. Exposure of CSx-RuNOisn to 

long wave UV-light (λirr = 355 nm) leads to NO release and likely to the formation of the 

paramagnetic photoproduct trans-[RuIII(NH3)4isn(H2O)]3+ in the film. Reaction of this 

aquoruthenium(III) complex with aqueous nitrite regenerates RuNOisn in the film. Delivery 

of NO upon photolysis of CSx-RuNOisn was verified and quantified by trapping with 

oxymyoglobin. The calculated concentration of NO released from the film was 5.02 ± 0.12 

µM (10.04 ± 0.24 nmol NO in a 2 mL) after approximately 17 min of irradiation (500 laser 

pulses at 2 s intervals). Moreover, NO release upon chemical reduction was carried out using 

L-cysteine as a reductant. Cysteine-mediated NO delivery from CSx-RuNOisn persisted for 

more than 7 h, during which physiologically relevant NO concentrations were liberated 

(average flux of 1.9 pmol NO s-1cm-2 of film). This value is comparable to that produced by 

endothelial cells (1.67 pmol s-1 cm-2). Preliminary results about the biodegradation of the 

films in vivo suggest that the films were completely absorbed by the organism in a period of 

30 days. These results suggest that CSx-RuNOisn is a promising candidate for use in 

biological applications. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Considerações gerais a respeito do óxido nítrico 

 

O óxido nítrico é uma das menores e mais simples moléculas biologicamente ativas 

da natureza. Juntamente ao monóxido de carbono (CO) e ao sulfeto de hidrogênio (H2S), 

forma um grupo de importantes gasotransmissores no organismo1. Os primeiros trabalhos que 

descreveram a atividade biológica do NO datam da década de 1980. Demonstrou-se que o 

processo de relaxamento vascular era mediado pela liberação de um fator humoral designado 

como fator de relaxamento dependente do endotélio2 (EDRF, Endothelium-Derived Relaxing 

Factor). Posteriormente o EDRF foi identificado como sendo a molécula de NO3-4, fato que 

estimulou intensas pesquisas nessa área. Desde então, outras funções regulatórias associadas 

ao NO vem sendo amplamente estudadas, dentre elas a neurotransmissão5 e a resposta  

imune6-7. Estudos a respeito do papel do NO em algumas condições patofisiológicas, tais 

como câncer8, artrite e aterosclerose9 (doença inflamatória crônica caracterizada pela 

formação de “placas” nos vasos sanguíneos) também tem sido realizados. O NO pode ser 

produzido endogenamente pela oxidação da L-arginina a L-citrulina. Esta reação é catalisada 

pela enzima NO-sintase (NOS) na presença de NADPH e oxigênio10 (Figura 1). Alguns 

estudos sugerem que os íons nitrito (NO2
−) podem ser uma fonte de NO em condições ácidas, 

e também que a xantina oxidase1,11, citocromo c1,12 e hemoglobina1,13-14 têm a capacidade de 

reduzir NO2
− a NO15-16. 

 

Figura 1. Produção de NO via oxidação de L-arginina (L-Arg) a L-citrulina (L-cit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, com base nas ref. 17-18. 
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O NO é a mais simples molécula paramagnética e termicamente estável conhecida19. 

Apesar de ser um radical (Figura 2), em condições biológicas o NO não apresenta tendência 

significativa em dimerizar-se, o que confere uma característica importante na biologia dessa 

molécula1,20-21 (a dimerização ocorre apenas em baixas temperaturas ou alta pressão, e a 

estrutura cis–N–N é a mais estável). Ao dimerizar-se, não há ganho efetivo na ordem de 

ligação global, e portanto, o monômero é favorecido por entropia21. Além disso, a ligação N–

N do dímero (2.263 Å) do NO é fraca21, e essa característica pode ser atribuída a dois efeitos 

principais, i) formação parcial da ligação σ N–N devido à delocalização dos elétrons nos 

átomos de N e O (do orbital π*)1, ii)  repulsão eletrônica dos pares de elétrons livres dos 

átomos de nitrogênio do dímero 1,21-22.  

 

Figura 2. Diagrama simplificado do orbital molecular do NO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: referência 23. 

 

 A solubilidade do NO em água é similar a do O2, de aproximadamente 2 mM 21.  

O NO também tem caráter lipofílico, e a sua solubilidade pode ser aumentada em 6 a 8 vezes 

em solventes não-polares, em relação à água20-21. A constante de difusão do NO sob 

condições fisiológicas é relata como igual a 3300 µm2s-1  20,24-25. 

A Figura 3 apresenta a série de espécies redox relacionadas ao NO. Sugere-se que 

todas essas etapas de oxidação e redução existam também em ambiente fisiológico21. 
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Figura 3. Óxido nítrico e espécies redox relacionadas.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: ref. 21. 

 

As reações de oxidação e de redução do NO por um elétron são as que envolvem, 

respectivamente, a remoção ou adição de um elétron do orbital π* (antiligante), Figura 2. 

Conforme esperado (Tabela 1), a remoção de um elétron desse orbital resulta no 

fortalecimento da ligação N–O. O contrário é observado para a espécie reduzida, NO−. 

 

Tabela 1. Comparação das distâncias de ligação N–O e das freqüências de estiramento (νNO) 

para as espécies NO+, NO, NO−. 

 NO+ NO NO− 

Distância N–O (Å) 1,06 1,15 1,26 

νNO (cm-1) 2377 1875 1470 

Fonte: referência 19. 

 

Sugere-se que os principais alvos biológicos do NO sejam as ferro-heme proteínas, 

tais como o citocromo P-450, oxiemoglobina e guanilato ciclase1,21,26-27. O NO também reage 

com espécies radicalares biologicamente relevantes, tais como o superóxido (O2
−), o peroxil 

(ROO•), o tiil (RS•) e o tirosil, com velocidades de reação próximas às controladas por 

difusão (k > 109 M-1 s-1) 1,21. Os produtos formados na reação do NO com superóxido e 

radicais derivados de lipídeos (L), respectivamente peroxinitrito (ONOO−) e LOONO, podem 

reagir com outros alvos biológicos e resultar em diversas funções fisiológicas e celulares27. As 

principais reações do NO no organismo estão ilustradas na Figura 4. Apesar de reagir 

rapidamente com radicais, e também por reações redox com metais, o NO não é considerado 

um forte oxidante, nem um forte redutor de um elétron. O potencial de redução do NO, Eq. 1, 

é relatado com o valor de aproximadamente -0,55 V vs. NHE1. 
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NO + e- + H+  →  HNO     (1) 

Eº’ ~ -0,55 V vs. NHE (pH 7,0), ref. 1 

 

Figura 4. Resumo das principais reações do NO com potencial biológico significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, produzida com base nas referências21,26-27. 

 

Devido à atividade biológica do óxido nítrico, moléculas e materiais doadores dessa 

espécie tem sido sintetizados, caracterizados, e sua reatividade estudada, além dos testes in 

vivo, que tem sido amplamente efetuados com esses doadores28-34. As principais classes de 

moléculas doadoras de NO estão representadas na Figura 5. 

 

Figura 5. Doadores de NO. Espécies representativas de (a) nitrosilo metálicos, (b) nitratos 

orgânicos, (c) S-nitrosotióis e (d) diazeniodiolatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Apesar das diversas funções do NO descritas na literatura, existem algumas questões 

a cerca da reatividade e do papel biológico dessa molécula que ainda merecem ser exploradas, 

fato que motiva o crescente número de trabalhos nessa área. Um dos tópicos mais estudados 

diz respeito à química do NO coordenado em complexos metálicos, que será discutida no 

tópico seguinte desta tese. Outra frente que tem sido estudada é a de desenvolvimento de 

doadores exógenos de NO, em que diferentes moléculas têm sido empregadas com esse 

propósito, e muitas delas também foram incorporadas em materiais, tais como nanopartículas 

e hidrogéis, com a finalidade de se produzir biomateriais doadores de NO35-37. Este tópico 

será discutido na Parte I desta tese. 

 

1.2 Considerações gerais a respeito dos nitrosilo complexos 

 
O primeiro nitrosilo complexo foi descoberto por J. Priestley em 179038, e se tratava 

da espécie [Fe(H2O)5NO]2+ 38. O segundo foi o nitroprussiato, [Fe(CN)5NO]2-, sintetizado por 

K.L. Playfair em 184938, e que ainda é alvo de estudos até hoje. O interesse maior pela 

química fundamental de nitrosilo complexos ocorreu no século XX, principalmente a partir da 

década de 195039; mas os esforços para o desenvolvimento desse tema cresceram 

consideravelmente na década de 1990, devido, principalmente, à descoberta do papel que o 

NO desempenha no organismo. Desde então, um grande número de trabalhos sobre os 

nitrosilo metálicos tem sido publicados anualmente39. 

Em geral, a ligação do NO em centros metálicos ocorre predominantemente pelo 

átomo de nitrogênio. Essa ligação envolve a doação de densidade eletrônica do NO para o 

metal por meio do orbital σ (Figura 6), e também a retrodoação dos orbitais dπ do metal para o 

orbital π* do NO19,40. 

 

Figura 6. Representação simplificada dos orbitais moleculares envolvidos na ligação dπ–π*  

entre metais (M) e o NO. 

 

 

 

 

Fonte: referência 40. 
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Essa descrição é análoga àquela proposta para o CO em compostos de coordenação. 

Entretanto, existem diferenças significativas na natureza da distribuição eletrônica das 

ligações M–NO e M–CO19,40: o NO é mais eletronegativo que o CO, e é portanto um doador 

sigma mais fraco, mas um melhor receptor de densidade eletrônica π (ácido π), em 

comparação ao CO19,40. Outra diferença é que na ligação M–NO, a distribuição da densidade 

eletrônica ocorre de forma mais uniforme nos orbitais do NO, em relação ao CO, no qual mais 

carga é transferida ao átomo de C do que ao do O 19. 

A literatura descreve que a ligação M–NO em nitrosilo metálicos tem natureza 

covalente e que a distribuição eletrônica nesse fragmento ocorre de forma relativamente 

uniforme19. Como resultado, existe certa dificuldade em se atribuir estados de oxidação 

formais ao metal e ao ligante NO. Em reconhecimento a essa característica, Enemark e 

Feltham41 propuseram um formalismo que trata os nitrosilo metálicos como uma única 

entidade, representada por {MNO}n. Nesta notação, n é o número total de elétrons associados 

com os orbitais d do metal e π* do NO, sendo que o número de elétrons d é determinado pelo 

estado de oxidação formal do metal19-20,41.  

Em nitrosilo complexos, o caráter do ligante NO pode variar desde NO+, o qual liga-

se ao metal com um ângulo M–N–O de ~180 º, até NO−, para o qual o ângulo da ligação M–

N–O é de ~120º. O NO+ é isoeletrônico do CO, o que confere uma geometria linear para a 

ligação M–N–O, enquanto o NO− é isoeletrônico ao O2, portanto, se liga ao metal com 

geometria angular19. Uma característica interessante em relação ao ângulo de ligação M–N–O, 

é que a variação observada para os complexos mononitrosil hexacoordenados são 

comparáveis aos ângulos da ligação O–N–O no NO2
(+1, 0, -1) (Figura 7). A distância da ligação 

O–N–O para NO2
(+1, 0, -1) também é similar àquela observada para as espécies NO(+1,0,-1): 

NO2
+1 = 1.15Å; NO2 = 1.19 Å; NO2

−1 = 1.24Å (comparar com os valores apresentados na 

Tabela 1 para a espécie NO(+1, 0, -1)) 42. 
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Figura 7. Comparação entre os ângulos de ligação das espécies (A) NO2
(+1, 0, -1) e (B) em 

nitrosilos metálicos M–N–O. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: referências19,43 

 

De acordo com os dados cristalográficos da base de dados “Cambridge 

Crystallographic Data Centre”, mais de 90% dos nitrosilo complexos registrados têm ângulo 

M–N–O entre 160 e 180º, Tabela 242. O primeiro complexo de metal de transição em que foi 

possível, inequivocamente, determinar que a ligação M–N–O era angular, foi 

[Ir(NO)(CO)Cl(PPh3)2]
+ (PPh3 = trifenilfosfina), o qual tem ângulo Ir–N–O igual a 124º 42. 

Outra característica interessante foi observada para o complexo [Ru(NO)(NO)Cl(PPh3)2]
+, 

que tem em sua esfera de coordenação dois ligantes NO, um linear e o outro angular (Figura 

8). 

 

Tabela 2. Estatística a respeito da ligação M –N–O em nitrosilo complexos. 

Ângulo da ligação M–N–O (º) Número de estruturas Descrição 
180-170 2058 linear 
170-160 461 linear 
160-150 76 intermediária 
150-140 45 Intermediária 
140-130 44 angular 
130-120 54 angular 
120-110 15 angular 
110-100 2 angular 
100-90 1 ligação π 

Fonte: ref. 42. 

 

 

 

 

N[O O]+ N[O
O]0

N[O

O]-

180º 134º 119º

N[M O] N[M
O]

N[M

O]

~180º 145 ± 10º 126 ± 10º

n < 6 n = 7{MNO}n n = 8

A

B



10 

 

Figura 8. Estrutura molecular do complexo [Ru(NO)(NO)Cl(PPh3)2]
+. 

 

 

 

 

Fonte: referência 42 

 

A Figura 9 ilustra, de forma simplificada, os orbitais moleculares envolvidos na 

ligação M–NO linear, intermediária e angular42. Nota-se nessa figura que a população 

eletrônica do orbital π* do NO resulta na angulação da ligação M–N–O. 

 

Figura 9. Representação simplificada dos orbitais moleculares envolvidos na ligação M–NO 
linear (NO+), intermediária (NO) e angular (NO−). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: referência 42 
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As técnicas espectroscópicas (RMN, UV-vis e infravermelho (IV)), eletroquímicas e 

os cálculos quânticos fornecem importantes informações e auxiliam na determinação da 

geometria dos nitrosilo complexos. Entretanto, não é possível chegar-se a uma conclusão 

inequívoca a respeito da geometria da ligação M–N–O apenas por meio dessas técnicas19,42. 

Isso está ilustrado na Figura 10, que mostra a faixa de νNO e também de deslocamento 

químico (δ) do ligante 15NO para diversos nitrosilo metálicos19,42,44. Nessa figura é possível 

verificar que existe certa sobreposição entre as regiões do espectro referentes aos diferentes 

modos de ligação (linear, angular e em ponte), Figura 10. Entretanto, apesar das dificuldades 

experimentais e das possíveis ambigüidades em relação à determinação da geometria da 

ligação M–N–O, no caso dos complexos hexacoordenados do tipo {MNO}n, já é possível 

sugerir de forma bastante razoável que o ângulo M–N–O será em torno de 180 ± 10º para  

n ≤ 6, 145 ± 10º para n = 7, e 125 ± 10º para n = 8 43. 

 
Figura 10. Faixa observada para a frequência de estiramento do NO (νNO, em cm-1) e para o 
deslocamento químico (δ, em ppm, para 15NO) em nitrosilo complexos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: autoria própria, com base nas ref. 19,42,44. 
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A reatividade dos nitrosilo complexos pode ser dividida em duas classes principais: 

reações em que (i) ocorre, e em que (ii)  não ocorre transformação química em um ou mais dos 

ligantes NO 19. Nesta última classe, as reações podem acontecer nos outros ligantes ou no 

centro metálico, e são freqüentemente favorecidas pelo presença do nitrosilo19. Uma das 

reações principais é a mudança conformacional da ligação M–N–O, de linear para angular 

(Figura 9), que pode ocorrer por meio da redução do nitrosilo complexo por um ou mais 

elétrons, por reações fotoquímicas, ou por alterações na esfera de coordenação do 

complexo19,45. Devido a essa propriedade da ligação M–N–O é que se atribui que as reações 

de substituição em nitrosilo complexos procedem, em geral, por mecanismo associativo ao 

invés de dissociativo19. Outros tipos de reações incluem a protonação, a adição eletrofílica, e a 

transferência de oxigênio do NO19, a formação de metaestados 46-48 e as reações dos nitrosilo 

com eletrófilos e nucleófilos. Este último tipo, que faz parte de um dos temas de estudo desta 

tese, será discutido na Parte II. 

Uma característica interessante observada para os nitrosilo complexos é o seu caráter 

eletrofílico49. As reações de adição nucleofílica em nitrosilo complexos ([L5M–NO]) são 

conhecidas de longa data50-53. O complexo mais estudado nesse tipo de reação é o 

nitroprussiato [Fe(CN)5NO)]2- 19. Um dos primeiros trabalhos nessa área foi publicado em 

186150,53-54, e trata da reação entre o ânion sulfito (SO3
2-) e o complexo Na2[Fe(CN)5NO)], 

que origina um aduto de coloração vermelha: [Fe(CN)5N(O)SO3]
4-. Apesar de o nitroprussiato 

apresentar carga negativa, o estiramento νNO nesse complexo é de 1939 cm-1, fato compatível 

com um caráter de NO+. Uma analogia foi sugerida em relação à reatividade entre os íon NO+ 

e OH− (Eq. 2), com aquela do NO coordenado no nitroprussiato (Eq. 3) 49,53: 

 

NO+  +  2OH− NO2
− + H2O   Keq = 2,3 × 1031 (2) 

  [Fe(CN)5(NO)]2-  +  2OH−  [Fe(CN)5(NO2)]
4- + H2O Keq = 1,5 × 106 (3) 

 

A comparação dos valores de Keq para as Eqs. (2) e (3), indica que íon “livre” NO+ é 

um eletrófilo muito mais forte que o nitrosilo coordenado, e que o NO+, quando coordenado 

ao complexo [Fe(CN)5(NO)]2- é bastante estabilizado em relação à sua conversão à NO2
− pela 

reação com íons OH− 49,53. 

Reações semelhantes às descritas acima para o nitroprussiato também foram 

estendidas para outros nucleófilos, tais como HS−, hidroxilamina, azida, S-nitrosotióis e 
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sulfito45,53,55-58. A reação com o nucleófilo sulfito (SO3
2−) é alvo de estudo desta tese, e a 

química desta, e também de outras espécies relacionadas será discutida na Parte II. 
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1. INTRODUÇÃO ESPECÍFICA – Parte I 
 

1.1 Materiais doadores de NO 
  

Existem diferentes formas de se empregar o NO em terapia. Sua fonte pode provir 

desde o NO gasoso (NO(g)), como também de moléculas doadoras de NO (nitrosotióis, 

diazeniodiolatos e nitrosilos metálicos, Figura 11).  

 

Figura 11. Exemplos representativos de compostos doadores de NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria com base nas ref. 32,34,59. 

 

Um exemplo do uso de NO(g) foi realizado na terapia de cicatrização de uma úlcera60. 

Conforme apresentado na Figura 12, o sistema para utilização de NO(g) consistia em revestir a 

área afetada com um dispositivo plástico (uma espécie de bota), pelo qual passaria o fluxo de 

NO60. Nesse caso, antes da terapia com NO(g), o paciente foi tratado com medicamentos 

convencionais por um período de dois anos, sem que houvesse a completa cicatrização da 

ferida 60. O tratamento com o NO(g) foi conduzido durante 14 dias (NO(g) 200 ppm, 1,0 L/min, 

por um período médio de 8,1 h por noite de tratamento), e como resultado observou-se 75% 

de redução no tamanho da ferida. A completa cicatrização ocorreu 26 semanas após a 

interrupção do tratamento com o NO(g). 
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Figura 12. Dispositivo para a aplicação de NO gasoso na cicatrização de úlcera: (A) cilindro 

de NO, e (B) sistema para aplicação do NO gasoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ref. 60 

 

Além do uso tópico do NO(g)
61-62, a literatura também relata o emprego da inalação 

do NO(g) em algumas terapias, tais como no tratamento da hipertensão pulmonar e hipoxemia 

(baixa concentração de oxigênio no sangue arterial)63-64. 

A vantagem em se empregar o NO(g) está associada com a redução dos efeitos 

colaterais presentes durante o uso dos demais compostos doadores de NO, tais como os 

subprodutos tóxicos. Entretanto, a terapia baseada no uso de NO(g) pode apresentar algumas 

desvantagens63,65: i) o NO é um gás potencialmente tóxico, e qualquer vazamento ou 

contaminação pode causar danos ao paciente; ii)  pode ocorrer a oxidação do NO a outros 

gases também tóxicos, como o dióxido de nitrogênio (2NO + O2 � NO2), o qual pode gerar o 

trióxido de dinitrogênio (NO2 + NO  N2O3)
1 também tóxico; iii)  em determinados casos, a 

técnica exige a imobilização do paciente para a aplicação do NO; iv) falta de especificidade 

do local de aplicação do NO(g). 

Com base nesses fatos, do ponto de vista das aplicações biológicas, o emprego de 

moléculas doadoras de NO que liberem este gás de forma controlada é mais conveniente do 

que a utilização do NO gasoso. Mais especificamente, a incorporação de espécies doadoras de 

NO em diferentes materiais é uma estratégia interessante e que vem sendo investigada por 

diversos grupos de pesquisa35,37,66-68. Em geral, os doadores de NO, tais como 

diazeniodiolatos, S-nitrosotióis e nitrosilos metálicos, são incorporados em diversos materiais 

(sílica69, nanopartículas70, dendrímeros67,71, quantum-dots72, polímeros e hidrogéis37), e a 

liberação de NO ocorre por meio de irradiação com luz ou por transformações metabólicas 

(pH, temperatura, reação com moléculas presentes no organismo). 
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Os materiais à base de sílica têm sido bastante utilizados na área biomédica, e este 

material apresenta como principal vantagem a possibilidade de adaptar a sua composição, 

tamanho e morfologia às necessidades locais66. Já as nanopartículas apresentam as vantagens 

de armazenarem grandes concentrações de NO e de também poderem ser administradas na 

forma de pó ou suspensas em pomadas66. Os dendrímeros apresentam a vantagem de 

armazenarem grandes concentrações de doadores de NO em uma única molécula67,71, e 

também a possibilidade de se imobilizar, além de doadores de NO, peptídeos ou outras 

moléculas empregadas para se atingir um alvo específico no organismo66,71 (como por 

exemplo, células cancerígenas). Três exemplos representativos de doadores de NO 

imobilizados em sílica, nanopartículas e hidrogéis são descritos a seguir.  

Um material foi produzido imobilizando-se o nitrosilo complexo  

trans-[RuII(NH3)4(ina)(NO+)]3+ (ina = ácido isonicotínico) na superfície da sílica gel69. Os 

ensaios realizados demonstraram que a liberação de NO foi desencadeada nesse material por 

irradiação com luz e por redução química69. Além disso, após a liberação de NO, foram 

realizados testes de regeneração do complexo imobilizado por meio de reação com íons 

nitrito, com a finalidade de se verificar as possibilidades de reciclagem desse material69. A 

regeneração com íons nitrito ocorreu de forma satisfatória, e três ciclos de liberação de 

NO/regeneração foram realizados sem que houvesse significativa lixiviação do complexo 

imobilizado na sílica69. 

 Em outro recente trabalho70 foi descrito a imobilização dos complexos  

trans-[Ru(NO)Cl(cyclam)](PF6)2 e [Ru(NO)(Hedta)] em nanopartículas de poli(ácido lactico-

co-glicólico), abreviado como PLGA. Verificou-se que o material produzido apresentou 

atividade in vitro no combate a células cancerígenas, fato este atribuído ao NO liberado por 

irradiação com luz70. 

Um terceiro exemplo descreveu a incorporação do complexo [Ru(Me2bpb)(NO)(4-

vpi)](BF4) (em que Me2bpb = 1,2-bis(piridina-2-carboximido)-4,5-dimetilbenzene; 4vpi = 4-

vinilpiridina) em hidrogéis de poli(2-hidroxietil metacrilato), abreviado como PoliHEMA73. 

Neste complexo, o grupo vinil do ligante 4-vinilpiridina, foi utilizado na reação de 

polimerização, e formou uma ligação covalente com a matriz de PoliHEMA durante a 

polimerização73. Isso evitou a lixiviação do complexo a partir dessa matriz. A liberação de 

NO desencadeada por luz foi estudada para esse complexo em solução e imobilizado em 

PoliHEMA73. Outros exemplos de materiais que utilizaram luz para desencadear a liberação 

de NO foram descritos em artigos de revisão36-37,68. 
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De acordo com os exemplos supracitados e também em diversos outros trabalhos na 

literatura, nota-se que uma dos agentes mais interessantes utilizados para desencadear a 

liberação de NO nos materiais é a luz36. Aspectos como rápida velocidade de reação 

fotoquímica e pouca interferência em parâmetros fisiológicos tais como pH, temperatura e 

força iônica, tornam a liberação de NO desencadeada por luz uma estratégia amplamente 

utilizada36,68,74-75. Uma vantagem adicional é que esta técnica é, em geral, pouco invasiva36. 

Apesar dessas vantagens, em muitos casos, é necessário o emprego de luz UV na ativação da 

liberação de NO, a qual é imprópria para aplicações biológicas, pois  a janela fototerapêutica 

(intervalo em que há boa penetração de luz e danos reduzidos aos tecidos) está entre λ = 650-

1350 nm75-77. Por esse motivo, diversos esforços têm sido empregados para a elaboração de 

doadores de NO ativados por luz visível e por infravermelho  

próximo68 74-75,78-81. 

Os exemplos discutidos nos parágrafos anteriores ilustram a versatilidade dos 

materiais transportadores e doadores de NO e algumas das suas vantagens, tais como a 

liberação local e controlada de NO. Esses materiais podem ser utilizados, por exemplo, para 

recobrir dispositivos médicos implantáveis, reduzindo a agregação de plaquetas e infecções 

por meio da liberação de NO66,82-83. Outra possibilidade é a associação de uma ou mais 

moléculas que apresentem atividade biológica juntamente aos doadores de NO, todos no 

mesmo material36. Essa estratégia pode conduzir a um efeito sinérgico na ação desses 

compostos, contribuindo para um tratamento mais efetivo. Nesse contexto, a busca por novos 

materiais doadores de NO se faz necessária, visto que as possibilidades de aplicação são 

diversas. O amido é um material em potencial para ser utilizado com essa finalidade. 

 

1.2 Amido e materiais produzidos com amido 
 

O amido é formado por polissacarídeos que são sintetizados e armazenados pelas 

plantas em seus cloroplastos, e constitui a fonte principal de energia desses organismos. Os 

dois maiores componentes do amido são os polissacarídeos amilose e amilopectina84-85. A 

amilose é formada por uma cadeia linear de unidades de glicose (Figura 13) unidas por 

ligações glicosídicas α-1,4, enquanto que a amilopectina apresenta estrutura ramificada 

formada por unidades de glicose unidas em α-1,4 e α-1,6 84. A amilose apresenta massa 

molecular típica entre 105-106 Da e a amilopectina entre 107-109 Da84-85. Em geral o amido 

pode conter em torno de 20-30% de α-amilose e de 70-80% de amilopectina84,86. 
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Figura 13. Estrutura molecular do amido: amilose e amilopectina. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O amido é utilizado em diversos setores da indústria, na produção de alimentos, no 

processamento de papel, na indústria têxtil, farmacêutica e de cosméticos84. Materiais 

biodegradáveis também têm sido desenvolvidos empregando-se o amido como matéria-prima, 

como por exemplo, filmes de amido destinados para a produção de embalagens (Figura 14) 

em substituição aos derivados de petróleo. Além dessas aplicações, um campo crescente de 

pesquisa tem se dedicado ao desenvolvimento de polímeros à base de amido para uso na área 

biomédica, como por exemplo, na produção de cimentos ósseos e de sistemas de transporte e 

liberação de medicamentos86. 

 

Figura 14. Filmes formulados com amido, glicerol e água. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: referências.87 e http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/05/27/cor-nos-fungos/  

 

Uma característica importante da maioria dos materiais utilizados na área biomédica 

está relacionada com a reação do organismo aos materiais implantados e com os respectivos 
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produtos de degradação. No caso do amido, a principal vantagem é que os produtos de 

degradação são constituídos basicamente por oligossacarídeos, que podem ser 

metabolizados86,88. A biocompatibilidade do amido está relacionada com o fato da estrutura da 

amilopectina ser similar à do glicogênio (em animais o glicogênio é o equivalente ao amido 

em plantas)88. A principal diferença está na dimensão das ramificações, que no caso do 

glicogênio é menor em comparação à da amilopectina (Figura 15). Apesar disso, a freqüência 

no número de ramificações é maior no glicogênio. 

 

Figura 15. Representação simplificada das estruturas da amilose, amilopectina e glicogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Além da biocompatibilidade, o amido como matéria-prima apresenta como vantagem 

a capacidade de ser moldado de acordo com a necessidade, formando desde filmes a géis. 

Conforme será discutido no próximo tópico, o amido é um material com grande potencial para 

ser utilizado na produção biomateriais doadores de NO.  

 

1.3 Nitrosilo complexo de rutênio imobilizado em filmes de amido 

 

É grande o interesse no desenvolvimento de sistemas capazes de armazenar e liberar 

NO de forma controlada devido às propriedades fisiológicas dessa molécula sinalizadora1. 

Conforme discutido nos tópicos anteriores, diferentes classes de compostos tais como  
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S-nitrosotióis, diazeniodiolatos e nitrosilos metálicos (Figura 11), tem sido desenvolvidas 

como doadores exógenos de NO29,32-33,59. Muitos desses compostos foram incorporados em 

matrizes com a finalidade de se produzir dispositivos que permitam o controle temporal e 

espacial da liberação de NO35-36. Uma variedade de dispositivos capazes de liberar NO por 

mecanismos desencadeados por luz ou por transformações metabólicas foi recentemente 

descrito em artigos de revisão31,35-36,66-67. Em particular, materiais contendo nitrosilos 

metálicos suportados (complexos de Mn, Fe e Ru) têm sido estudados como uma estratégia de 

liberação de NO37,68,74, e muitos desses materiais têm apresentado atividade biológica de 

interesse37,89-92. 

O nosso Grupo acumulou experiência sobre a da reatividade e as aplicações 

biológicas de tetraaminas de rutênio, de fórmula geral trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ (L= N-

heterocíclicos ou ésteres de fósforo) e também [Ru(NO)(hedta)], Figura 1633-34,37,58,93-96. Os 

complexos trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ e [Ru(NO)(hedta)] representam uma classe de 

compostos bem conhecida e estudada, e cuja modelagem é amplamente  difundida na 

literatura33-34,93-94,96-100. Isso se deve basicamente à sua solubilidade em água, estabilidade em 

solução aquosa, e a relativa inércia dos ligantes no plano equatorial (formado pelas aminas) 

em relação às reações de substituição33,96. Esses complexos, em função das suas 

características, são representados pela estrutura eletrônica {RuNO}6  33,41, e não apresentam 

sinal de paramagnetismo no espectro de EPR, sugerindo o caráter RuII–NO+ para esse 

fragmento33. 

 

Figura 16. Estrutura das tetraaminas de rutênio com o ligante nitrosônio (NO+) e também do 

complexo [Ru(NO)(hedta)].  L = ligantes N-heterocíclicos ou ésteres de fósforo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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A principal vantagem do sistema de tetraaminas de rutênio em relação a outros 

nitrosilo complexos é a possibilidade de se modular a reatividade do NO coordenado em 

função do ligante L trans-posicionado ao NO (Figura 16). Por exemplo, o νNO nesses 

compostos pode variar desde 1888 cm-1 (L = Cl) até 1942 cm-1 (L = pirazina) 33. No caso do 

complexo [Ru(NO)(hedta)], o νNO = 1846 cm-1 33. Isso ocorre em função da maior ou menor 

população eletrônica no orbital π* do NO coordenado. De forma geral, quanto maior a 

população nesse orbital, mais enfraquecida a ligação N–O, e conseqüentemente menor o valor 

da frequência de estiramento do NO (νNO). A constante de liberação de NO (k-NO), após 

redução monoeletrônica do nitrosilo complexo33, Eqs. (4) e (5) também varia em função da 

esfera de coordenação, desde k-NO = 0,025 s-1 (T= 25ºC) para L = nicotinamida, até k-NO = 4,0 

s-1 (T= 25ºC) para L = imidazol coordenado ao rutênio pelo átomo de carbono96. 

 

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+ + e-   trans-[RuII(NO0)(NH3)4(L)] 2+     (4)  

 

trans-[RuII(NO0)(NH3)4(L)] 2+ + H2O                   trans-[RuII(H2O)(NH3)4(L)] 2+  +  NO0   (5) 

 

 

Alguns dos complexos trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ foram incorporados em 

materiais37, tais como dendrímeros71, sílica gel69, nanopartículas70 e sol-gel101, com o objetivo 

de aumentar a versatilidade de sua aplicação como transportadores de NO. Os complexos 

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ e os respectivos suportados em materiais, apresentaram a 

propriedade de liberação de NO desencadeada por via fotoquímica e por redução química33,37. 

Nesses sistemas, não foram observadas alterações significativas nas propriedades químicas e 

fotoquímicas dos complexos suportados em comparação aos complexos “livres” (não-

suportados em materiais)37,69,71. 

Nesse contexto, o amido é uma nova plataforma e com bom potencial para ser 

empregado no desenvolvimento de materiais doadores de NO. O amido oferece algumas 

vantagens em relação às matrizes previamente utilizadas para esse propósito, tais como baixo 

custo, disponibilidade a partir de fontes renováveis, biodegradabilidade e 

biocompatibilidade86. De fato, materiais à base de amido já vêm sendo utilizados para o 

transporte de fármacos e na engenharia de tecidos86. Além disso, filmes produzidos com 

amido de mandioca têm sido estudados para a produção de embalagens de alimentos87,102 

rápida 

k-NO 

lenta
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(Figura 14) principalmente devido às propriedades mecânicas desse material, além de sua 

flexibilidade e da ausência de odor e de cor. 

Com a finalidade de se desenvolver novos materiais capazes de armazenar e liberar 

NO de forma controlada, o presente trabalho foi conduzido com o objetivo de incorporar o 

complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)](BF4)3 em filmes à base de amido, e avaliar o efeito 

dessa imobilização nas propriedades do complexo e na liberação de NO. Esse complexo foi 

escolhido devido à sua solubilidade em água, potencial de redução acessível a redutores 

biológicos (E°’NO
+

/NO = 54 mV vs. NHE), constante de liberação de NO de kNO = 0,043 s-1 e 

baixa citotoxicidade95-96. A liberação de NO desencadeada por luz e também por redução 

química por meio da reação com cisteína foram investigadas. 
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2 OBJETIVO e JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um material doador de óxido nítrico à 

base de amido de mandioca. Deseja-se que esse material apresente propriedades mecânicas 

adequadas (seja resistente e permeável a gases) e que seja degradado pelo organismo. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar se o processo de imobilização do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ nos filmes altera de forma significativa as propriedades 

químicas desse complexo; 

• Estudar a reatividade química e fotoquímica do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ imobilizado nos filmes e identificar os produtos 

formados durante a fotólise e a reação de redução química (utilizando cisteína como 

redutor); 

• Avaliar se o filme de amido é degradado pelo organismo em testes in vivo. 

 

Pretende-se com esses resultados avaliar a viabilidade dos filmes de amido como 

transportador e entregador de óxido nítrico visando-se aplicações biológicas 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Reagentes, materiais e solventes 

 

Os reagentes foram adquiridos das empresas Sigma-Aldrich, Fluka ou Merck e 

utilizados da forma que recebidos, com exceção das ressalvas indicadas no decorrer do texto. 

Os solventes Mallinckrodt, Baker, Merck ou Panreac foram purificados conforme 

procedimentos descritos na literatura103. Tricloreto de rutênio(III) hidratado (RuCl3 × nH2O 

Strem Chemicals) foi o precursor sintético dos demais complexos de rutênio. Quando 

necessário, as soluções foram desaeradas com argônio 99,999%, ou 99,998%. Para este 

último, o argônio foi purificado pela passagem em dois frascos lavadores, sendo que o 

primeiros deles continha uma solução ácida (HCl) de Cr(II) e amálgamas de zinco e mercúrio 

(Zg(Hg)), e o segundo, ácido sulfúrico concentrado104. 

 

3.2 Síntese dos complexos 

O nitrosilo complexo de rutênio trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)](BF4)3 (RuNOisn) e os 

respectivos precursores foram sintetizados conforme descrito na literatura33,93-94. O 

fluxograma simplificado da rota sintética para a obtenção desse complexo é apresentado na 

Figura 17, e o detalhamento de cada uma das etapas será descrito em seguida. 

 

Figura 17. Rota sintética para a obtenção do nitrosilo complexo  
trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)](BF4)3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, com base nas ref. 93-94 

RuCl3.nH2O

trans-[RuII(NH3)4(HSO3)2]
2+

trans-[RuII(NH3)4(SO2)Cl]Cl

trans-[RuIII(NH3)4(isn)(SO4)]Cl

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO
+)](BF4)3

HCl (NH2)2.H2O

HCl (6M)

Na2CO3 pH 9, isn HCl (6M), H2O2,

acetona

HBF4 , NaNO2 etanol

[RuIII(NH3)5Cl]Cl2

SO2 Na2S2O5
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3.2.1 [RuCl(NH3)5]Cl 3 
105 

 

Dissolveu-se 2,00g de tricloreto de rutênio (RuCl3 × nH2O) em 27,0 mL de água 

destilada, seguido da adição cuidadosa de 26,0 mL de hidrato de hidrazina (NH2NH2.H2O) 

sob agitação constante e banho de gelo. A mistura permaneceu reagindo por 12 horas. Em 

seguida, adicionou-se a esta solução 50,0 mL HCl concentrado sob banho de gelo. A solução 

foi refluxada por duas horas, ocorrendo então a formação de um precipitado amarelo após o 

resfriamento da solução até a temperatura ambiente. Em seguida a mistura foi resfriada em 

banho de gelo, filtrada, e o sólido lavado duas vezes com HCl 1,5 M, gelado. O sólido obtido 

foi totalmente dissolvido em 200 mL de HCl 0,1 M a quente (50–60 oC). Após completa 

dissolução, a solução foi filtrada à quente em um funil de placa porosa. Ao filtrado foi 

adicionado excesso de HCl concentrado (12,0 M), sob banho de gelo. O sólido de cor amarela 

foi separado por filtração, seco a vácuo e estocado ao abrigo da luz. Rendimento: 55–60% 

 

3.2.2 trans-[Ru(NH 3)4SO2Cl]Cl 106 
 

Em um balão de fundo redondo de duas bocas, adicionou-se 140 mL de água 

destilada, aqueceu-se até 75 ºC (banho-maria) e borbulhou-se SO2(g) por uma hora. Sob 

agitação magnética, dissolveram-se 5,32g de metabissulfito de sódio, Na2S2O5 e 2,0 g de 

[Ru(NH3)5Cl]Cl2, continuando-se o borbulhamento de SO2 por mais uma hora. Esta solução 

foi colocada em banho de gelo, e então o sólido trans-[Ru(NH3)4(HSO3)2] foi filtrado 

rapidamente, lavado com éter e seco sob vácuo. Todo esse sólido foi dissolvido em cerca de 

400,0 mL de HCl 6,0 M e refluxado por 30 min. A solução foi filtrada a quente e resfriada em 

geladeira por cerca de 12 horas. Os cristais marrons foram coletados por filtração, lavados 

com HCl 6,0  M gelado, éter, e secos e estocados à vácuo. Rendimento: 75% 

 

3.2.3 trans-[Ru III (NH3)4(SO4)isn]Cl 93-94 
 

150 mg do complexo trans-[RuII(NH3)4(SO2)Cl]Cl foram dissolvidos em 9,0 mL de 

água destilada previamente desaerada e em seguida adicionou-se carbonato de sódio 

(Na2CO3) até a solução atingir pH 9,0. A solução final tem coloração amarelada. Em seguida 

adicionou-se 400 mg de isonicotinamida, tornando a solução avermelhada escura, e deixou-se 

reagir por 5 min. Foram adicionados 3,0 mL de HCl 6,0 M, resultando em uma solução de 

coloração marrom, seguido da adição de 2,0 mL de solução 30% de H2O2 sob agitação. A 
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solução de cor amarela clara permaneceu sob agitação por 5 minutos, quando então foram 

adicionados 30 mL de acetona. A solução foi acondicionada em refrigerador por 12 horas. O 

sólido obtido foi coletado por filtração, lavado com acetona, seco e estocado sob vácuo e ao 

abrigo da luz. Rendimento: 65–70%. 

 

3.2.4 trans-[Ru II (NH3)4(isn)(NO+)](BF4)3 (NO = 14NO ou 15NO) 93-94,99 

 
Dissolveram-se93-94,99 100mg de trans–[RuIII(NH3)4(SO4)ina]Cl em 5,0 mL de 

solução desaerada de HBF4 com pH previamente ajustado entre 4,0–4,5. O complexo foi 

então reduzido pela adição de amálgamas de zinco (7-10 peças), Zn(Hg), sob fluxo de argônio 

por 20 minutos sob agitação. A solução inicial tem coloração amarelada, e torna-se 

avermelhada durante o processo de redução. Essa solução foi transferida por cânula de teflon 

para um frasco contendo 1,5 mL de uma solução desaerada de HBF4 5,0 M. Em seguida, 

foram adicionados a esta solução 150mg de NaNO2 (Na14NO2 ou Na15NO2). A solução 

permaneceu em agitação por 1 hora e então foram adicionados 15 mL de etanol, o que 

conduziu à precipitação de um sólido de cor rósea, o qual foi coletado por filtração, lavado 

com etanol, seco e estocado a vácuo. Rendimento: 60–65%. 

 

3.3. Instrumentação 
 

3.3.1 Espectroscopia Eletrônica 

Os espectros eletrônicos foram adquiridos em um espectrofotômetro UV-vis-NIR da 

marca Shimadzu, modelo UV3600 ou em um UV-vis Thermo Scientific Multiskan GO, 

utilizando-se cubetas de quartzo de caminho ótico de 1,0 cm. Os espectros eletrônicos dos 

filmes de amido contendo o nitrosilo complexo de rutênio incorporado foram obtidos 

imobilizando-se os filmes em uma cubeta de quartzo. Os filmes de amido sem a incorporação 

do complexo de rutênio foram utilizados como branco. 

 

3.3.2 Espectroscopia Vibracional - Infravermelho (IV) 

Os espectros vibracionais foram obtidos em um espectrofotômetro de infravermelho 

da marca Shimadzu, modelo IRAffinity-1, utilizando-se pastilhas de brometo de potássio 

(KBr) de grau espectroscópico, 256 scans e resolução de 4 cm-1 na região de número de onda 

de 4000 a 400 cm-1. No caso dos filmes de amido, o espectro de IV foi obtido de acordo com 

o procedimento que será descrito no item 3.7 Ensaios fotoquímicos. 
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3.3.3 Espectroscopia de ressonância paramagnética de elétrons (EPR) 

 

Os espectros de EPR foram obtidos em um espectrômetro Bruker EMX Plus banda-

X com as amostras em temperatura ambiente ou de nitrogênio líquido (77 K). 

 

3.3.4 Voltametria cíclia 
 

As voltametrias cíclicas (VC) foram realizadas em um potenciostato DropSens 

µSTAT 400, utilizando-se eletrodos impressos DS 110 (screen printed electrodes), ilustrado 

na Figura 18. A solução do eletrólito (100 µL de CF3COOH/CF3COONa, pH 2,0, µ = 0,10 M) 

foi adicionada nos eletrodos e os filmes de amido foram colocados sobre essa solução para 

realizar as VC. O processo eletroquímico observado para o complexo hexaaminrutênio(III) 

([Ru(NH3)6]Cl3; Strem Chemicals) foi utilizado como um potencial de referência nos ensaios 

de VC, e a partir desse valor, os demais potenciais foram convertidos para a referência do 

eletrodo normal de hidrogênio (NHE). 

 

Figura 18. Eletrodo impresso DS 110 (screen printed electrodes) utilizado nos ensaios 

eletroquímicos com os filmes de amido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site http://www.dropsens.com/en/screen_printed_electrodes_pag.html 

 

 

3.3.5. Analisador de NO por quimioluminescência (Nitric oxide Analyzer - NOA) 
 

A liberação de NO foi monitorada utilizando-se um analisador de NO por 

quimioluminescência GE Sievers 280i (NOA). A curva de calibração foi gerada por meio da 

reação de diferentes concentrações de solução de NaNO2 com solução ácida (ácido acético) de 
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iodeto de potássio (KI), de acordo com os procedimentos indicados pelo fabricante. Por se 

tratar de um equipamento relativamente novo, uma breve descrição sobre o analisador de NO 

por quimioluminescência (NOA) será exposta a seguir. 

Uma ilustração simplificada do equipamento NOA é mostrado na Figura 19. O 

sistema é composto por um frasco reacional (1), no qual todo o NO gerado durante a reação é 

arrastado por um fluxo contínuo de N2 (2) para um analisador de NO que opera por princípio 

de quimioluminescência (QL) (3). Neste analisador por QL, o NO reage com ozônio (O3, 

gerado in situ) formando dióxido de nitrogênio no estado excitado (NO2*), conforme 

mostrado na Eq. (6) (k > 107 M-1s-1 107-108). O decaimento do NO2* para o estado fundamental 

(Eq. 7) resulta na emissão de fótons (λ = 600-875 nm) que são analisados por um tubo 

fotomultiplicador109. O sinal analítico é proporcional à concentração instantânea de NO109. 

 

NO + O3 → NO2* + O2   (6) 

NO2* → NO2 + hυ   (7) 

 

 

Figura 19. Representação simplificada do equipamento NOA utilizado para a detecção e 

quantificação de NO 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, com base na ref. [ref] 
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3.4. Modificação química do amido 
 

O amido de mandioca (19,7 % de amilose, gentilmente fornecido pela Cargill 

Agrícola S.A.) foi modificado utilizando-se o agente de ligação cruzada trimetafosfato de 

sódio (STMP), de acordo com o procedimento descrito por Dermigöz et. al.110, e ilustrado no 

Esquema 1, e detalhado mais abaixo no texto. 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Modificação do amido com trimetafosfato de sódio (STMP)110. 

 

 

Diferentes concentrações de STMP foram utilizadas para preparar o amido 

modificado (5, 10, 15 ou 30 g de STMP/100 g de amido). Observou-se que o amido 

modificado com 15% de STMP apresentou as melhores propriedades mecânicas, o que está de 

acordo com um trabalho anterior110, no qual a concentração ideal de STMP foi de 15,7%. Por 

esse motivo, no presente trabalho foram utilizados o amido nativo e o amido modificado com 

15% de STMP. O procedimento de modificação do amido foi o seguinte: 50g de amido de 

mandioca e STMP (15% m/m) foram adicionados a 500 mL de água destilada e o pH foi 

ajustado para 11,0 utilizando-se solução de NaOH. Esta solução permaneceu sob agitação 

durante 5 h a 50 ºC (banho termostático), e então o pH foi ajustado para 6,8 utilizando-se 

solução de HCl. A solução foi filtrada e o amido coletado foi ressuspendido por duas vezes 

em 500 mL de água, seguido de filtração. O amido modificado foi seco a 60 ºC durante 12 h e 

então armazenado à temperatura ambiente em um frasco de vidro com tampa. 

A modificação química do amido foi verificada por meio da comparação dos 

espectros de infravermelho, Figura 20. Nota-se que o no caso do amido modificado a 

intensidade relativa do sinal próximo a 3400 cm-1, atribuído ao estiramento das hidroxilas do 

amido, foi reduzida no caso do amido modificado. Este resultado está em acordo com aquele 

apresentado na literatura110 e com o Esquema 1, que mostra que a reação envolve dois grupos 

hidroxila do amido para cada STMP.  
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Figura 20. Espectros de infravermelho para o amido nativo e modificado com 15% de 

trimetafosfato de sódio (STMP). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.5. Incorporação do complexo RuNOisn nos filmes de amido 
 

O procedimento descrito a seguir foi utilizado na preparação de filmes circulares 

com uma área de 28,3 cm2. Filmes com outras dimensões foram produzidos variando-se a 

massa de reagentes em proporção com a área relativa de 28,3 cm2. A solução filmogênica foi 

preparada adicionando-se 75 mg de glicerol (plastificante), 470 mg de amido e 7,0 mL de 

água à um béquer. Essa solução foi aquecida à agitação constante em um banho termostático 

entre 75-80 ºC, temperatura na qual o amido gelatiniza-se e forma um gel transparente. 

Quando este gel atingiu a temperatura ambiente, uma solução aquosa (V = 7,0 mL) contendo 

5, 10, 15, 20, 30 ou 50 µmol de RuNOisn previamente dissolvido, foi adicionada, e a solução 

final permaneceu sob agitação por aproximadamente 5 minutos. Esta solução foi transferida 

para uma placa de Petri de acrílico, de formato circular com área de 28,3 cm2. Esta placa foi 

então alocada em uma estufa (37 ± 2 °C) para a secagem dos filmes, processo que durou entre 

25-27 horas (a permanência desta solução por períodos maiores na estufa resulta no 

rompimento dos filmes). Após a secagem, os filmes foram cuidadosamente removidos das 

placas de Petri. Os filmes de amido incorporados com o complexo de rutênio serão descritos 

no decorrer do texto como CSx-RuNOisn, em que a letra x refere-se à concentração total  (em 

µmol) de RuNOisn que foi imobilizada no filme com área de 28,3 cm2. 
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Os filmes de amido preparados sem a adição do complexo RuNOisn foram 

utilizados como controle em diversos experimentos, e também nos ensaios mecânicos e de 

permeabilidade ao vapor de água e oxigênio. Os filmes foram estocados em frascos fechados, 

com 75% de umidade relativa (solução saturada de cloreto de sódio) à temperatura ambiente. 

 

3.6. Caracterização dos filmes 
 

Os ensaios mecânicos, de permeabilidade ao vapor de água e oxigênio, e de 

degradação in vitro para os filmes de amido de mandioca foram realizados em colaboração 

com a Profa. Dra. Carmen Cecília Tadini e com a então doutoranda Helena de Fazio Aguiar, 

ambas da Escola Politécnica da USP São Paulo. 

 

3.6.1. Propriedades Mecânicas dos filmes de amido 
 

Ensaios de resistência à tração foram realizados em um analisador de textura 

TA.XTPlus (Stable Micro Systems, UK), com sonda A/TGT, de acordo com o método ASTM 

(American Society for Testing and Materials) D882-10111. Espécies (n = 10) com 100 mm × 

25 mm, armazenadas a 75% de umidade relativa e 25 ± 2 °C por pelo menos 48h, foram 

colocadas entre as garras do equipamento com uma distância inicial de 50 mm. Estas garras 

foram então distanciadas à velocidade constante de 0,8 mm/s. Os parâmetros adquiridos 

foram a resistência à tração (unidade megapascal, MPa; em que Pa = N/m2 ou m−1
·kg·s−2), 

porcentagem de alongamento na ruptura (%) e módulo de elasticidade (MPa). A Figura 21 

ilustra de forma simplificada o perfil da curva de tensão-deformação obtida nos experimentos 

e os demais parâmetros coletados. 
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Figura 21. Ilustração simplificada da curva de Tensão-deformação para os ensaios mecânicos 

realizados com os filmes de amido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A espessura dos filmes foi medida com um micrômetro (Mitutoyo, Brasil), com 

resolução de 0,001 mm, em cinco posições randômicas para cada amostra. Os resultados 

reportados (média e desvio padrão) são referentes a dez amostras. 

 

3.6.2. Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 
 

Os ensaios de permeabilidade ao vapor de água (PVA) foram realizados de acordo 

com o método gravimétrico, seguindo o procedimento descrito na norma ASTM E 96/E 96M-

10 (2010)112. Inicialmente, as espessuras dos filmes foram verificadas com auxílio do 

micrômetro de ponta plana (Mitutoyo, Brasil), em cinco posições aleatórias de cada amostra. 

Em seguida, as amostras foram seladas com parafina sobre cápsulas metálicas (Figura22B) 

com auxílio do equipamento (REGMED, PVA/4, Brasil) (Figura 22A), de modo que uma área 

livre de 0,0044 m2 ficou exposta ao ambiente controlado. Três das cinco cápsulas foram 

preenchidas com sílica gel ativada. A sílica, ao adsorver o vapor de água que adentra a 

cápsula, permitiu quantificar a massa de vapor que atravessou o filme. Isso foi feito 

acompanhando-se a variação de massa da cápsula ao longo do tempo de exposição ao 

ambiente com umidade controlada. Porém, para a correta avaliação da permeabilidade do 

filme ao vapor de água, foi necessário considerar a massa de vapor de água que ficou retida na 

superfície do filme (por se tratar de um material que absorve água). Dessa forma, outras duas 
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cápsulas foram seladas, porém vazias (controle), a fim de se quantificar a massa de vapor de 

água absorvida pelo filme (Figura 22C). 

 

Figura 22. (A) Equipamento utilizado nos ensaios de permeabilidade ao vapor de água. 

Cápsula metálica contendo a amostras de filme e preenchidas com sílica (B) e vazias (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.regmed.com.br/pva-4e.pdf 

 

As cápsulas foram colocadas em ambiente com umidade relativa igual a 75% 

(solução aquosa saturada de cloreto de sódio) e tiveram suas massas medidas ao longo do 

tempo. Realizaram-se 10 medidas durante o período de 48 h e a taxa de permeabilidade ao 

vapor de água (TPVA) [g/s·m2] foi calculada de acordo com a Eq. 8:  

 

TPVA =
�

�× 
 
     (8) 

 

em que, w / t é a inclinação da curva do ganho de massa (w, em g) em função do tempo (t, em 

s) e A é a área do filme (m2). 

Para o cálculo da permeabilidade ao vapor de água (PVA, g·mm/d·m2
·kPa) 

considerou-se a média das espessuras do material (e, em µm), a pressão de saturação do vapor 

na temperatura do ensaio (ps, em kPa) e as umidades relativas no interior (UR1) e exterior 

(UR2) das cápsulas, de acordo com a Eq. 9: 

 

PVA = TPVA ×
�

� (�������)  
  (9) 

 

 
 

A 
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3.6.3. Coeficiente de permeabilidade ao oxigênio 
 

A permeabilidade dos filmes de amido ao oxigênio foi avaliada no equipamento 

Oxtran 2/21 (Mocon, EUA), de acordo com a norma ASTM F1927-07 (2007). Por essa 

técnica verificou-se o volume de oxigênio que atravessa uma determinada área de um filme 

durante um intervalo de tempo. O equipamento possui duas células que permitem testar duas 

amostras simultaneamente (Figura 23). A taxa de permeabilidade ao oxigênio foi calculada 

por um sensor coulométrico que mede a corrente elétrica formada proporcionalmente ao 

volume de oxigênio que permeia o material durante o teste. Inicialmente, as amostras foram 

cortadas com molde próprio do equipamento, e cinco medidas aleatórias da espessura foram 

realizadas. As amostras foram fixadas em suportes, conectadas ao equipamento e mantidas 

nessas condições por 4 h (temperatura da câmara = 23 °C; umidade do gás de arraste = 75%). 

O gás oxigênio foi então liberado entre as células, numa vazão de 20 mL/min, enquanto que o 

gás de arraste, composto de 98% de N2 e 2% de H2, a uma vazão de 10 mL/min, fluiu pelo 

lado externo das amostras, conforme ilustrado na Figura 23. 

 

Figura 23. Representação esquemática do equipamento utilizado nos ensaios de 

permeabilidade ao oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O equipamento fornece valores de taxa de permeabilidade ao oxigênio (TPO2) 

(cm3/m2
·d) e o teste é finalizado quando esse valor se torna constante. A taxa de 

permeabilidade foi considerada como o maior valor registrado ao longo do ensaio, ou seja, 

considerou-se o maior volume de oxigênio capaz de permear a amostra. A permeabilidade ao 

oxigênio, (PO2) [cm3/m2
·d·Pa], foi então calculada pela Eq. 10, em que ∆p (kPa) é a diferença 

na pressão parcial de oxigênio entre os dois lados do filme, em relação à pressão atmosférica 
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(101,3 kPa), quando as amostras estão sujeitas ao gás oxigênio de um lado e ao gás de arraste 

do outro. 

 

PO� =
����

∆� 
     (10) 

 

O coeficiente de permeabilidade ao oxigênio (P’O2, cm3/m·d·Pa) foi calculado pela 

Eq. 11, levando em consideração a espessura média (e, em mm) da amostra. 

 

P′O� =
����

∆� 
 × e     (11) 

 

3.6.4. Degradação in vitro 
 

Os ensaios de degradação in vitro dos filmes de amido foram realizados por um 

período de 60 dias, de acordo com o método ASTM F1635-11113. Foi verificada a perda de 

massa dos filmes imersos em solução de tampão fosfato, simulando condições fisiológicas 

(pH 7,4, 30mM, µ = 180 mM NaCl, a 37 °C). Amostras de filme (n = 4 para cada dia) com 

dimensões de 2,5cm × 2,5 cm foram acondicionadas em estufa a 60 ºC até atingirem massa 

constante, e então foram imersas em 80 mL de solução tampão fosfato. Os frascos foram 

selados e mantidos a 37 ºC, e em determinados intervalos de tempo (1, 3, 7, 14, 30 e 60 dias) 

quatro amostras dos filmes foram removidas da solução, lavadas por duas vezes com água 

destilada e secas em estufa a 60 ºC até massa constante. A perda de massa foi calculada de 

acordo com a Eq. 12 

 

PM (%) = 
���� � 

���
× 100 (12) 

 

em que PM é a perda de massa (%), Md0 e Md são respectivamente, a massa do filme seco (em 

g) antes e após os intervalos de imersão. 
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3.6.5 Ensaios in vivo de implantação dos filmes de amido 

 

Este estudo preliminar foi realizado em colaboração com o Laboratório de Genética e 

Cardiologia Molecular do Instituto do Coração (InCor), da Faculdade de Medicina da USP de 

São Paulo, com a colaboração da Dra. Ayumi Aurea Miyakawa e do Prof. Dr. José Eduardo 

Krieger. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética local, com o protocolo CAPPesq – 

527/04). Os animais (ratos Wistar) foram anestesiados com uma mistura de cetamina (50 

mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), e então um filme com 1 cm2 foi implantado no dorso do 

animal. Filmes utilizados como controle foram aqueles sem o complexo RuNOisn (n = 4), e 

os filmes em estudo foram aquelas contendo o complexo RuNOisn imobilizado (n = 4).  Em 

intervalos de 1 e 7 dias após a implantação dos filmes, as amostras foram coletadas dos 

animais, lavadas com solução salina de NaCl (0,9 % m/V) e fixadas em uma solução tampão 

fosfato com 4% de formalina. A imunohistoquímico com CD68 foi realizada para a 

identificação da presença de macrófagos. 

 
3.7. Ensaios fotoquímicos 
 

Os ensaios fotoquímicos foram realizados empregando-se um laser Nd:YAG 

(Continuum, Serulite-II) operando no terceiro harmônico (λ = 355 nm). Um medidor de 

energia Coherent Lasermate-P foi utilizado para ajustar a energia dos pulsos em 5 mJ/pulso. 

As amostras foram irradiadas com um pulso de laser a cada 2 segundos. Os filmes de amido 

foram irradiados fixando-os em uma cela utilizada no espectrofotômetro de IV (Figura 24), na 

qual uma placa metálica contendo um orifício de 2 mm de diâmetro estava previamente 

conectada. O feixe de laser foi orientado para o orifício, permitindo que a irradiação dos 

filmes e os ensaios de IV fossem realizados sempre na mesma região da amostra. 

 

Figura 24. Cela utilizada durante a fotólise dos filmes de amido e na obtenção dos espectros 

vibracionais. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 



38 

 

As fotólises em solução foram realizadas em uma cubeta de quartzo de 1,0 cm de 

caminho ótico, utilizando-se solução de tampão fosfato (pH 7,4, 100 mM) ou solução aquosa 

de CF3COOH/CF3COONa (pH 2,0, µ = 0,10 M CF3COOH/CF3COONa). 

 

3.8. Regeneração do nitrosilo complexo de rutênio imobilizado nos filmes 

 

Este ensaio foi realizado de forma similar àquela descrita para outros sistemas69,101, e 

o procedimento é detalhado a seguir. Após a fotólise do filme CS50-RuNOisn, 20 µL de uma 

solução aquosa de nitrito de sódio (NaNO2) 1,0 mM69,101 foi adicionada à área fotolisada para 

regenerar o complexo RuNOisn imobilizado no filme69,101. Ensaios de IV foram realizados 

antes e após a fotólise, e também após a reação com NaNO2. 

 

3.9. Quantificação do NO liberado durante a fotólise 
 

A determinação da concentração de NO liberado durante a fotólise dos filmes foi 

realizada utilizando-se a oximioglobina (oxiMb) como “agente sequestrador” de NO. A 

oxiMb foi obtida a partir da redução da mioglobina (músculo esquelético eqüino, Sigma) por 

meio da reação com ditionito de sódio (Na2S2O4)
114 em solução de tampão fosfato (100 mM, 

pH 7,4). A solução resultante foi purificada em duas colunas cromatográficas (2 × 25 cm) 

empacotadas com Sephadex-G25, as quais foram previamente equilibradas com solução de 

tampão fosfato (100 mM, pH 7,4). A solução de oxiMb coletada das colunas foi mantida em 

banho de gelo (0 ºC) e utilizada durante o dia de trabalho. A concentração da solução estoque 

de oxiMb foi determinada por meio da banda Soret em 418 nm (ε418 = 136.000 M-1 cm-1)115 e 

das bandas em 542 nm (ε542 = 13.900 M-1 cm-1)116 e em 580 nm (ε580 = 14.400 M-1 cm-1)114,116. 

A concentração de oxiMb foi ajustada para 5,4 µM, e então 1 cm2 do filme CS5-RuNOisn foi 

adicionado. A solução resultante foi irradiada em uma cubeta (λirr = 355 nm, 5 mJ/pulso) e o 

curso da reação foi monitorado por meio de espectroscopia eletrônica. A fim de minimizar a 

fotooxidação da oxiMb115, a temperatura durante a fotólise foi mantida a 2 ºC. Experimentos 

controle foram realizados irradiando-se uma solução de oxiMb contendo um filme de amido 

sem complexo RuNOisn imobilizado. 
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3.10. Liberação de NO desencadeada pela reação com cisteína 

 
A liberação de NO dos filmes CS50-RuNOisn também foi estudada por meio da 

reação de redução33. Os ensaios foram conduzidos sob condições fisiológicas em uma solução 

de tampão TRIS (tris(hidroximetil)aminometano, 150 mM, 5 mM EDTA, pH 7,4 a 37 °C) 

utilizando-se L-cisteína como redutor (E°’CisSSCis/CisH = -245 mV vs. NHE para cisteína117). 

Uma amostra de CS50-RuNOisn (1 cm2) foi colocada no frasco de reação do analisador de 

NO (NOA), seguido da adição de 3,0 mL de tampão TRIS. Em seguida foi adicionado ao 

frasco de reação uma solução de cisteína (vinte vezes de excesso em relação ao complexo 

RuNOisn) para desencadear a liberação de NO dos filmes. A reação prosseguiu em fluxo de 

nitrogênio109, e os gases formados durante a reação foram purgados para o detector do NOA. 

Os parâmetros obtidos durante a reação de liberação de NO foram representados conforme 

indicado pela literatura109: total de NO liberado, [NO]T (mol NO); fluxo máximo da liberação 

de NO, [NO]max (mol NO/unidade de tempo); período de tempo até o [NO]max,  t[NO]Max 

(unidade de tempo); a duração total, td (unidade de tempo) e o tempo de meia-vida de 

liberação de NO, t1/2 (unidade de tempo). 

Ensaios similares aos descritos no parágrafo anterior foram realizados para a reação 

entre a cisteína e o complexo RuNOisn em solução (não-imobilizado no filme). A massa de 

RuNOisn utilizada nesse ensaio foi determinada por meio de uma estimativa da concentração 

deste complexo que estaria imobilizada em 1 cm2 do filme CS50-RuNOisn (~1,77 µmol de 

RuNOisn, correspondente à massa deste complexo imobilizada em 1cm2 de um total de 50 

µmol imobilizada em 28,3 cm2). 

 

3.11. Liberação do complexo RuNOisn a partir dos filmes de amido 
 

Amostras (n = 5) de 2 cm2 do filme CS50-RuNOisn foram acondicionadas 

individualmente em frascos plásticos tampados contendo 2,0 mL de solução aquosa a 37 ºC 

(CF3COOH/CF3COONa pH 5,0, µ=0,10 M). Em determinados intervalos de tempo os filmes 

foram removidos da solução, secos à temperatura ambiente e então submetidos a ensaios de 

espectroscopia vibracional (IV). Após esse procedimento, os filmes foram imersos em uma 

nova solução aquosa a 37 ºC (CF3COOH/CF3COONa pH 5,0, µ=0,10 M) a fim de reiniciar o 

processo. A intensidade (absorbância) do νNO foi utilizada para estimar a concentração de 

RuNOisn que permaneceu imobilizada no filme de amido após a imersão em água. A 
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porcentagem do complexo RuNOisn remanescente nos filmes após a imersão em água foi 

determinada com relação à concentração inicial de RuNOisn que foi imobilizada nos filmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização dos filmes

4.1.1 Testes mecânicos e de permeabilidade ao vapor de água e oxigênio
 

Os filmes de amido (modificado com STMP) são visualmente translúcidos, flexíveis, 

e podem ser moldados e cortados conforme o necessário. A Figura 25 ilustra os filmes com e 

sem o complexo RuNOisn 

 

Figura 25. Fotos do filme de amido 
imobilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A espessura média desses filmes foi de 0,180 ± 0,010 mm, a resistência à tração = 

11,8 ± 1,4 MPa, o alongamento na ruptura foi de 72,7 ± 33,6% e o módulo de elasticidade 

(MPa) foi de 208,1 ± 14,4 MPa. A 

STMP) foi aproximadamente duas vezes maior que aquela descrita para filmes produzidos 

com o amido nativo (não modificados com STMP)

alongamento na ruptura reduziu em

filmes produzidos com amido modificado em comparação ao amido nativo. Essas alterações 

foram atribuídas às interações entre as moléculas de amido resultantes da ligação 

entrecruzada, o que restringe a mobi

mecânicas obtidos neste trabalho com o amido modificado são consistentes com trabalhos 

similares118-119. 

Filme de amido o sem o complexo 

     (A)  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização dos filmes 

Testes mecânicos e de permeabilidade ao vapor de água e oxigênio

Os filmes de amido (modificado com STMP) são visualmente translúcidos, flexíveis, 

e podem ser moldados e cortados conforme o necessário. A Figura 25 ilustra os filmes com e 

 imobilizado. 

Fotos do filme de amido (A) sem e (B) com a presença do complexo

A espessura média desses filmes foi de 0,180 ± 0,010 mm, a resistência à tração = 

11,8 ± 1,4 MPa, o alongamento na ruptura foi de 72,7 ± 33,6% e o módulo de elasticidade 

(MPa) foi de 208,1 ± 14,4 MPa. A resistência à tração dos filmes de amido modificado (com 

STMP) foi aproximadamente duas vezes maior que aquela descrita para filmes produzidos 

com o amido nativo (não modificados com STMP)102, enquanto que a porcentagem de 

alongamento na ruptura reduziu em 56%. O módulo de elasticidade aumentou em 96% nos 

filmes produzidos com amido modificado em comparação ao amido nativo. Essas alterações 

foram atribuídas às interações entre as moléculas de amido resultantes da ligação 

entrecruzada, o que restringe a mobilidade das cadeias. Os resultados das propriedades 

mecânicas obtidos neste trabalho com o amido modificado são consistentes com trabalhos 

complexo RuNOisn               Filme de amido com o 

      (B) 
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Testes mecânicos e de permeabilidade ao vapor de água e oxigênio 

Os filmes de amido (modificado com STMP) são visualmente translúcidos, flexíveis, 

e podem ser moldados e cortados conforme o necessário. A Figura 25 ilustra os filmes com e 

com a presença do complexo RuNOisn 

A espessura média desses filmes foi de 0,180 ± 0,010 mm, a resistência à tração = 

11,8 ± 1,4 MPa, o alongamento na ruptura foi de 72,7 ± 33,6% e o módulo de elasticidade 

resistência à tração dos filmes de amido modificado (com 

STMP) foi aproximadamente duas vezes maior que aquela descrita para filmes produzidos 

, enquanto que a porcentagem de 

56%. O módulo de elasticidade aumentou em 96% nos 

filmes produzidos com amido modificado em comparação ao amido nativo. Essas alterações 

foram atribuídas às interações entre as moléculas de amido resultantes da ligação 

lidade das cadeias. Os resultados das propriedades 

mecânicas obtidos neste trabalho com o amido modificado são consistentes com trabalhos 

com o complexo RuNOisn  
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O coeficiente de permeabilidade ao oxigênio foi similar para os filmes produzidos 

com o amido modificado e nativo, respectivamente 1,46 ± 0,19 e 1,17 ± 0,2 x 10-8 cm3/m • d • 

Pa. A permeabilidade ao vapor de água (PVA) nos filmes produzidos com amido modificado 

e nativo foi de 9,7 ± 0,1 e 7,8 ± 0,7 g mm/m2 d kPa, respectivamente. Há diversos fatores que 

podem influenciar na permeabilidade de gases e de vapor de água nos filmes, tais como a 

mobilidade das cadeias, a razão entre as zonas cristalinas e amorfas, e as interações entre os 

grupos funcionais dos materiais e os gases80,120. Como a mobilidade das cadeias foi reduzida 

pela reticulação do amido (utilizando-se STMP), o resultado esperado seria a diminuição na 

permeabilidade ao vapor de água com o aumento da concentração de STMP. Entretanto, 

resultados anteriores demonstraram que a PVA em filmes de amido não apresenta uma 

correlação linear com a concentração do agente de ligação entrecruzada (STMP)119. A PVA 

aumenta com o aumento do grau de ligação entrecruzada até atingir um máximo, e então 

tende a permanecer constante ou diminuir com o aumento da concentração do agente de 

ligação cruzada119. 

 

4.1.2 Degradação in vitro dos filmes de amido 
A curva de degradação in vitro dos filmes de amido é ilustrada na Figura 26, onde é 

possível verificar que os filmes produzidos com amido modificado com STMP (ligação 

entrecruzada) apresentara menor velocidade de degradação em relação aos filmes produzidos 

com amido nativo. 

 

Figura 26. Degradação in vitro dos filmes produzidos com (a) amido modificado (STMP) e  
(b) amido nativo. Condições experimentais: amostras de 2,5 cm × 2,5 cm (n = 4 para cada 
dia) de filmes de amido imersos em 80 mL de solução tampão fosfato (pH 7,4, 30mM, µ = 
180 mM NaCl, a 37 °C). 
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Durante a primeira semana, a perda de massa (PM) do filme produzido com amido 

nativo e modificado foi relativamente similar, PM = 8,8 ± 1,3% e 12,1 ± 2,3%, 

respectivamente. Entretanto, a partir do sétimo dia até o sexagésimo, as diferenças na PM 

foram mais perceptíveis. No sexagésimo dia, a PM do filme produzido com amido 

modificado foi de PM = 11,1 ± 4,5%, e para o amido nativo foi de 37,9 ± 11,7%. A literatura 

descreve que a o processo de degradação de filmes de amido é governado principalmente pela 

lixiviação de plastificantes (glicerol, no caso do presente trabalho), eliminação das cadeias 

com baixa massa molecular, e/ou degradação química110. A ligação entrecruzada no amido 

modificado provavelmente diminuiu a difusão de moléculas e cadeias com baixa massa 

molecular, resultando em menor perda de massa em relação ao amido nativo (não 

modificado). Resultados similares foram observados para filmes produzidos com diferentes 

amidos de milho (amido de milho/etileno vinil álcool; amido de milho/acetato de celulose e 

amido de milho/ε-caprolactona), nos quais a PM foi reduzida quando esses diferentes tipos de 

amido foram modificados com STMP110. 

 

4.1.3 Ensaios espectroscópicos 

  
Os ensaios espectroscópicos (UV-vis, Infravermelho e EPR) realizados para o filme 

CSx-RuNOisn indicaram que a esfera de coordenação do complexo RuNOisn foi mantida 

durante a fabricação do filme de amido. Na Figura 27 observa-se que o espectro eletrônico do 

complexo RuNOisn imobilizado (CSx-RuNOisn) é similar ao do complexo em solução. A 

freqüência de estiramento de NO (νNO) para CSx-RuNOisn (1935 cm-1) foi semelhante à 

obtida para RuNOisn (1933 cm-1), e essa freqüência é consistente com o caráter de nitrosônio 

(NO+) do ligante NO33. Os ensaios de EPR demonstraram que tanto o filme CSx-RuNOisn 

quanto o complexo RuNOisn não apresentaram sinal a 77 K, o que é consistente com as 

características de um complexo metálico de Ru(II) d6 de baixo-spin33. 
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Figura 27. Espectros eletrônicos do filme CS5-RuNOisn e do complexo RuNOisn. 
Condições experimentais: filme seco, e complexo RuNOisn em solução aquosa pH 2,0, µ = 
0,10 M CF3COOH/CF3COONa. A figura inserida mostra a estrutura do nitrosilo complexo de 
rutênio RuNOisn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Foram produzidos filmes CSx-RuNOisn nos quais seis diferentes concentrações do 

complexo RuNOisn foram utilizadas (x = 5, 10, 15, 20, 30 e 50 µmol de RuNOisn/filme com 

área de 28,3 cm2), resultando em um filme com coloração rósea (Figura 25B). O filme sem a 

incorporação do complexo RuNOisn é transparente (Figura 25A). Na Figura 28 são 

apresentados os sinais referentes ao νNO para essas seis concentrações de RuNOisn. 

Observou-se uma boa correlação linear entre a absorbância do νNO e a concentração de 

complexo imobilizado no filme (figura inserida na Figura 28). Esse resultado sugere que o 

método utilizado para a incorporação do nitrosilo complexo de rutênio nos filmes de amido 

tem boa reprodutibilidade. 
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Figura 28. Espectros de infravermelho do filme CSx-RuNOisn incorporado com diferentes 
concentrações de RuNOisn imobilizado/filme. As concentrações de 5, 10, 15, 20, 30, 50 
µmol RuNOisn/filme são representadas respectivamente pelas letras de “a”  a “f”.  A figura 
inserida representa a correlação entre a concentração de RuNOisn/filme vs. a absorbância do 
νNO, R2 = 0,9905. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

 

4.2. Liberação de NO ativada por luz 
 

A literatura74,121 descreve um grande número de nitrosilo complexos de rutênio do 

tipo {Ru-NO}6 122 que exibem a propriedade de liberar NO por meio de irradiação com luz 

UV, gerando como fotoproduto o respectivo solvato complexo de Ru(III)74,121, Eq. (13). 

 

RuII –NO + solvente           RuIII–(solvente) + NO  (13) 

 

De forma análoga, a fotólise dos nitrosilo complexos do tipo  

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ com fótons com energia correspondentes com a faixa de  

λirr = 300-370 nm resulta em labilização do NO, com concomitante fotooxidação do centro 

metálico74,121, Eq. (14): 

 

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+    �  trans-[RuIII(NH3)4(L)(H2O)]3+  +  NO      (14) 
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O rendimento quântico (ϕ) para a fotoreação apresentada na Eq. (14) quando L = 

isonicotinamida é de ϕ = 0,05-0,07 (λirr = 330 nm, pH 3,0 a 4,9), e este ϕ está na faixa de valor 

observada para outros nitrosilo complexos de rutênio com estrutura química análoga74,121. 

O filme CS5-RuNOisn foi irradiado com luz UV (λirr = 355 nm, 5 mJ/pulso) e o 

curso da reação foi monitorado por espectroscopia eletrônica. Esse resultado é apresentado na 

Figura 29A, onde é possível observar a diminuição na absorbância das bandas em 228 e 275 

nm, concomitante com o aumento na absorbância das bandas na região de 300-400 nm e 500 

nm. Mudanças similares foram verificadas no espectro eletrônico do complexo RuNOisn 

durante a fotólise em solução aquosa, pH 2,0 (Figura 29B), com exceção da banda em 275 

nm, na qual a absorbância aumentou durante a irradiação. A banda em 275 nm foi atribuída 

em um trabalho anterior33,94 como sendo referente às transições d→d e π→π*(isn). A 

diferença observada no comportamento da banda em 275 nm durante a fotólise do filme em 

comparação à do complexo em solução provavelmente ocorreu devido a interações entre a 

matriz (amido) e o nitrosilo complexo. A banda alargada observada na região de 400-600 nm 

(figura inserida nas Figuras 29A e 29B) é provavelmente proveniente de transições d→d e de 

transferência de carga do metal para o ligante (Ru→isn)115. Em geral, os resultados da fotólise 

do complexo RuNOisn (em solução e imobilizado) estão de acordo com dados reportados a 

respeito da fotolabilização em complexos do tipo trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ em solução 

ou imobilizados em diferentes matrizes37,71,121. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

Figura 29. Alterações no espectro eletrônico durante a fotólise do (A) filme CSx-RuNOisn e 
do (B) complexo RuNOisn em solução aquosa (pH 2,0, µ = 0,10 M CF3COOH/CF3COONa). 
As figuras inseridas mostram o espectro eletrônico na região de 300-700nm. Condições: λirr = 
355 nm; 5mJ/pulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O espectro de EPR obtido após a fotólise do filme CS50-RuNOisn confirmou a 

formação do fotoproduto de Ru(III) (Figura 30a)94,121. Este sinal no espectro é mais largo do 

que aquele obtido após a fotólise do complexo RuNOisn em solução (Figura 30b), e esse fato 

foi atribuído à efeitos da matriz, conforme descrito para outros sistemas37. Essa característica 

pode ser comprovada comparando-se o espectro de EPR para diferentes formulações da 

amostra do filme fotolisado (Figura 31), em que é possível verificar que o espectro de EPR do 

filme triturado (Figuras 30a e 31a) é similar ao obtido para o fotólise do complexo em solução 

aquosa (pH 2,0), Figura 30b, mas é muito diferente daquele obtido para o filme não-triturado 

(Figura 31b). Os valores de g para os produtos da fotólise de RuNOisn e CS50-RuNOisn 

(Figura 30) são respectivamente g = 2,52 e g = 2,56. 
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Figura 30. Espectros de EPR obtidos após a fotólise (a) do filme CS50-RuNOisn e (b) do 

complexo RuNOisn em solução aquosa (pH 2,0, µ = 0,10 M CF3COOH/CF3COONa), ambos 

adquiridos a T = 77 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 31. Espectros de EPR obtidos para diferentes formulações do filme CS50-RuNOisn 

fotolisado: (a) filme triturado e (b) filme não-triturado, ambos adquiridos a T = 77 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

É provável que durante a fotólise do filme contendo o complexo RuNOisn, o NO 

seja liberado e que o produto formado tenha uma molécula de água como ligante,  
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termogravimétricas, que demonstraram que os filmes de amido são constituídos, em massa, de 

aproximadamente 10% de água, e esse valor representa um excesso em relação à 

concentração de RuNOisn imobilizado no filme. Resultados similares aos descritos para os 

filmes de amido foram reportados por Doro et al., os quais imobilizaram um nitrosilo 

complexo de rutênio na superfície da sílica-gel, na qual havia entre 1-2% de água adsorvida69. 

Investigações adicionais a cerca do produto formado no filme de amido após a 

fotólise foram realizadas por meio de técnicas eletroquímicas. Voltametrias cíclicas do filme 

fotolisado mostraram um processo com E1/2 = 415 mV vs. NHE (Figura 32). Esse valor é 

muito próximo ao reportado123-124 para o par Ru(III)/Ru(II) no íon complexo  

trans-[RuIII(NH3)4(isn)(H2O)]3+ (E1/2 = 0,42 V123 ou 0,428 V124 vs. NHE), sugerindo que esse 

aquo-complexo foi formado no filme após a fotólise. Esse processo eletroquímico não foi 

observado para o filme não-fotolisado (Figura 32). Portanto, os dados eletroquímicos são 

consistentes com os resultados obtidos nos ensaios de EPR (Figura 30).  

 

Figura 32. Voltamogramas cíclicos do filme CS50-RuNOisn obtidos antes e após a fotólise. 

Condições experimentais: solução aquosa, pH 2,0, µ = 0,10 M CF3COOH/CF3COONa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

A intensidade do νNO do filme CS50-RuNOisn também foi monitorada por 
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Figura 33. Alterações no espectro de IV durante a fotólise do filme CS50-RuNOisn. A figura 

inserida mostra as mudanças na absorbância em 1935 cm-1 durante a fotólise. Condições 

experimentais: λirr = 355 nm, 5mJ/pulso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A diminuição na intensidade do sinal νNO em 1935 cm-1 (Figura 33) sustenta a 

hipótese dos dados obtidos por EPR, UV-vis e eletroquímicos, os quais sugerem que o NO é 

labilizado pela exposição do filme à luz UV (λirr = 355 nm), formando o fotoproduto  

trans-[RuIII(NH3)4(isn)(H2O)]3+. O decaimento exponencial do νNO durante a fotólise (figura 

inserida na Figura 33) é análogo ao reportado para a fotólise de outros nitrosilo complexos74. 

Também foi observado durante a fotólise (Figura 33) o aparecimento de uma banda na região 

de 1850-1910 cm-1 (centrada em 1888 cm-1), e um ponto isosbéstico em 1913 cm-1. Para 

auxiliar na atribuição dessa banda, o complexo contendo o NO marcado com 15N, trans-

[RuII(NH3)4(isn)(15NO+)]3+, foi sintetizado e incorporado no filme de amido. O sinal referente 

ao νNO para esse complexo (15NO) imobilizado no filme, estava deslocado para menor número 

de onda, ν(
15

NO) = 1894 cm-1 (Figura 34), em relação ao complexo análogo (14N), em que  νNO 

= 1935 cm-1 (Figura 33). Esse deslocamento está dentro da faixa apresentada para outros 

nitrosilo complexos125-126. As alterações no espectro vibracional observadas durante a fotólise 

do filme produzido com 15NO foram similares às observados para o filme produzido com 
14NO, mas também deslocadas para menor número de onda (Figura 34). Esse resultado sugere 

que o aparecimento da banda alargada durante a fotólise do filme (Figuras 33 e 34) é 

proveniente do NO, o qual provavelmente estava “preso” no filme seco. Isto é sugerido com 

base na freqüência de estiramento do NO livre, o qual é reportado como sendo em  

1875 cm-1 19. Apesar do possível aprisionamento do NO no filme, quando a fotólise do filme é 
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realizada em solução aquosa, a presença de água provavelmente facilita a difusão do NO, e 

este é liberado para a solução, conforme será discutido a seguir. 

 

Figura 34. Alterações no espectro de IV durante a fotólise do filme de amido incorporado 
com o complexo marcado com 15N, trans-[RuII(NH3)4(isn)(15NO+)]3+. Condições 
experimentais: λirr = 355 nm, 5mJ/pulso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

A fotólise do filme CS5-RuNOisn foi realizada em solução aquosa contendo 

oximioglobina (oxiMb), utilizada para a detecção de NO. Essa proteína reage com NO 

gerando metmioglobina (metMb) e nitrato (k = 3,4–4,4 × 107 M−1 s−1, em pH 7,0), de acordo 

com a Eq. 15: 

oxiMb + NO → metMb + NO3
− (15) 

 

Ao imergir uma amostra de 1 cm2 do filme CS5-RuNOisn em solução contendo 

oxiMb, nenhuma alteração no espectro eletrônico da oxiMb foi observada, mesmo após 10 

min. Entretanto, quando essa mistura foi irradiada com luz UV (λirr = 355nm), verificou-se 

que a banda Soret em 418 nm deslocou-se para 410 nm, concomitantemente com a 

diminuição na intensidade das bandas em 542 e 580 nm (Figura 35). Essas alterações no 

espectro eletrônico da oxiMb estão de acordo com a reação descrita na Eq. 15115. A banda em 

410 nm (ε410 = 188.000 M-1 cm-1)116,127 foi utilizada para quantificar a concentração de NO 

liberado durante a fotólise do filme CS5-RuNOisn115.  Observou-se boa correlação linear 

entre os valores de absorbância em 410 nm e o número de pulsos de laser direcionados na 

amostr (figura inserida na Figura 35). A concentração de NO liberado por meio da fotólise foi 
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de 5,02 ± 0,12 µM (10,04 ± 0,24 nmol NO em 2 mL) após 17 minutos de irradiação (500 

pulsos de laser em intervalos de 2 s). Um experimento controle, em que uma amostra do filme 

de amido (1 cm2) não contendo o complexo RuNOisn imobilizado foi irradiado com λ = 355 

nm em uma solução de oxiMb, não mostrou alterações no espectro eletrônico durante a 

fotólise, mesmo após 1000 pulsos de laser (Figura 36). Esse resultado sugere que é possível 

controlar a liberação de NO nos filmes CSx-RuNOisn por meio da irradiação com luz (λirr = 

355 nm), e isso está de acordo com outros trabalhos reportados na literatura para nitrosilo 

complexos imobilizados em diferentes matrizes37,69,71,90,101,128. 

 
 
Figura 35. Alterações no espectro eletrônico durante a fotólise de uma solução contendo 
oxiMb e CS5-RuNOisn: (a) oxiMb (traço em vermelho) e (b) metMb (traço em azul). A 
figura inserida mostra as alterações da absorbância em 410 nm durante a fotólise. Condições: 
1cm2 de filme CS5-RuNOisn e 5,4 µM de oxiMb em solução de tampão fosfato (pH 7,4, 100 
mM); λirr = 355 nm, 5mJ/pulso, 500 pulsos de laser (um pulso a cada 2 s); T = 2 ºC, n = 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 36. Alterações no espectro eletrônico durante a fotólise de uma solução contendo 
oxiMb e uma amostra de filme de amido (1cm2) sem complexo de rutênio imobilizado. 
Condições experimentais: 5,8 µM de oxiMb em solução de tampão fosfato (pH 7,4, 100 mM); 
λirr = 355 nm, 5mJ/pulso, 1000 pulsos de laser (um pulso a cada 2 s); T = 2 ºC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.3 Regeneração do filme CS50-RuNOisn após a liberação fotoquímica de NO 
 

A possibilidade de gerar NO cataliticamente por meio da liberação e regeneração 

com nitrito é uma vantagem significativa dos nitrosilo complexos de rutênio em comparação 

com outros doadores de NO69,101. Nesse contexto, após a fotólise do filme CS50-RuNOisn, 20 

µL de uma solução de nitrito de sódio (NaNO2, 1,0 mM) foram adicionados sobre a área 

fotolisada a fim de se promover a regeneração do complexo imobilizado no filme, de forma 

similar à descrita em outros trabalhos69,101. Durante esse processo, a coloração da área 

fotolisada foi alterada pela reação com os íons NO2
−, sugerindo que a reação de regeneração 

do complexo inicial esteja ocorrendo no filme (Figura 37A). Esse processo foi confirmado 

comparando-se os espectros de IV obtidos antes e após a fotólise, e também após a adição da 

solução de nitrito (Figura 37B).  
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Figura 37. (A) Regeneração do filme CS50-RuNOisn  após a fotólise e reação com solução 
de nitrito (1,0 mM): (I) área fotolisada do filme; (II)  adição da solução aquosa de NO2

−; (III)  
15 min após a adição da solução de NO2

−. (B) Espectro vibracional do filme CS50-RuNOisn: 
(a) antes da fotólise, (b) após a fotólise e (c) após a reação com nitrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 1960 1920 1880 1840 1800
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

B

c

b

 

 

a
a - início
b - após fotólise
c - após reação com nitrito

A
bs

or
bâ

nc
ia

Número de onda (cm -1)

ν
NO



55 

 

Um segundo ciclo de fotólise/regeneração também foi realizado, conforme 

apresentado na Figura 38. 

 

 

Figura 38. (A) Alterações no espectro vibracional durante o segundo ciclo de fotólise do 
filme CS50-RuNOisn (λirr = 355 nm, 5 mJ/pulse). A figura inserida mostra a alteração na 
absorbância em 1935 cm-1 durante a fotólise. (B) Segunda regeneração do filme CS50-
RuNOisn após a reação com solução de nitrito (1,0 mM). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Experimentos de regeneração similares aos discutidos no presente trabalho foram 

realizados por Bordini et al.101 e Doro et al.69, nos quais os nitrosilo complexo  

de rutênio [Ru(salen)(OH2)(NO)]+ (salen = N,N'-bis(salicilideno)etilenodiamina) e  

trans-[Ru(NH3)4(ina)NO+]3+ (ina = ácido isonicotínico) foram imobilizados, respectivamente, 
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Bordini, a regeneração ocorreu após 1 (um) dia de reação com solução ácida de nitrito (HClO4 

pH 1,0; 1,0 M nitrito) e após 7 (sete) dias em solução aquosa contendo apenas íons nitrito (1,0 

M)101. O filme de amido CS50-RuNOisn descrito no presente trabalho foi regenerado em 

aproximadamente 20 min (em solução aquosa 1,0 mM de nitrito), conforme indicado pela 

alteração nas cores e no espectro de IV apresentado na Figura 37. Doro et al. atribuiu o longo 

período necessário à regeneração do sistema descrito por Bordini à lenta difusão da solução 

de íons nitrito no ambiente da rede de silicato. No caso do sistema descrito por Doro69, a 

regeneração ocorreu assim que a solução de nitrito foi adicionada ao material. Os filmes de 

amido do presente trabalho são materiais que absorvem água, o que possivelmente facilitou a 

difusão da solução de nitrito e conseqüentemente favoreceu a regeneração do complexo 

imobilizado no filme com os íons NO2
−. 

Apesar de ter sido discutido em alguns trabalhos69,101, o mecanismo de regeneração 

em nitrosilo complexos de Ru(II) (realizado após a liberação de NO promovida pela fotólise) 

ainda não foi completamente elucidado. Devido ao fato desse tema não se tratar do objetivo 

principal do presente trabalho, ensaios mais aprofundados para entender esse mecanismo não 

foram efetuados. Entretanto, uma possível proposta para tal mecanismo pode ser sugerida 

com base nas reações de desproporcionamento, conforme explicado resumidamente a seguir. 

A fotólise dos nitrosilo complexos de rutênio em solução aquosa leva à liberação de NO e 

formação de uma espécie paramagnética de Ru(III)74,115,129, provavelmente [RuIIIH2O], 

conforme descrito na Eq. 13 e 14. A literatura descreve que a reação entre espécies de 

[RuIIIH2O] e íons nitrito pode formar espécies instáveis do tipo [RuIIINO2], as quais se 

desproporcionam no nitrosilo complexo de Ru(II), [RuIINO+], e no nitrato complexo de 

rutênio(III),  

[RuIIINO3]
130-132. Esse pode ser um dos mecanismos pelo qual o nitrosilo complexo é 

regenerado. Entretanto, conforme mencionado anteriormente, esta é apenas uma sugestão, e 

novos estudos serão necessários para a compreensão do mecanismo de regeneração. 

Apesar do mecanismo completo ainda não ter sido elucidado, os resultados de 

regeneração descritos no presente trabalho e também em outros69,101, sugerem que na presença 

de complexos do tipo [RuIIIH2O], os íons nitrito podem servir como uma fonte em potencial 

para a geração de NO. No organismo humano, o nitrito pode ser ingerido na dieta e também 

ser produzido pela redução de nitrato, processo realizado por bactérias existentes na cavidade 

oral133-134. A concentração de nitrito no plasma é da ordem de 0,1-0,5 µM135 e em alguns 

tecidos a sua concentração é superior em uma ou duas ordens de grandeza135. A redução de 
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nitrito a NO é importante principalmente em condições ácidas e de hipóxia135 (comum em 

isquemia: redução ou falta de suprimento sanguíneo a um tecido), em que a geração de NO 

pela NO-sintase (a partir da L-arginina) é comprometida. Nesses casos, o filme CSx-RuNOisn 

seria útil como uma fonte de armazenamento e liberação de NO. Além disso, a 

biodisponibilidade do nitrito oferece a possibilidade de aumentar os níveis e o período de 

liberação de NO a partir dos filmes contendo os nitrosilo complexos imobilizados.  

Conforme será discutido no próximo tópico, o complexo  

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ também apresenta a característica de liberação de NO 

desencadeada por reação de redução33. Tomando-se conhecimento de que regiões de hipóxia 

são inerentemente ambientes redutores136, a utilização dos filmes CSx-RuNOisn possibilitaria 

a liberação local de NO mediada por redutores presentes no organismo. Regiões de hipóxia 

são comumente encontradas em tumores137-138, o que possibilitaria o emprego dos filmes de 

amido nesses casos137-138. 

 

4.4. Liberação de NO ativada por redução química: reação com cisteína 
 

Além da liberação de NO desencadeada por luz, os complexos do tipo  

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ apresentam a propriedade de liberar NO por meio de redução 

por um elétron33. Esta reação foi previamente estudada utilizando-se métodos eletroquímicos 

e também pela reação dos complexos trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ com európio (EuII) 33,93-94, 

conforme descrito nas Eqs. (16) e (17): 

 

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+  +  EuII    �    trans-[RuII(NH3)4(L)(NO)]2+ + EuIII         (16) 

 

trans-[RuII(NH3)4(L)(NO)]2+  +  H2O      �    trans-[RuII(NH3)4(L)H2O]2+  +  NO       (17) 

 

A fim de simular uma situação mais próxima àquela encontrada em aplicações 

biológicas, a liberação de NO nos filmes CSx-RuNOisn foi investigada por meio da reação 

com cisteína97,139-140 (E°’NO
+

/NO = 54 mV vs. NHE para RuNOisn33, e E°’CisSSCis/CisH = -245 

mV vs. NHE para cisteína117) sob condições fisiológicas (tampão TRIS 150 mM, 5 mM 

EDTA, pH 7,4 a 37 °C). A curva de liberação de NO em função do tempo para a reação entre 

o filme CS50-RuNOisn e a cisteína é mostrada na Figura 39A. Analogamente, a curva de 

liberação de NO para a reação do complexo RuNOisn em solução é mostrado na Figura 39B. 

k-NO 
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Nas Figuras 39C e 39D são apresentadas as curvas referentes ao NO liberado (total 

acumulado) em função do tempo (obtido pela integração da curva), respectivamente para o 

complexo o filme CS50-RuNOisn e para o complexo RuNOisn em solução. O conjunto de 

parâmetros referentes à liberação de NO desencadeada pela reação com cisteína para CS50-

RuNOisn e RuNOisn é apresentado na Tabela 3. 

 
Figura 39. Curva de liberação de NO desencadeada pela reação com cisteína: perfil de 
liberação de NO vs. tempo, para uma amostra (A) de 1cm2 do filme CS50-RuNOisn e  
(B) 1,77 µmol de RuNOisn. Total de NO liberado (acumulado) em função do tempo para  
(C) 1cm2 do filme CS50-RuNOisn e (D) 1,77 µmol de RuNOisn. Condições experimentais: 
tampão TRIS 0,150 M, 5 mM EDTA, pH 7,4, a 37 °C.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 3. Parâmetros da liberação de NO para a reação entre a cisteína e o nitrosilo complexo 
de rutênio em solução (RuNOisn) ou imobilizado no filme (CS50-RuNOisn)*. 

 
*Os resultados (média e desvio padrão) são referentes a dados obtidos em três experimentos realizados 
nas mesmas condições, tampão TRIS 0,150 M, 5 mM EDTA, pH 7,4, 37ºC; a Quantidade total de NO 
liberado(nmol); b Fluxo máximo da liberação de NO (pmol s-1). c Período de tempo até o fluxo máximo 
de liberação de NO (h). d Tempo de meia-vida da liberação de NO(h). e Duração total da liberação de 
NO (h). 
Fonte: autoria própria. 

 

Na Figura 39A nota-se que a liberação de NO do filme foi iniciada após a adição de 

cisteína ao frasco reacional, e que o fluxo máximo de NO foi alcançado em aproximadamente 

40 minutos de reação (Tabela 3). Nas condições empregadas, foram liberadas concentrações 

fisiologicamente relevantes de NO por mais de 7 horas a partir do filme CS50-RuNOisn, com 

fluxo um médio de aproximadamente 1,9 pmol NO s-1 cm-2. Esse valor é comparável àquele 

produzido por células endoteliais, em que o fluxo de NO é de 1,67 pmol s-1 cm-2 83. E o tempo 

de meia-vida para a liberação de NO no filme foi de aproximadamente 1,6 h. Resultados 

similares a estes foram observados para a reação entre o complexo RuNOisn não-imobilizado 

(solução aquosa) e a cisteína (Figura 39 e Tabela 3). Esses dados sugerem que o processo de 

liberação de NO para o complexo RuNOisn não sofreu alterações significativas quando este 

foi imobilizado em filmes de amido, o que é consistente com dados reportados para outros 

nitrosilo complexos de rutênio imobilizados em diferentes matrizes37,69,71. 

Os valores de t1/2 para a liberação de NO obtidos para o complexo RuNOisn em 

solução e imobilizado nos filmes de amido (Tabela 3) são comparáveis aos observados para 

um outro material doador de NO, constituído por dendrímeros funcionalizados com 

diazeniodiolatos em sua superfície141. Nesses dendrímeros, o t1/2 da liberação de NO variou 

desde 0,30 a 4,9 horas, dependendo do grupo funcional presente na superfície do 

dendrímero141.  

O total de NO liberado (mols) durante a reação com a cisteína foi de apenas 2,5-3,5% 

do total de RuNOisn utilizado nos experimentos, tanto para o complexo em solução quanto 

para o imobilizado no filme (estimou-se que o total de RuNOisn imobilizado em 1cm2 do 

filme CS50-RuNOisn foi de aproximadamente 1,77 µmol). Essa discrepância entre os valores 

Composto 
[NO]T 

(nmol NO)a 

[NO]max 

(pmol NO s-1)b 

t[NO]max 

(h)c 

t1/2 

(h)d 

td 

(h)e 

CS50-RuNOisn (1 cm2) 49 ± 5 5,6 ± 0,6 0,66 ± 0,15 1,65 ± 0,22 7,1 ± 0,5 

RuNOisn 62 ± 6 6,1 ± 0,8 0,70 ± 0,19 1,85 ± 0,25 7,5 ± 0,7 
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teóricos e experimentais em relação ao total de NO liberado pode ser explicada em função de 

alguns dados reportados na literatura e resultados obtidos recentemente em nossos 

laboratórios98. O mecanismo da reação entre nitrosilos de rutênio e redutores como a cisteína 

não está completamente elucidado58. A literatura sugere que nitrosilo complexos de rutênio 

reagem com a cisteína formando exclusivamente NO140 ou HNO139. Entretanto, há evidências 

de que essa reação possa gerar ambos os produtos, NO e HNO97-98 (HNO não é detectado pelo 

NOA) dependendo das condições experimentais (como por exemplo, pH, excesso relativo de 

cisteína e potencial de redução do nitrosilo complexo)58,98. O NO liberado também pode gerar 

outros produtos a partir da reação com cisteína. Com base nesses fatos, esse tópico está sob 

investigação em nossos Laboratórios. 

Apesar do que foi exposto no parágrafo anterior, o presente trabalho demonstrou que 

redutores biológicos como a cisteína são capazes de promover a liberação de NO a partir dos 

filmes de amido (CSx-RuNOisn). Com base nesses dados, esse material pode ser utilizado 

como uma potencial plataforma para o armazenamento (scaffold) e liberação de NO com vista 

a aplicações biológicas, especialmente aquelas que requerem a entrega de NO a partir de uma 

interface66,82. 

 

4.5. Liberação do complexo RuNOisn a partir dos filmes de amido 
 

Com a finalidade de se verificar o perfil de liberação do nitrosilo complexo 

RuNOisn a partir dos filmes (lixiviação), amostras de CS50-RuNOisn foram imersas em 

solução aquosa (CF3COOH/CF3COONa pH 5,0,  a 37 ºC), e em determinados intervalos de 

tempo essas amostras foram retiradas da solução, secas à temperatura ambiente e submetidas 

a ensaios de espectroscopia vibracional. A concentração de complexo que permaneceu 

imobilizada no filme foi verificada com base na intensidade do νNO, tomando-se como 

referência a intensidade inicial do νNO obtida antes da imersão dos filmes em solução. 

Conforme apresentado na Figura 40, a curva de liberação do complexo exibiu um 

comportamento exponencial. 
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Figura 40. Perfil de liberação do complexo RuNOisn a partir dos filmes de amido. 
Condições experimentais: amostras de 2cm2 de CS50-RuNOisn imersas em 2 mL de solução 
aquosa, pH 5,0 (CF3COOH/CF3COONa) a 37 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Aproximadamente 50% da concentração inicial do complexo imobilizado lixiviou-se 

do filme durante o primeiro dia de imersão em solução aquosa (Figura 40), e tornou-se 

praticamente completa no quinto dia de imersão. O tempo de meia-vida de liberação do 

complexo RuNOisn dos filmes CS50-RuNOisn (t1/2 = 26h) foi superior ao observado para 

drogas-modelo (sotalol, timolol, isotiocianato de fluoresceína-dextran e albumina do soro 

bovino – BSA) imobilizadas em filmes de amido de batata142. Nestes, o tempo de meia-vida 

variou entre 0,17 e 3,37 horas, e a liberação total foi observada dentro de um período de 3 

dias142 (solução de tampão fosfato, pH 7,4). Já o tempo de meia vida dessas mesmas drogas-

modelo imobilizadas em filmes de amido de batata acetilado variou entre 1,8 e 2000 horas142. 

Esses resultados sugerem que é possível controlar o perfil de liberação de compostos 

imobilizados em filmes de amido por meio de modificações químicas na estrutura do amido. 

Isso é importante do ponto de vista de desenvolvimento de transportadores de fármacos 

produzidos com materiais biodegradáveis, no caso, os filmes de amido, nos quais seria 

possível modular o tempo de liberação das drogas de acordo com as modificações químicas 

na matriz em função da aplicação desejada (liberação contínua, lenta ou rápida). 

Adicionalmente, o perfil de liberação observado para outros dois nitrosilo complexos 

de rutênio (trans-[Ru(NO)Cl(cyclam)](PF6)2 e [Ru(NO)(Hedta)]) imobilizados em 

nanopartículas70 de poli(ácido lactico-co-glicólico, PLGA) foi similar ao observado no 

presente trabalho para o complexo RuNOisn imobilizado nos filmes de amido. No caso dos 
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complexos trans-[Ru(NO)Cl(cyclam)](PF6)2 e [Ru(NO)(Hedta)], estes foram totalmente 

liberados do material entre 6 e 8 dias70 

Em aplicações biológicas, a lixiviação do complexo RuNOisn a partir dos filmes de 

amido pode ser interessante em determinados casos. Essa característica do filme de amido 

permitiria, por exemplo, a liberação controlada do doador de NO (RuNOisn) em tecidos 

próximos ou em contato com os filmes. Outro possível uso para o filme CS50-RuNOisn seria 

como um revestimento para aumentar a biocompatibilidade de dispositivos médicos 

implantáveis66,82-83, em que o NO liberado dos filmes preveniria a agregação de plaquetas 

nesses dispositivos82. Além desses exemplos, o filme poderia ser utilizado no auxílio da 

cicatrização de feridas28,31 (especialmente em diabéticos), utilizando-se, por exemplo, os 

filmes de amido junto a curativos adesivos143. 

Nesse contexto cabe destacar que uma grande variedade de materiais tem sido 

desenvolvida objetivando-se a liberação localizada e controlada de compostos com atividade 

biológica144. Em geral os fármacos são inseridos no interior (hidrogéis e pastilhas) ou entre os 

materiais de suporte (filmes camada por camada), e a sua liberação ocorre principalmente pela 

degradação do material, por difusão passiva ou estimulada pelo ambiente (como temperatura, 

pH, reação química ou eletroquimicamente)144. Com base nesses fatos, os filmes de amido 

constituem-se uma plataforma em potencial para a incorporação de fármacos, os quais 

poderiam ser liberados continuamente dos filmes, e após determinado período, a matriz 

(amido) seria degradada pelo organismo. 

 

4.6 Ensaios preliminares in vivo com os filmes de amido 
 

Os ensaios in vivo realizados com os filmes de amido são ainda preliminares, mas 

podem auxiliar em estudos futuros. Nestes ensaios, os filmes de amido sem o complexo de 

rutênio foram implantados no dorso de ratos, e os resultados demonstraram que após 30 dias 

da implantação, os filmes foram completamente absorvidos pelo organismo dos animais. 

Além desse ensaio, outros dois foram realizados com os filmes contendo o complexo 

de rutênio imobilizado. As amostras foram implantadas no dorso dos ratos e retiradas após 1 e 

7 dias. A Figura 41A ilustra as imagens do tecido próximo ao local em que foi implantado o 

filme sem o complexo imobilizado (controle), e na Figura 41B, o tecido em contato com o 

filme contendo o complexo RuNOisn imobilizado (31,2 mg RuNOisn/g de amido). 

 



 

Figura 41. Imagens obtidas por microscopia ótica dos filmes de amido implantados no dorso 
dos ratos: filme sem o complexo 
complexo RuNOisn após (B
aglomeração dos macrófagos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem obtida em colaboração com a Dra. Helena de Fazio Aguiar.
 

 

 

Os resultados iniciais indicam que houve grande agregação de macrófagos na região 

próxima àquela em que o filme foi implantado, sugerindo uma possível inflamação nos 

tecidos. Não foi possível observar diferença significativa na agregação dos macrófagos par

os ensaios controle (filmes sem o complexo 

o filme contendo o complexo 

maiores de complexo RuNOisn

NO pode resultar na diminuição da agregação de macrófagos e reduzir a inflamação dos 
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isonicotínico ou ácido nicotínico) apresentaram atividade analgésica e antiinflamatório em 

teste realizados in vivo145. 

 

 

5. CONCLUSÃO e PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O complexo doador de NO trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)](BF4)3 (RuNOisn) foi 

imobilizado em filmes de amido de mandioca (CSx-RuNOisn) sob condições brandas. Além 

de o amido ser um material biodegradável e de baixo custo, outra vantagem desse dispositivo 

é que a liberação de NO pode ser desencadeada por meio de irradiação com luz e também por 

redução química. Após a liberação de NO pela fotólise, o complexo imobilizado no filme foi 

regenerado por meio da reação com solução aquosa de nitrito de sódio. Foi realizado um ciclo 

de liberação de NO seguido de regeneração com nitrito, demonstrando que o filme  

CSx-RuNOisn pode ser reciclado. 

A liberação de NO desencadeada por redução foi eficientemente realizada utilizando-

se cisteína como redutor. Para essa reação, a liberação de NO permaneceu por mais de 7 

horas, com um fluxo médio similar ao produzido por células endoteliais. Baseado nesse 

resultado, o filme CSx-RuNOisn é um material com potencial para ser utilizado em 

aplicações biológicas. 

Devido às condições brandas utilizadas na produção dos filmes de amido, essa 

plataforma também pode ser facilmente adaptada para a incorporação de outros doadores de 

NO ou moléculas de interesse. Conforme proposto por Sortino36, a incorporação de doadores 

de NO ativados por irradiação com luz juntamente a outras moléculas foto-ativáveis poderia 

expandir o uso desses dispositivos, resultando em materiais capazes de liberar NO 

simultaneamente a outros agentes terapêuticos. Os filmes de amido descritos no presente 

trabalho são potenciais candidatos para essa finalidade. 
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Resumo da parte II 

Um novo complexo de rutênio contendo o ligante nitrosilsulfito (N(O)SO3
−) foi isolado, 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](X) (isn = isonicotinamida, X = PF6
− ou SiPF6

2−), e a sua 

estrutura cristalina determinada por difração de raio-X. A síntese desse complexo foi realizada 

por meio da reação entre trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ e íons sulfito (SO3
2−). O ataque 

nucleofílico do SO3
2− ocorreu no nitrogênio do ligante nitrosônio (NO) coordenado ao centro 

metálico de rutênio ([Ru–NO+]), originando o ligante O=N–SO3
−: [RuNO+]3+ + SO3

2− � 

[Ru(N(O)SO3)]
+. Observou-se que em meio aquoso, no intervalo de pH de 7,4 a 5,2 o 

complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ é estável, e a velocidade de decomposição 

(labilização do ligante isn) variou de k = 0,86 a 3,07 × 10-5 s-1. Em soluções mais ácidas 

(tampão ácido acético/acetato pH 4,2, 3,9, ou 1,0 M ácido trifluoroacético) o complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ decompõe-se formando o respectivo nitrosilo complexo trans-

[RuII(NH3)4(isn)NO+]3+. A reação do íon trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ com íons 

hidróxido (OH−) dá origem ao respectivo nitro complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+, que 

foi caracterizado por RMN de 15N e por espectroscopia eletrônica. As constantes de 

velocidade para essa reação são k = 6,16 ± 0,22 M-1 s-1 à T = 25ºC, e  

k = 2,15 ± 0,07 M-1 s-1 à T = 15ºC. A reação entre o nitrosilo complexo  

trans-[RuII(NH3)4(isn)NO+]3+ e íons OH− também resulta na formação do nitro complexo 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+. Neste caso, a constante de velocidade foi estimada entre  

k = 47–58 M-1 s-1 à T = 25ºC, e o valor obtido experimentalmente à T = 15ºC foi de k = 10,53 

± 0,29 M-1 s-1. O espectro eletrônico do íon complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em 

meio aquoso apresentou uma banda larga com λmax = 362 nm (ε~6000 M-1 cm-1), atribuída por 

cálculos teóricos às seguintes transições: transferência de carga do metal para o ligante 

(TCML) Ru�N(O)SO3 e Ru�isn, e também d�d. Os ensaios preliminares de fotólise (λirrad 

= 355 nm) do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) em solução de tampão fosfato 

(pH 7,4) sugerem a formação das seguintes espécies nos intervalos iniciais de fotólise: i) NO, 

ii)  SO3
●–, e iii)  isn (labilizado do complexo). O mecanismo para a formação desses produtos 

ainda está sob investigação. 
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Abstract, Section II 

A new nitrosylsulphito complex bearing the ligand (N(O)SO3
−) was isolated,  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](X) (isn = isonicotinamide, X = PF6
− or SiPF6

−), and its 

structure was determined by X-Ray crystallography. This complex was obtained by the 

reaction between trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ and sulfite ions (SO3
2−). X-Ray results 

confirmed that the nucleophilic attack of the sulphite anion (SO3
2−) was on the nitrogen atom 

of the nitrosyl ligand (NO) coordinated to the ruthenium center ([Ru–NO+]), yielding the 

ligand O=N–SO3
−: [RuNO+]3+ + SO3

2− � [Ru(N(O)SO3)]
+. Complex trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ is stable in aqueous solution from pH 7.4 to 5.2, and the 

decomposition rates (k) (due to the isn labilization) are in the range of k = 0.86–3.07 × 10-5 s-1. 

In more acidic conditions, (acetate buffer pH 4.2, 3.9, and trifluoroacetic acid solution 1.0 M) 

complex trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ is converted into the respective nitrosyl  

trans-[RuII(NH3)4(isn)NO+]3+. Reaction of trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ and hydroxide 

ions (OH−) yielded the nitro complex trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+, which was characterized 

by 15N NMR and electronic spectroscopy. Rate constants for such reaction are k = 6.16 ± 0.22 

M-1 s-1 at 25ºC, and k = 2.15 ± 0.07 M-1 s-1 at 15ºC. In the case of complex  

trans-[RuII(NH3)4(isn)NO+]3+, its reaction with OH− also yield the nitro complex  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+. The estimated rate constant for such reaction was 

k = 46.9–57.6 M-1 s-1 at 25ºC, and the experimental value obtained at 15 ºC was k = 10.53 ± 

0.29 M-1 s-1. The ion complex trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ showed an intense and broad 

band at 362 nm (ε~6000 M-1 cm-1) in aqueous solutions, which was assigned by DFT 

calculations to the following transitions: metal to ligand charge transfer (MLCT) 

Ru�N(O)SO3 and Ru�isn, and d�d as well. Preliminary photolysis assays (λirrad = 355 nm) 

performed with complex trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) in phosphate buffer solution 

(pH 7,4) suggests that the following species have been formed (in the initial photolysis 

period): i) NO, ii)  SO3
●–, and iii)  isn (labilized). The whole mechanism to yield such products 

is still under investigation. 
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1 INTRODUÇÃO ESPECÍFICA – Parte II 

 

1.1 Íon sulfito (SO3
2−) e espécies radicalares relacionadas: SOx

●− 

 

O dióxido de enxofre (SO2) é um contaminante atmosférico gerado principalmente 

pelo uso de combustíveis fósseis1. As principais fontes naturais são provenientes de emissões 

vulcânicas e de produtos da oxidação de espécies reduzidas de enxofre, naturalmente 

emitidas2. Esse gás é solúvel em água, onde pode formar as espécies bissulfito e sulfito (Eqs. 

1 e 2). Em pH fisiológico (~7,4), ambas são espécies importantes contendo o enxofre no 

estado de oxidação +4 (S(IV))1. 

 

SO2 (aq)  H+ + HSO3
− pKa = 1,86 1    (1) 

HSO3
−  H+ + SO3

2− pKa = 7,2    (2) 

 

Uma das formas em que o sulfito pode ser introduzido no organismo humano é por 

meio da sua ingestão, devido ao seu uso como conservante em alimentos, sendo também 

encontrado em medicamentos e no vinho1-2. Esse tipo de emprego ocorre em virtude da 

capacidade antioxidante e antimicrobiana dos íons sulfito e bissulfito3-4. O SO2 inalado 

também pode ser considerado uma fonte de sulfito no organismo. A inalação do dióxido de 

enxofre pode levar à broncoconstrição em asmáticos, além de ser tóxico a células do sistema 

nervoso central e do pulmão5-8. Endogenamente, o sulfito pode ser gerado durante o 

metabolismo dos aminoácidos cisteína e metionina8-9. 

A detoxificação do sulfito em animais ocorre pela oxidação de bissulfito (HSO3
−) a 

sulfato, realizada pela enzima sulfito oxidase (enzima mitocondrial), em um processo que 

ocorre sem a formação de espécies radicalares 4,8,10-13. Outra rota para oxidação de bissulfito a 

sulfato pode ser catalisada enzimaticamente pela xantina oxidase4,14-16 e prostaglandina H-

sintetase4,17, levando à formação do radical SO3
●– 4. 

A toxicidade do SO3
2− está relacionada às espécies radicalares derivadas desse íon, as 

quais podem ser geradas por via química, fotoquímica e enzimática8,12,17-20. Sugere-se que no 

processo de oxidação do sulfito ocorra a formação dos seguintes intermediários radicalares, 

SO3
●– (centrado no enxofre), SO4

●– e SO5
●– (centrados no oxigênio)4,21, Eqs. 3–6. A 

autooxidação do SO3
2– pode ser catalisada por íons de metais de transição, e também pode 

gerar as espécies radicais supracitadas, as quais são potencialmente nocivas a alvos 
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biológicos22-25, podendo levar à peroxidação de lipídeos e causar danos ao DNA22-24. Sugere-

se que o processo de oxidação do íon SO3
2– ocorre via reação em cadeia (Eqs. 3–6), onde há 

consumo de oxigênio: 

 

SO3
2–  

� SO3
●– + e–         (3) 

SO3
●– + O2 � –O3SOO●   k = 1,5 × 109 M−1s−1   ref. 26 (4) 

–O3SOO● + SO3
2– � SO4

●– + SO4
2– k = 1,3 × 107 M−1s−1   ref. 26 (5) 

SO4
●– + SO3

2– � SO4
2– + SO3

●–  k > 2 × 109 M−1s−1   ref. 26   (6) 

 

A sequência de reações apresentadas nas Eqs. 3–6 foi sugerida após estudos 

realizados com radiólise de pulso e fotólise relâmpago (“flash photolysis”) das espécies 

Na2SO3, NaHSO3, K2S2O5 e K2S2O8 
27. Os potenciais redox dos radicais SO3

●–, SO4
●– e SO5

●– 

também já foram determinados e são apresentadas na Tabela 1. Algumas propriedades desses 

radicais serão descritas a seguir. 

 

Tabela 1. Potenciais redox para as espécies radicais SO3
●−, SO4

●−, SO5
●−. 

 

Processo Redox Potencial (V) vs. NHE Referência 

SO3
●–/ SO3

2– 
0,63 V (pH > 7,0) 1-2,28 

0,73 V (pH > 7,0) 21 

SO3
●–/ HSO3

–
 0,84 V (pH 3,6) 28-29 

SO4
●–/ SO4

2– 2,5–3,1 V (pH 7,0) 1,30 

SO5
●–/ HSO5

– 1,1 V (pH 7,0) 1,28 

SO5
●–/ SO5

2– 0,81 V (pH > 7,0) 21 

Fonte: autoria própria. 

 

O radical SO3
●– é um oxidante moderado, e os valores de potencial redox descritos 

na literatura são relativamente variados (Tabela 1). Além disso, o SO3
●– também pode agir 

como redutor2, conforme observado em reações entre esse radical com complexos de metais 

de transição inertes a reações de substituição31. Analogamente a outros radicais, sugere-se que 

a espécie SO3
●– pode atacar moléculas orgânicas por abstração de hidrogênio2,26 e também ser 

adicionado a ligações insaturadas carbono-carbono (C=C e C≡C)1-2,29 e também C=S, C=O e 
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C=N32. O espectro eletrônico do SO3
●– em solução aquosa apresenta banda com λmax entre 

250 e 260 nm2,27.  

O radical SO4
●– é um intermediário importante nas reações de oxidação de SO2 

catalisadas por metais2,33. O radical sulfato é um forte oxidante (Tabela 1), comparável ao 

radical hidroxila (OH●, E = 1,8–2,7V dependendo do pH 26,30), mas não muito reativo em 

reações de abstração de hidrogênio, o que torna-o mais seletivo que o radical OH● 26. O 

radical SO4
●– também pode reagir por abstração de hidrogênio, mas em geral essas reações 

ocorrem com constantes de velocidade inferiores às observadas, respectivamente, para o 

radical OH● 26,34. Devido a essas características, o SO4
●– tem sido empregado em tecnologias 

de descontaminação35, como por exemplo, no tratamento de águas contaminadas com 

pesticidas36 e outros poluentes36-38. Outra característica interessante é que, diferentemente de 

outros radicais do tipo SOx
●–, o SO4

●– apresenta banda na região visível do espectro, com λmax 

entre 450–460 nm em solução aquosa2,27. 

O radical SO5
●– (peroxisulfato) é um intermediário nas reações de oxidação de 

sulfito/bissulfito em solução2,27. Após a oxidação do sulfito/bissulfito, o radical formado 

(SO3
●–) pode reagir com o oxigênio molecular (Eq. 4), gerando SO5

●–. Este é um oxidante 

mais forte que SO3
●– (Tabela 1), podendo oxidar diversos compostos orgânicos1-2,39, 

normalmente com constantes de velocidade mais rápidas do que as respectivas reações com 

SO3
●–. O radical SO5

●– pode oxidar alguns substratos, como por exemplo, a anilina e a 

dimetilanilina29. O radical SO5
●– tem uma banda de absorção relativamente larga, com λmax = 

260 nm 2. De acordo com esta breve descrição, é possível inferir que os radicais do tipo SOx
●–

são interessantes, tanto do ponto de vista da química fundamental como também das possíveis 

aplicações dessas espécies em reações químicas e na descontaminação de águas. 

Outra característica interessante dos íons sulfito está relacionada aos estudos desse 

íon em reações nucleofílicas com nitrosilos metálicos40-41, tópico este que será abordado a 

seguir. 

 

1.2 Sulfito como nucleófilo na reação com nitrosilo complexos: formação de 
nitrosilsulfito coordenado. 

 
Os primeiros trabalhos que trataram da reação entre o íon sulfito (SO3

2-) e nitrosilo 

complexos foram realizados por Boedeker em 186141-42. Verificou-se que a reação entre o 

complexo [Fe(CN)5NO)]2− e SO3
2− formava um produto vermelho escuro, caracterizado como 
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sendo o íon complexo [Fe(CN)5(N(O)SO3)]
4− 41,43. Essa reação ficou conhecida como “reação 

de Boedeker” 41. O complexo de ferro formado, [Fe(CN)5(N(O)SO3)]
4−, decompõem-se em 

solução41,43-44, e o produto final é descrito como sendo o complexo [Fe(CN)5(SO3)]
5− 41. 

Uma dúvida inicial em relação à estrutura do complexo [Fe(CN)5(N(O)SO3)]
4− foi o 

modo pelo qual o sulfito estava ligado ao NO45. Uma das propostas era a de que a ligação 

ocorria entre o átomo de enxofre ou de oxigênio do SO3
2− com o nitrogênio do NO41. A 

segunda proposta sugeria que o átomo de enxofre do SO3
2− estaria ligado ao oxigênio do 

NO41,45-46. Foi então que em 1983, Bottomley et al.41 obteve cristais do complexo cis-

[RuCl(bipy)2(N(O)SO3)] (bipy = 2,2'-bipiridina) e verificou por difratometria de raio-X, que 

na verdade o SO3
2− estava ligado ao nitrogênio do NO pelo átomo de enxofre, gerando o 

ligante N(O)SO3
−. Bottomley também sintetizou outros complexos contendo o ligante 

nitrosilsulfito N(O)SO3
−, trans-[RuCl(py)4(N(O)SO3)] (py = piridina) e   

cis-[RuBr(bipy)2(N(O)SO3)], mas não obteve cristais. O mesmo insucesso ocorreu com 

relação à tentativa de obtenção de cristais do complexo [Fe(CN)5(N(O)SO3)]
4−  41. 

Apesar da dúvida em relação à forma da ligação do íon sulfito ao nitrosilo complexo 

ter sido esclarecida por Bottomley, pouco se adiantou no conhecimento da reatividade dos 

nitrosilsulfito complexos até o momento. Além disso, de nosso conhecimento, nenhum ensaio 

fotoquímico foi realizado com essa classe de complexos. Apesar de o ânion nitrososulfonato 

(N(O)SO3
−) e a respectiva espécie protonada ainda não terem sido isoladas41, o N(O)SO3

− é 

descrito como um intermediário na síntese de Raschig da hidroxilamina41,47. O ânion 

N(O)SO3
− também pode ser formado no estômago3, pela reação entre HSO3

− e HNO2 

(respectivamente provenientes do sulfito e nitrito/nitrato presentes em diversos alimentos)3. 

Diversas espécies podem então ser formadas a partir dessa reação, conforme ilustrado na 

Figura 1.  Esses fatos ressaltam a importância dos estudos sobre o conhecimento da 

reatividade da espécie N(O)SO3
−, que, como já mencionado, ainda foi muito pouco explorada.  
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Figura 1. Possíveis reações entre sulfito e nitrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: referência 3  

 

De acordo com o que foi discutido na introdução da Parte I deste trabalho (seção 

1.3), o nosso Grupo acumulou experiência sobre a da reatividade e as aplicações biológicas de 

tetraaminas de rutênio, de fórmula geral trans-[RuII(NH3)4(L)(NO+)]3+ (L= N-heterocíclicos 

ou ésteres de fósforo) e também [Ru(NO)(hedta)], Figura 248-55. Um dos temas abordados em 

nosso Grupo é a reatividade dos nitrosilos complexos com nucleófilos, tais como OH− e 

espécies contendo enxofre (ex: cisteína, glutationa)55-57. Isso nos motivou a estudar a reação 

entre o complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)]3+ (isn = isonicotinamida) e o ânion sulfito 

(SO3
2−) como nucleófilo. 

 

Figura 2. Estrutura das tetraaminas de rutênio com o ligante nitrosônio (NO+) e também do 

complexo [Ru(NO)(hedta)]. L = ligantes N-heterocíclicos ou ésteres de fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Com base no exposto, a Parte II do presente trabalho descreve a síntese, a 

caracterização, estudos de estabilidade e a reatividade química e fotoquímica do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, que foi obtido pela reação entre o complexo  

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)]3+ e o nucleófilo SO3
2− em solução aquosa.  
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2 OBJETIVO e JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar a reatividade do íon N(O)SO3
− coordenado a 

complexos de rutênio. Estudos com esse íon são escassos e os poucos complexos reportados 

até o momento contendo o N(O)SO3
− como ligante são pouco solúveis em solventes com os 

quais não são reativos41. Pretende-se, portanto, contribuir para o melhor entendimento das 

propriedades químicas do ligante N(O)SO3
− utilizando-se o complexo modelo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
• Avaliar a reatividade térmica e fotoquímica do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em solução aquosa, e identificar os possíveis 

produtos formados; 

 

• Estudar a reação do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ com íons 

hidróxido (OH−); 

 

• Compreender melhor as características eletrônicas do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ com o auxílio de cálculos teóricos (DFT). 

 
A partir desses estudos, será possível compreender os efeitos que o ataque 

nucleofílico do íon sulfito acarretará na reatividade do nitrosilo complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO))]3+. Além disso, os ensaios realizados com o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ servirão de base para a modelagem de novos nitrosilsulfito 

complexos com características desejáveis para um determinado estudo e/ou aplicação. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Reagentes, solventes e síntese dos complexos de rutênio 

 

Os reagentes, as sínteses e os solventes utilizadas na Parte II deste trabalho foram os 

mesmos descritos nas seções 3.1 e 3.2 da Parte I. Isso também é válido para o caso da 

instrumentação utilizada nos ensaios de espectroscopia eletrônica e vibracional (IV). Os 

demais detalhes de síntese e de instrumentação que se aplicam para a Parte II serão 

apresentados nos tópicos seguintes. 

 
3.1.2 Síntese do novo complexo trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) 
 

O nitrosilsulfito complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) (abreviado como 

RuNOSO3isn) foi sintetizado a partir da reação entre o complexo trans-

[RuII(NH3)4(isn)(NO+)](BF4)3  (50 mg, n = 8,6 × 10−5 mol) e o sulfito de sódio (Na2SO3, 43 

mg, n = 3,4 × 10−4 mol) em água deionizada (V = 1,0 mL), à T=15ºC sob agitação vigorosa. 

Após a adição de NH4PF6 (210 mg, n = 1,29 × 10-3 mol), seguido de refrigeração (15-20 min 

em banho de gelo ou refrigerador), cristais de um complexo de cor verde foram obtidos:  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6). Em uma síntese realizada de forma análoga, mas 

empregando-se um volume maior de água (4,0 mL de água deionizada ao invés de 1,0 mL), 

também obteve-se um sólido de cor verde, o qual foi formado após 24h sob refrigeração. 

Verificou-se que esse produto tem a mesma estrutura do complexo supracitado, mas  

foi isolado com outro contra-íon (SiF6
2− ao invés de PF6

−), trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6)
.4(H2O), conforme apresentado na Figura 3 (de acordo com 

resultados reportados na literatura, o íon SiF6
2− é uma impureza presente no sal NH4PF6)

48,58. 

Na Figura 3 estão representados os espectros de infravermelho dos  

complexos trans-[RuII(NH3)4(isn)NO](BF4)3, trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) e  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6). Nesta figura estão indicadas as bandas referentes aos 

fragmentos NO, SO, PF6, SiF6 e BF4 nesses complexos. É possível verificar na Figura 3 que 

os complexos trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ com contra-íons SiF6

2− e PF6
− apresentaram 

espectros muito similares, com exceção das bandas na região de 845-833 e 558 cm-1 

(atribuídas a νPF6 e δPF6) e em 740 e 480 cm-1 (νSiF6 e δSiF6). Os demais resultados obtidos 

por espectroscopia de infravermelho serão discutidos de forma mais aprofundada no tópico 

“Resultados e discussão”. 
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Figura 3. Espectros de infravermelho dos complexos trans-[RuII(NH3)4(isn)NO](BF4)3,  
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) e trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Os dados discutidos acima sugerem, obviamente, que o volume de água utilizado na 

síntese influencia no tempo necessário para a formação dos cristais, o que conseqüentemente, 

resultou na possibilidade de obtenção de complexos com contra-íons diferentes (SiF6
2− ou 

PF6
−). Em função disso, para os demais experimentos, o complexo trans-

[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ foi obtido a partir da síntese realizada com menor volume (1,0 

mL), gerando assim apenas o complexo com contra-íon PF6
−. Rendimento: 65–75%. 

 

3.2 Instrumentação 

 

3.2.1 Espectroscopia de ressonância paramagnética de elétrons (EPR) 

 

Os espectros de EPR foram obtidos em um espectrômetro Bruker EMX Plus banda-

X com as amostras em temperatura ambiente ou de nitrogênio líquido (77 K). Nas reações 

envolvendo a formação de radicais, utilizou-se o captador DMPO (5,5–dimetil-1-pirrolina N-
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oxido), e neste caso, os espectros foram adquiridos em temperatura ambiente. Os espectros 

foram simulados com o auxílio do programa Bruker WinEPR Simfonia. 

 

3.2.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

Os ensaios de RMN foram realizados em um espectrômetro Agilent 500 MHz. O 

óxido de deutério (D2O) foi empregado como solvente, e o sal de sódio do ácido 3-

(trimetilsilil)-2,2',3,3'-tetradeuteropropionico (TMSP-D4, δ1H,13C = 0 ppm) foi utilizado como 

referência. Para os experimentos de 15N preparou-se um capilar contendo uma solução 

0,1mol/L de cloreto de amônio marcado (15NH4Cl) em HCl (1,0 mol/L) como padrão externo 

(15NH4Cl, δ15N = 24 ppm em relação ao padrão primário NH3 líquido). 

 

3.2.3 Análise elementar 
 

A análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio foi realizada em um 

Analisador Elementar Perkin Elmer 2400 Series ii, alocado na Central Analítica de 

Instrumentação do Instituto de Química da USP de São Paulo. 

 

3.3 Estabilidade do complexo trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em solução aquosa  

 

Os ensaios de estabilidade para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em 

solução aquosa foram realizados em diferentes valores de pH: para pH entre 6,2–7,4 utilizou-

se tampão fosfato, C = 20mM, µ = 0,22 M (trifluoroacetato de sódio, NaTFA); e para os 

ensaios com pH entre 3,9–5,6, utilizou-se tampão ácido acético/acetato, C = 20mM, µ = 0,22 

M (NaTFA). O curso da reação foi acompanhado por espectroscopia eletrônica, e a 

concentração de complexo utilizada foi de CRu = 6,4 × 10−5 M. Os produtos formados também 

foram identificados por RMN de 1H. Para este experimento, os complexos foram irradiados 

nas mesmas condições supracitadas nos ensaios cinéticos acompanhados por espectroscopia 

eletrônica (tampão fosfato e tampão acetato), com exceção da concentração dos complexos, 

que foi 5 vezes maior para o RMN (CRu = 3,2 × 10−4 M).  
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A estabilidade do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em soluções mais 

ácidas (1,0 M HTFA) também foi realizada, e nesses experimentos, os produtos formados 

foram identificados por espectroscopia eletrônica e RMN de 1H. 

 

3.4 Determinação do pKa do complexo trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ 

 

A determinação do pKa do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ foi realizada 

espectrofotomicamente59, por meia da titulação desse complexo com ácido trifluoroacético 

(HTFA). Nesse método, a relação entre pH, pKa e a absorbância é a seguinte (Eq. 7)59: 

 

pH = pKa + log 
(����)

(����)
    (7) 

 

em que A = absorbância observada (A = AI + AM); AM = Absorbância da espécie molecular; 

A I = absorbância da espécie ionizada59. 

 

Uma solução aquosa (20 mL) com pH 7,9 e força iônica µ = 0,1 M (trifluoroacetato 

de sódio, NaTFA) contendo o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ (C = 1,8 × 10-4 M) 

foi titulada com pequenos volumes (2 – 5 µL) de HTFA com concentração entre 0,01 e 1,0 M. 

Por meio do ajuste linear da curva de log 
(����)

(����)
  vs. pH, foi possível determinar o pKa 

59. O 

pKa também foi determinado por meio da primeira e segunda derivada da curva de titulação. 

Além desses métodos, o pKa foi estimado por meio do uso de um tratamento 

matemático, Função de Boltzmann60-61 (Anexo A), com o auxílio do software Origin 8.5, 

conforme será discutido mais detalhadamente na seção “Resultados e Discussão”.  

 

3.5 Reação dos complexos trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ e   

trans-[RuII (NH3)4(isn)(NO+)]3+ com íons hidróxido (OH−) 
 

A reação dos complexos trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ e  

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO+)]3+ com íons hidróxido foi realizada de acordo com procedimento 

previamente descrito para complexos semelhantes57, sob condições de pseudo-primeira 

ordem. Isso significa que para cada reação estudada (A + B → C) um dos reagentes foi 

mantido em uma concentração pelo menos dez vezes maior que o outro. A lei que descreve a 
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reação para o caso de B em excesso é a seguinte: kobs = k[B]. A linearidade obtida no gráfico 

kobs vs. [B], fornece através da inclinação da reta, a constante de reação de segunda ordem, k 

(M-1s-1). As constantes de velocidade de pseudo primeira ordem foram determinadas a partir 

dos gráficos de ln(Ainf - At) vs. tempo (Eq. 8): 

 

 

ln(Ainf - At) = kobs.t   (8) 

 

em que: 

Ainf = absorbância final 

At = absorbância em cada tempo da reação 

kobs = constante de velocidade de pseudo primeira ordem 

 

Para os experimentos cinéticos, foram utilizadas soluções de OH− com concentração 

entre 0,01 M e 0,045 M (determinada pela titulação com biftalato de potássio), com força 

iônica µ = 1,0 M (NaCl), T = 15 e 25 ºC 57, e com concentração de complexo CRu = 1,0 × 10−4 

M. Pelo menos cinco repetições foram realizadas para cada concentração, e as constantes de 

velocidade (k) foram obtidas por meio da regressão linear do gráfico de kobs vs. [OH−]. Os 

produtos formados na reação entre os íons OH− e os complexos trans-

[Ru(NH3)4(isn)(15N(O)SO3)]
+ e trans-[Ru(NH3)4(isn)(15NO)]3+ foram identificados por meio 

de espectroscopia eletrônica e RMN de 15N. 

 

3.6 Ensaios fotoquímicos 
 

Os ensaios fotoquímicos foram realizados em cubeta de quartzo, com caminho ótico 

de 1,0 cm. A fonte de luz ultravioleta (UV) foi um laser Nd:YAG (Continuum, model 

Serulite-II) operando no terceiro harmônico (λ = 355 nm). A energia de cada pulso foi medida 

por meio de um Medidor de Energia (Coherent, Lasermate-P) e esta foi ajustada para  

5 mJ/pulso; a frequência de pulsos foi de 10 pulsos/s. O curso da reação foi acompanhado por 

espectroscopia eletrônica.  

Para a obtenção do espectro de RMN de 1H, após as amostras serem irradiadas em 

tampão fosfato (pH 7,4, C = 200 mM), foram transferidas ao tubo de RMN contendo D2O. A 

solução final foi constituída de 50% das soluções do complexo irradiado (em tampão) e 50% 
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de D2O. TMSP-D4 (δ1H,13C = 0 ppm) foi utilizado como referência. 

Para os ensaios de EPR, soluções contendo o complexo de rutênio foram irradiadas à 

temperatura ambiente, e então congeladas à temperatura de N2 líquido (77 K) para a obtenção 

dos espectros. Para a identificação das espécies radicais de enxofre empregou-se o captador 

de radicais (spin trap) DMPO (5,5–dimetil-1-pirrolina N-oxido)62. Neste caso, os espectros de 

EPR foram adquiridos à temperatura ambiente. Nos ensaios utilizando-se catalase (fígado 

bovino, 2,000-5,000 unidades/mg, Sigma)  como captador de NO63, soluções-estoque foram 

preparadas em tampão fosfato (pH 7,4), e então diluídas até à concentração desejada (em 403 

nm, ε = 4,3× 10-5 M-1 cm-1). 

Outros eventuais detalhes experimentais, tais como temperatura e excesso de DMPO 

utilizados, serão descritos na legenda das figuras. 

 

3.7 Determinação da estrutura do complexo  
trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6)  por difratometria de raio-X  
 

A determinação da estrutura do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) 

foi realizada em colaboração com o Prof. Eduardo Ernesto Castellano, do Instituto de Física 

da USP de São Carlos. 

Um cristal com coloração verde e com dimensões de 0,276 × 0,221 × 0,065 mm3 foi 

selecionado e montado em um difratômetro Enraf–Nonius Kappa-CCD com radiação MoKα 

(λ = 0.71073 Å) monocromatizada por cristal de grafite. Os dados foram coletados à 

temperatura ambiente, utilizando-se até 52º em 2θ , e os parâmetros finais da cela unitária 

foram baseados em todas as reflexões. A coleta de dados foi realizada utilizando-se o 

programa COLLECT 64; a integração e o dimensionamento das reflexões foram efetuadas com 

o sistema de programas HKL Denzo-Scalepack65. Correções de absorção numérica foram 

aplicadas, e a estrutura foi resolvida utilizando-se métodos diretos com o programa SHELXS-

97 66.   Os modelos foram refinados por matriz de mínimos quadrados F2 usando SHELXL-97 
66 em um grupo espacial P21/c. Todos os átomos de hidrogênio foram posicionados 

estereoquimicamente e refinados com o modelo de riding, com exceção dos hidrogênios das 

moléculas de água, os quais foram localizados por meio do mapa diferencial, e refinados com 

restrições geométricas livres. A Figura 4 foi preparada utilizando-se o programa ORTEP-3 

para Windows67. A listagem das coordenadas atômicas e dos parâmetros equivalentes de 

deslocamento isotrópicos, distâncias de ligação intramolecular e ângulos, coordenadas dos 
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hidrogênios, e do parâmetro anisotrópico termal (ANEXOS B, C e D), foram disponibilizados 

e depositados em “Cambridge Crystallographic Data Centre”, com número de referência 

CCDC 1430828. 

O íon SiF6
2− está situado em um centro de simetria do cristal, contribuindo assim, 

com apenas uma carga negativa para cada complexo de rutênio, os quais estão localizados em 

posições gerais. 

 
3.8 Cálculos computacionais 
 

Todos os cálculos teóricos foram realizados utilizando-se o programa Gaussian 09 

(G09)68 empregando-se o método de Teoria do Funcional de Densidade69-70 (DFT, do inglês 

Density Functional Theory) com três parâmetros hibrido-funcional Becke’s71 e gradiente 

corrigido de correlação funcional Lee-Yang-Parr’s72 (B3LYP). A base DGDZVP (Degauss 

Duplo Zeta Valência Polarizada)73-74 foi utilizada em todos os cálculos para o átomo de 

rutênio, DGTZVP (Degauss Triplo Zeta Valência Polarizada)73-74 para os átomos de C, H, N e 

O (com exceção do ligante –N(O)SO3), e 6-311+g(2d,3p)75-76 para o ligante –N(O)SO3. 

As geometrias dos complexos no estado fundamental e triplete foram otimizadas na 

presença do solvente água através do Modelo Contínuo de Polarizabilidade77 (Polarizable 

continuum model - PCM). O critério de convergência de campo auto-consistente (Self 

consistent field - SCF) foi empregado em todos os cálculos. Os estados tripletes de menor 

energia foram calculados utilizando-se B3LYP-unrestricted (UB3LYP) e as componentes α e 

β foram analisadas.  Os espectros de absorção teóricos foram obtidos utilizando-se TD-DFT, 

com 80 estados excitados. 

As populações dos orbitais foram calculadas e usadas na obtenção das superfícies de 

contorno, as quais foram geradas posteriormente no programa Gaussview 05. A análise da 

população orbital e dos dados de TD-DFT foram realizadas com o auxílio do programa 

GaussSum 3.0. 78 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

4.1. Caracterização do complexo 

4.1.1. Determinação da estrutura por difratometria de raio

 

A reação entre o nitrosilo complexo 

originou cristais com coloração verde, e verificou

tratava do complexo trans-

complexo é apresentada na Figura 4. Nessa estrutura, o ligante isonicotinamida 

perpendicular ao plano formado pelas quatro aminas equatoriais e na bissetriz dos dois 

ângulos opostos N−Ru−N formados pelas aminas N(2), N(3), e N(4), N(5) (Figura 4). O 

ângulo O(1)–N(1)–S(1) é praticamente coplanar ao plano da isonicotinamida, e qua

moléculas de água também podem ser observadas na estrutura de raio

N(1)–Ru–N(6) é próximo da linearidade, com 178,76(11)º (Tabela 2), similar ao observado 

para nitrosilo complexos análogos

trans-Ru(NH4)P(OEt)3(NO

A distância das ligações S(1)

ligação O(12)–S–O(13) é de 114,5(6)º. Para o sal Na

1,53 Å e 107,4º 82. 

 

Figura 4. Estrutura Cristalina (ORTEP

trans-RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria / colaboração do Prof. Eduardo Ernesto Castellano 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização do complexo trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO

4.1.1. Determinação da estrutura por difratometria de raio-X. 

A reação entre o nitrosilo complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)NO](BF

originou cristais com coloração verde, e verificou-se por difratometria de raio

-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6). A representação ORTEP desse 

complexo é apresentada na Figura 4. Nessa estrutura, o ligante isonicotinamida 

perpendicular ao plano formado pelas quatro aminas equatoriais e na bissetriz dos dois 

−Ru−N formados pelas aminas N(2), N(3), e N(4), N(5) (Figura 4). O 

S(1) é praticamente coplanar ao plano da isonicotinamida, e qua

moléculas de água também podem ser observadas na estrutura de raio-X. O ângulo da ligação 

N(6) é próximo da linearidade, com 178,76(11)º (Tabela 2), similar ao observado 

para nitrosilo complexos análogos79-80 e também para o nitro complexo 

(NO2)](PF6) (P(OEt)3 = trietilfosfito), onde o ângulo é de 178,47(7)º 

A distância das ligações S(1)–O(11, 12, 13) está na faixa de 1,396–1,433 Å, e o ângulo da 

O(13) é de 114,5(6)º. Para o sal Na2SO3, esses valores são,

Estrutura Cristalina (ORTEP-3) do complexo 

(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6)×4(H2O).  

Fonte: autoria própria / colaboração do Prof. Eduardo Ernesto Castellano 

100 

(isn)(N(O)SO3)](PF6). 

(isn)NO](BF4)3 com SO3
2− 

se por difratometria de raio-X que se 

). A representação ORTEP desse 

complexo é apresentada na Figura 4. Nessa estrutura, o ligante isonicotinamida está 

perpendicular ao plano formado pelas quatro aminas equatoriais e na bissetriz dos dois 

−Ru−N formados pelas aminas N(2), N(3), e N(4), N(5) (Figura 4). O 

S(1) é praticamente coplanar ao plano da isonicotinamida, e quatro 

X. O ângulo da ligação 

N(6) é próximo da linearidade, com 178,76(11)º (Tabela 2), similar ao observado 

e também para o nitro complexo  

= trietilfosfito), onde o ângulo é de 178,47(7)º 81. 

1,433 Å, e o ângulo da 

, esses valores são, respectivamente, 

3) do complexo  

Fonte: autoria própria / colaboração do Prof. Eduardo Ernesto Castellano (IFSC/USP). 
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Tabela 2. Distâncias e ângulos de ligação obtidos experimentalmente e por cálculo teórico 
(DFT) para a espécie trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) no estado fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

a Faixa observada para as três ligações S–O; b Faixa observada para as quatro 
ligações Ru–NH3. 
Fonte: Autoria Própria 

 

Para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6), a distância da ligação  

Ru–N(O)SO3 é aproximadamente 0,24 Å mais curta que a média da respectiva ligação  

Ru–NH3 nesse complexo (Tabela 2), e tem o valor de 1,88 Å, indicando que existe um 

aumento na ordem de ligação (em relação à Ru–NH3) devido à interação π na ligação  

Ru–N(O)SO3
83. No caso de nitrosilo complexos de estrutura análoga,  

trans-[Ru(NH3)4(L)(N(O)]3+, a distância da ligação Ru–NO é de 1,741 Å para L = ácido 

isonicotínico79, e 1,752 Å para L = nicotinamida80, sugerindo que há maior retrodoação no 

caso dos nitrosilo complexos em relação ao complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6). Com base nesses dados, nota-se que o ataque 

nucleofílico do sulfito no nitrosilo complexo resultou no enfraquecimento da ligação  

Ru–N(O)SO3 com relação à ligação Ru–NO (no nitrosilo), provavelmente devido à menor 

interação π do ligante N(O)SO3 com o centro metálico. Isso estaria de acordo com o ângulo 

da ligação Ru–N–O que é praticamente linear (180º) no caso dos nitrosilo complexos, o que 

confere maior sobreposição do orbital dπ do metal com o orbital π* do NO, e que no caso do 

complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) tem o ângulo de 125,6(2)º (Tabela 2). Este 

ângulo é similar ao observado no caso de nitrosilo complexos com estrutura eletrônico 

{MNO}8 (discutido na Introdução geral deste trabalho – Parte I). Também é similar ao ângulo 

Distância (Å) 
Ligação Experimental Calculado (DFT) 
Ru–N(1) 1,881(3) 1,949 
N(1)–O(1)  1,242(4) 1,209 
N(1)–S(1) 1,839(3) 1,944 
S(1)–O(11,12, 13) a 1,396–1,433 1,455–1,468 
Ru–N(2, 3,4, 5) b 2,116–2,142 2,176–2,187 
Ru–N(6) 2,161(3) 2,228 

Ângulo da ligação (º) 
Ligação Experimental Calculado (DFT) 
Ru–N(1)–O(1) 125,6 (2) 124,78 
Ru–N(1)–S(1) 124,03(16) 123,27 
O(1)–N(1)–S(1) 110,4(2) 111,86 
N(1)–Ru–N(6) 178,76(11) 177,42 
O(12)–S–O(13) 114,5(6) 114,40–115,74 
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da ligação Ru–N–O observado para o nitro complexo trans-Ru(NH4)P(OEt)3(NO2)](PF6), que 

tem o valor de 120,9º para um dos átomos de oxigênio, e de 121,4º para o outro 81. 

As distâncias e os ângulos de ligação obtidos por cálculos quânticos (DFT) também 

estão listados na Tabela 2, e esses valores estão dentro de uma faixa satisfatória em relação 

aos obtidos experimentalmente. 

As distâncias e os ângulos de ligação da fração [Ru–N(O)SO3] do complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) estão muito próximos (<0,4 Å, e <4º) dos resultados 

observados para o complexo cis-[RuCl(bipy)2(N(O)SO3)] (bipy = 2,2'-bipiridina)41. Isso 

sugere que, apesar das esferas de coordenação desses dois complexos serem bastante distintas, 

não houve variação significativa nos ângulos e nas distâncias de ligação no fragmento [Ru–

N(O)SO3] da molécula. A partir desse resultado, pode-se, portanto, inferir que a reatividade 

do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) é provavelmente similar àquela descrita 

para o complexo cis-[RuCl(bipy)2(N(O)SO3)]
41. 

Os resultados de análise elementar para o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) × 4 H2O foram o seguinte, teórico: C =14,17% / H = 

4,36% / N = 19,28%, e experimental C =14,63% / H = 4,15% / N = 19,49%. A diferença entre 

o resultado teórico e experimental foi de no máximo 5,1%, e esses resultados são  

condizentes com a estrutura determinada por difração de Raio-X,  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) × 4 H2O. 

 

4.1.2 Espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

 

Uma parte dos resultados obtidos por espectroscopia vibracional foi apresentado na 

seção 3.1.2 (“Material e métodos”), onde discutiu-se a obtenção de complexos com contra-

íons diferentes SiF6
2- ou PF6-. Os demais resultados serão apresentados e discutidos a seguir. 

Na Figura 3 estão ilustrados os espectros de infravermelho dos complexos  

trans-[RuII(NH3)4(isn)NO](BF4)3 (RuNOisn) e trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]X (X= SiF6
2- 

ou PF6-). O νNO observado para o complexo RuNOisn em 1933 cm-1 está deslocado para 

1366 cm-1 no caso do complexo RuNOSO3isn, região similar à reportada para complexos 

contendo o ligante –NO2 (nitro), os quais apresentam νNO entre 1320 e 1470 cm-1 84. Esse 

resultado é consistente com o enfraquecimento da ligação N–O para o complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+  (distância N–O = 1,242 Å) em comparação a nitrosilo 
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complexos análogos trans-[Ru(NH3)4(L)NO]3+ (L = nicotinamida ou ácido isonicotínico), em 

que a distância da ligação N–O é de ~1.13 Å 79-80. 

Na Tabela 3 são apresentadas as bandas principais no espectro de infravermelho e as 

respectivas atribuições para diversos complexos do tipo [ML5(N(O)SO3)]
n 41. Os dados 

obtidos no presente trabalho para o complexo RuNOSO3isn estão dentro da faixa observada 

para os demais complexos do tipo [ML5(N(O)SO3)]
n 41. É possível notar que apesar da 

diferença na esfera de coordenação dos diversos complexos [ML5(N(O)SO3)]
n (Tabela 3), as 

bandas relacionadas aos modos vibracionais do ligante N(O)SO3
− apresentaram uma variação 

de no máximo 30 cm-1. Para os respectivos nitrosilo complexos dos compostos apresentados 

na Tabela 3 a variação no valor do νNO está entre 1910 cm-1 para  

trans-[RuCl(py)4(N(O)SO3)] e 1945 cm-1 para Cs4[Fe(CN)5(N(O)SO3)] 
41. Mais dados seriam 

necessários para verificar se existe alguma correlação entre o νNO observado para os 

complexos do tipo [ML5(N(O)SO3)]
n e [ML5(NO)]n. 

 
Tabela 3. Bandas principais na região do infravermelho (cm-1) e respectivas atribuições para 
complexos do tipo [ML5(N(O)SO3)]

n.  

aref. 41; bpresente trabalho; *s = forte; m = média; w = fraca; sh = ombro 
Fonte: Autoria Própria. 

 

4.1.3 Espectroscopia de RMN e de EPR 

 

Soluções do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) em D2O foram 

caracterizadas por RMN de 1H. Dois dubletos foram observados com deslocamento químico 

(δ) de 8,87 e 8,13 ppm (Figura 5), atribuídos, respectivamente aos hidrogênios nas posições 

orto e meta do ligante isonicotinamida. O deslocamento químico observado para os dois 

dubletos da isonicotinamida livre (não-coordenada) está na faixa de 8,70–8,74 ppm e 7,76–

7,85 ppm, e esta pequena variação ocorre em função do pH utilizado no ensaio (Anexo E ).  

No caso do complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO](BF4)3 os sinais observados para o ligante 

isonicotinamida coordenado apresentam deslocamento químico igual a 8,73 e 8,24 ppm. 

Complexo 
Atribuição* 

νN–O 
νassim 

(S–O) 
νsim 

(S–O) 
νsim 

(S–O) 
δassim 

(O–N–S) 
δassim 

(O–S–O) 
Cs4[Fe(CN)5(N(O)SO3)]

a 1357s 1252s 1229s 1041s 758w 621s 
trans-[RuCl(py)4(N(O)SO3)]

a 1346s 1273sh 1258s 1031s 770 604 
cis-[RuBr(bipy)2(N(O)SO3)]

 a 1372s 1270sh 1255s 1040s 775 605s 
cis-[RuCl(bipy)2(N(O)SO3)]

 a 1370s 1267sh 1250s 1038s 775 612 
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6)

b 1366s 1263sh 1225s 1040s 778m 623s 
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Figura 5. Espectro de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) 
em D2O (referência TMSPd-4, δ = 0 ppm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) não apresentou sinal no espectro 

de EPR (T = 77 K), o que sugere spin eletrônico S = 0 no estado fundamental, analogamente 

ao resultado observado para o nitrosilo complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO](BF4)3 
48,85. Esse 

resultado sugere que o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) pode formalmente ser 

descrito como RuII e N(O)SO3
−, analogamente a outros complexos do tipo [ML5(N(O)SO3)]

n 
41. 

 

 

4.1.4 Espectroscopia eletrônica 

 

Os espectros eletrônicos dos complexos trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ e  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ em tampão fosfato são apresentados na Figura 6. 
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Figura 6. Espectros eletrônicos dos complexos trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ e  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ em solução aquosa, tampão fosfato pH 7,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A adição nucleofílica do íon SO3
2- no nitrosilo complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ resulta na formação de uma banda em 362 nm  

(ε = 6,0 × 103 M-1cm-1), Figura 6. Resultados similares foram observados para a reação entre 

os nitrosilo complexos trans-[Ru(NH3)4(L)(NO)]3+ com outro nucleófilo, OH−, que resultaram 

na formação de nitro complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4(L)(NO2)]
+, os quais tem  

λmax ~ 380–400 nm 57,86. O complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ também apresentou 

bandas com λmax = 225 nm (ε = 12,1 × 103 M-1 cm-1) e 275 nm (ε = 3,2 × 103 M-1 cm-1). A 

Tabela 4A apresenta a composição dos orbitais para o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, e as atribuições das bandas são apresentadas na Tabela 4B, 

ambas obtidas com o auxílio de cálculos DFT. As superfícies de contorno dos orbitais 

moleculares relacionados com as transições apresentadas na Tabela 4B estão ilustradas no 

Anexo F. Os espectros eletrônicos experimental e teórico (TD-DFT) para o complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ são apresentados na Figura 7. O orbital molecular ocupado de 

maior energia (HOMO) tem contribuição majoritária dos orbitais d do centro metálico (Tabela 

4A e Anexo F), enquanto que o orbital molecular vazio de menor energia (LUMO) tem maior 

contribuição dos orbitais π do ligante N(O)SO3 (Tabela 4A e Anexo F). 

Os cálculos teóricos (Tabela 4B) sugerem que a banda em 362 nm pode ser atribuída 

principalmente à transferência de carga do metal para o ligante (TCML) Ru�N(O)SO3, com 

contribuição das transições d�d e Ru�isn (isn = isonicotinamida). Confirmou-se 
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experimentalmente que essa banda é majoritariamente referente à TCML Ru�N(O)SO3 pela 

reação entre o íon complexo [Ru(NH3)5NO]3+ e íons SO3
2−, que resultou na formação de uma 

banda com λmax = 344 nm (Anexo G). A banda em 225 nm do complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ foi atribuída (Tabela 4B) à transferência de carga do ligante para 

o metal (TCLM) N(O)SO3�Ru e à transferência de carga do ligante para ligante (TCLL) 

isn�N(O)SO3. A banda em 275 nm foi atribuída à TCLL isn�N(O)SO3. 

 
Tabela 4. (A). Composição orbital, e (B) atribuição das bandas principais para o complexo 
trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+. Fonte: Autoria própria. 
 
 (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contribuição (%) 
Nº 

orbital 
Orbital isn NH3 NOSO3 Ru 

106 L+4 1 26 5 68 
105 L+3 6 10 28 56 
104 L+2 97 1 0 2 
103 L+1 85 0 8 6 
102 LUMO 14 1 70 15 
101 HOMO 0 4 3 93 
100 H-1 1 2 16 81 
99 H-2 6 2 23 70 
98 H-3 5 1 75 19 
97 H-4 99 0 0 1 
96 H-5 0 1 98 1 
95 H-6 100 0 0 0 
94 H-7 100 0 0 0 
93 H-8 87 6 4 3 
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Cont. 

(B) 

 

a TCML – transferência de carga do metal para o ligante; TCLM – transferência de carga do ligante 
para o metal, TCLL – transferência de carga de ligante para ligante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λmax (nm) 
Transição Orbitais envolvidos Atribuição 

(teórico) a Exper. Teórico 

226 

234 H-8→LUMO [π(isn)+dxz]→[πz*(NOSO3) – dxz+  π*(isn)] 
TCLL 

(isn→NOSO3) 

226 H-3→L+3 
[πx*(NOSO3)+dxz]→ 

[(dz
2 – σx*(NOSO3) – σx*(isn)] 

TCLM 
(isn→Ru) 

222 H-3→L+3 
[πx*(NOSO3)+dxz]→ 

[(dz
2 – σx*(NOSO3) – σx*(isn)] 

TCLL 
(isn→NOSO3) 

275 268 H-7→LUMO π(isn)→[πz*(NOSO3) – dxz+  π*(isn)] 
TCLL 

(isn→NOSO3) 

362 

353 
H-2→LUMO 

([dyz + πy
*(NOSO3)]→ 

[πz*(NOSO3) – dxz+  π*(isn)] 
TCML 

(Ru→NOSO3) 

H-1→L+1 dyz→[πx*(isn) – dxz –  π*(NOSO3)] 
TCML 

(Ru → isn) 

350 
H-1→L+1 dyz→[πx*(isn) – dxz –  π*(NOSO3)] 

TCML 
(Ru → isn) 

H-2→LUMO 
([dyz + πy

*(NOSO3)]→ 
[πz*(NOSO3) – dxz +  π*(isn)] 

TCML 
(Ru→NOSO3) 

336 
H-1→L+3 dyz→ [(dz

2 – σx*(NOSO3) – σx*(isn)] d→d 
H-1→L+4 dyz→ [dxy – σ(NH3)] d→d 

311 
H-2→L+1 

([dyz + πy
*(NOSO3)]→[πx*(isn) – dxz –  
π*(NOSO3)] 

TCML 
(Ru → isn) 

HOMO→L+3 dxy→ [(dz
2 – σ*(NOSO3) – σ*(isn)] d→d 
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Figura 7. Espectro experimental e teórico do complexo  
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6). O espectro teórico foi obtido utilizando-se o funcional 
b3lyp e as bases dgdzvp para o rutênio, dgtzvp para os ligantes NH3 e isn, e 
 6-311+g(2d,3p) para o fragmento NOSO3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O íon complexo [Fe(CN)5(N(O)SO3)]
4− apresenta banda intensa em 475 nm41. Os 

demais complexos de rutênio descritos, cis-[RuX(bipy)2(N(O)SO3)] (X = Br, Cl) e  

trans-[RuCl(py)4(N(O)SO3)], apesar de insolúveis em solventes que não reagem com eles41, 

apresentaram no espectro de reflectância, bandas com λmax entre 450–47541. A banda de 

transferência de carga é influenciada pela natureza da esfera de coordenação, e no caso de 

TCML, substituintes retiradores de densidade eletrônica provocam deslocamento das bandas 

para freqüências menores87. Isso provavelmente explica o deslocamento da banda de TCML 

para freqüências maiores, no caso do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, com λmax = 

362 nm, em relação aos complexos cis-[RuX(bipy)2(N(O)SO3)] e trans-

[RuCl(py)4(N(O)SO3)], que tem λmax entre 450–475, e [Fe(CN)5(N(O)SO3)]
4−, com λmax = 475 

nm41. 
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4.2. Estabilidade do complexo trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) em soluções 

aquosas. 

 

4.2.1. Estabilidade em tampão fosfato e em tampão acetato  

 

Em solução aquosa, a banda do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em 362 

nm decai exponencialmente com o tempo (Figura 8), e a constante para essa reação em pH 7,4 

à T = 25 ºC é de k = 3,0 × 10-5 s-1 (t1/2 = 385 min). Os produtos formados foram identificados 

por RMN de 1H. O complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ apresenta dois dubletos 

(Figura 9A) com δ em 8,87/8,85 ppm e 8,14/8,13 ppm (representado pela letra X na Figura 

9A). Após 24 h em solução sob ausência de luz, os sinais observados para esse complexo 

foram 8,71/8,70 ppm e 7,78/7,70 ppm (letra Z na Figura 9B), cujos deslocamentos químicos 

correspondem aos da molécula isonicotinamida (não-coordenada) em solução (letra Z na 

Figura 9C). Esse mesmo comportamento foi observado para os experimentos realizados entre 

os pH’s 5,2 (tampão acetato) e 7,4 (tampão fosfato). O valor da constante de velocidade 

diminui em função do aumento da acidez do meio, conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 8. Variação do espectro eletrônico do complexo  
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6)  em solução de tampão fosfato (pH 7,4, C = 20mM), T 
= 25ºC). Gráficos inseridos: ln (A) vs. tempo, e também (A) vs. tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 9. Espectros de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em 

solução aquosa (50% D2O) de tampão fosfato pH 7,4, (A) t = 0 min, (B) t = 24 h e (C) apenas 
o ligante isonicotinamida. Referência TMSPd-4, δ = 0 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 10. Dependência da constante de velocidade para a decomposição do complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+  em solução aquosa em diferentes pH’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nos experimentos realizados em pH’s 4,2 e 3,9 (tampão acetato), Figura 11A e 11B, 

verificou-se que no t = 0 min (assim que o complexo foi solubilizado), respectivamente 41% 

e 50% do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ (letra X na Figura 11) foi convertido 

no nitrosilo complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ (letra Y na Figura 11). Após 24 h em 

solução (amostra em pH 3,9, na ausência de luz), foram observados seis sinais, os quais foram 

atribuídos às seguintes espécies (Figura 11C): minoritariamente ao i) complexo inicial trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ (~8%, letra X na Figura 11C) e ao ii)  nitrosilo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ (~6%, letra Y na Figura 11C), e iii)  majoritariamente (~87%) à 

isonicotinamida (letra Z na Figura 11C) labilizada da esfera de coordenação. (Nota: a 

isonicotinamida não-coordenada apresentou sinais com uma pequena diferença no 

deslocamento químicos – variação menor que 0,13 ppm – nos diversos pH’s utilizados nesse 

experimento, conforme pode ser verificado no Anexo E).  
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Figura 11. Espectros de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em 

solução aquosa (50% D2O) de tampão acetato (A) t = 0 min, pH 3,9, (B) t = 0 min, pH 4,2, e 
(C) t = 24 h, pH 3,9. Referência TMSPd-4, δ = 0 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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O comportamento do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ em solução também foi 

acompanhado por RMN de 1H, e este experimento foi utilizado como controle. Inicialmente, 

os dois dubletos da Figura 12A (letra Y nesta figura) são referentes ao ligante isonicotinamida 

(isn) no complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+. Após este complexo permanecer por 24h em 

solução (na ausência de luz), verificou-se por RMN de 1H que aproximadamente 40% do 

ligante isn havia sido labilizado (letra Z na Figura 12B), e que o restante ainda permanecia 

coordenado ao nitrosilo complexo inicial (Figura 12B, letra Y). Entretanto, em meios mais 

ácidos (pH 5,2 e 3,9) o nitrosilo complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ permaneceu estável 

após 24 h em solução (Figura 13), não ocorrendo a labilização do ligante isonicotinamida.  

 

Figura 12. Espectros de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ em 
solução aquosa (50% D2O) de tampão fosfato pH 7,4, (A) t = 0 min, (B) t = 24 h e (C) apenas 
o ligante isonicotinamida. Referência TMSPd-4, δ = 0 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 13. Espectros de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ em 
solução aquosa (50% D2O) de tampão acetato em pH 5,2 (A) t = 0 min, (B) t = 24 h, e pH 3,9 
(C) t = 0 min, (D) t = 24 h. Referência TMSPd-4, δ = 0 ppm. Fonte: Autoria própria 
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Em resumo, com base nos dados apresentados nos parágrafos anteriores, observou-se 

que na faixa de pH 7,4–5,2 o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ é relativamente 

estável (Figuras 9 e 10), e que após 24h em solução ocorreu a labilização do ligante 

isonicotinamida da esfera de coordenação desse complexo (Figura 9B). Em soluções cujo pH 

é de 4,2 e 3,9, assim que o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ foi solubilizado parte 

dele (respectivamente 41% e 50%)  foi convertida no nitrosilo complexo trans-

[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+ (Figura 11A e 11B). E após 24h em solução com pH 4,2 e 3,9 (sob 

ausência de luz), o ligante isonicotinamida também foi labilizado da esfera de coordenação do 

complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ (Figura 11C). 

No caso do complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+, a labilização do ligante isn foi 

observada apenas para as solução em pH 7,4, Figura 12 (no intervalo de tempo de 24h). Em 

soluções mais ácidas (pH’s 5,2 e 3,9), não observou-se este fenômeno dentro de um período 

de 24h (Figura 13). 

Diante do exposto conclui-se que em soluções aquosas na faixa de pH estudado neste 

trabalho o ligante N(O)SO3
− apresenta maior efeito-trans que o ligante nitrosônio (NO+). Por 

se tratar de um ligante pouco estudado, não há relatos sobre o efeito-trans labilizante do 

ligante N(O)SO3
−. Entretanto, uma comparação relativamente próxima pode ser realizada com 

o ligante NO2
− (coordenado pelo nitrogênio – nitro complexo), que é reportado na literatura 

como tendo um efeito-trans labilizante moderado83. É provável, portanto, que o ligante 

N(O)SO3
− tenha um efeito-trans de magnitude similar à do ligante NO2

− (nitro). 

Na Figura 14 é apresentado o espectro de 1H RMN para os complexos  

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+ e trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em solução 1,0 M de ácido 

trifluoroacético deuterado (DTFA). Os deslocamentos químicos observados para ambos os 

complexos foram os mesmos, sugerindo que em soluções mais ácidas (1,0 M DTFA), o 

complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ é totalmente convertido em  

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+, de acordo com a Eq. 9, provavelmente por meio da quebra 

heterolítica da ligação S–N.  

 

 

trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ + 2H3O

+  

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+ + H2SO3 + 2H2O      (9) 
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Figura 14. Espectros de RMN de 1H para os complexos  
(A) trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ e (B) trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+, ambos em solução 
1,0 M de HTFA deuterado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A quebra da ligação S–N (ligante –N(O)SO3) no caso do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ também foi observada para outros complexos do tipo 

[L5Ru–N(O)SO3]
n 41. Tanto em solução aquosa, quanto em solução 4,0 M de HCl, o 

complexo cis-[RuCl(bipy)2(N(O)SO3)] foi convertido no respectivo nitrosilo complexo cis-

[RuCl(bipy)2(NO)]2+ 41. Já o complexo trans-[RuCl(py)4(N(O)SO3)] foi convertido no 

respectivo hidroxo complexo trans-[Ru(OH)(py)4(NO)]+  em solução aquosa, e no nitrosilo 

complexo trans-[RuCl(py)4(NO)]2+ em soluções aquosas ácidas (HCl, 4,0 M)41. Esses 

resultados sugerem que em soluções fortemente ácidas ocorra a protonação dos dois átomos 

de oxigênio do fragmento –SO3 (do ligante N(O)SO3), o que levaria ao rompimento da 

ligação S–N. O pKa do fragmento –SO3 do complexo  trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ foi 

calculado, e os resultados serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

A 

B 
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4.3 Determinação do pKa do complexo trans-[Ru(NH 3)4(isn)(N(O)SO3)]+ 
O pKa do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ foi determinado 

espectrofotomicamente59, por meio da titulação desse complexo com ácido trifluoroacético 

(HTFA). A curva de titulação é apresentada na Figura 15A, e o valor de pKa obtido por dois 

tratamentos diferentes (descritos na seção 3.4) foi de 5,05 (Figura 15B) e 5,12 (Figura 15C), 

respectivamente. Esse pKa foi atribuído à seguinte reação (Eq. 10): 

 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ + H3O

+  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3H)]2+ + H2O  (10) 

Figura 15. (A) Variação da absorbância (espectro eletrônico) em função do pH para o complexo 
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+. (B) primeira e segunda derivadas da curva de titulação; (C) 
Gráfico obtido a partir da equação  pH = pKa + log [(A – AM)/ (AI – A)] para a determinação do 
pKa.  
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Cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme discutido na seção anterior, o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ 

começa a ser parcialmente convertido no nitrosilo complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ em 

pH ≤ 4,2. Portanto, durante a titulação do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, 

principalmente em pH’s ≤ 4,2, existiu um erro associado na medida, pois a absorbância 

observada no espectro eletrônico a partir desse valor de pH tinha a contribuição da espécie 

protonada trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3H)]2+ e também do nitrosilo complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+. Apesar dessa característica intrínseca do sistema, e conseqüentemente 

do erro associado a essa medida, foi possível calcular o pKa para o complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ de forma satisfatória. Isso foi confirmado por meio do uso de um 

tratamento matemático, Função de Boltzmann60-61 (Anexo A), com o auxílio do software 

Origin 8.5. Esse tratamento foi empregado para a curva de titulação apenas no intervalo de pH 

no qual muito pouco ou nenhuma parte do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ teria 

sido convertida no respectivo nitrosilo complexo, ou seja, entre os pH’s 7,9 e 4,8 (Figura 16). 

Dessa forma, o espectro observado durante a titulação na faixa de pH 7,9–4,8, seria referente 

apenas às espécies protonada e deprotonada do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+. 

O valor de pKa obtido por esse método foi de 4,98 ± 0,05, valor muito próximo ao calculado 

pelos outros dois métodos, que foi de ~5,08 ± 0,06. 
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Figura 16. Curva de titulação para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ entre os 

pH’s 7,9 e 4,8, e ajuste da curva utilizando-se a função de Boltzman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. Ref. 60-61 

 

O valor de pKa determinado para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ está 

dentro de um intervalo esperado, já que o íon sulfito (não coordenado) apresenta pKa = 7,2 

(Eq. 2), e o sulfito coordenado ao complexo trans-[Ru(NH3)4(H2O)(SO3)] apresenta o valor 

de pKa = 5,05 ± 0,1 (Eq. 11)88: 

 

trans-[Ru(NH3)4(H2O)(SO3)]  + H3O
+   trans-[Ru(NH3)4(H2O)(SO3H)]+ + H2O    (11) 

 

Infelizmente, não foi possível calcular o segundo pKa para o ligante  

–N(O)SO3, pois, conforme já discutido, a partir do pH 4,2 parte do complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ é rapidamente convertida no nitrosilo complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+. Portanto, é provável que com a segunda protonação no fragmento –

SO3, a quebra da ligação S–N do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ seja favorecida. 

 

4.4. Reação com íons OH− 

 

Um dos tópicos de interesse a respeito da química dos nitrosilo complexos é o caráter 

eletrofílico do ligante nitrosônio. A reação entre nitrosilo complexos com diversos nucleófilos 

é bem descrita na literatura40,55,57,89, e as principais espécies nucleofílicas estudadas são OH−, 
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HS−, N3
−, NH2OH e RS− (tióis). Com a finalidade de se melhor compreender o caráter 

eletrofílico do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, foram realizados ensaios para a 

reação entre esse complexo e íons hidroxila (OH−). 

De acordo com a literatura40,55,57, em geral, complexos de fórmula [ML5(NO)]n 

reagem com OH− (Eqs.12–14) formando os respectivos nitro complexos, [ML5(NO2)]
n−2. A 

etapa limitante da reação é a representada na Eq. 13. 

 

[ML 5(NO)]n + OH−  {[ML 5(NO)]n•OH−}    (12) 

{[ML 5(NO)]n•OH−}   [ML 5(NO2H)]n−1   (13) 

[ML 5(NO2H)]n-1 + OH−  [ML 5(NO2)]
n−2 + H2O (14) 

 

A reação entre alguns nitrosilo complexos do tipo trans-[Ru(NH3)4(L)NO]3+  

(L = pirazina, nicotinamida, picolina, piridina, 4-metil-piridina ou histidina) com OH− foi 

estudada previamente57, e verificou-se a formação de uma banda intensa na região de 380–

400 nm para os diferentes complexos57,86,90. No presente trabalho, inicialmente estudou-se a 

reação entre o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ (RuNOisn) e OH−. As mudanças no 

espectro eletrônico observadas para essa reação são apresentadas na Figura 17. A partir  

desses resultados prosseguiu-se com a reação entre o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) (RuNOSO3isn) e íons OH−, Figura 18. Comparando-se 

os espectros eletrônicos para a reação entre os íons OH− e RuNOisn ou RuNOSO3isn 

(Figuras 17 e  18), nota-se a semelhança entre os espectros eletrônicos dos produtos formados 

em ambas as reações, indicando provavelmente a formação do nitro complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+ 57 (λmax = 407 nm) em ambos os casos. A geração dessa espécie foi 

confirmada por meio de RMN de 15N, obtido para a reação entre íons OH− e os complexos 

trans-[Ru(NH3)4(isn)15NO]3+ e trans-[Ru(NH3)4(isn)(15N(O)SO3)]
+, como pode ser visto na 

Figura 19. O sinal observado com deslocamento químico δ = 536,2 ppm foi atribuído ao 

átomo de nitrogênio na espécie trans-[RuII(NH3)4(isn)(15NO2)]
+, e este sinal está presente no 

espectro obtido para a reação entre OH− com ambos os complexos trans-

[Ru(NH3)4(isn)15NO]3+ e trans-[RuII(NH3)4(isn)(15N(O)SO3)]
+. O sinal em 24 ppm é referente 

ao 15NH4Cl, que tem δ15
N = 24 ppm em relação ao padrão primário NH3 líquido. Assim, com 

base nos dados espectroscópicos confirmou-se que os mesmos produtos foram obtidos em 

ambas as reações, e trata-se do nitro complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+ 57. 
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Figura 17. Variação no espectro eletrônico durante a reação entre trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ 
e OH−. Espectros obtidos a cada 5 segundos; T = 25ºC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 
 
 
Figura 18. Variação no espectro eletrônico durante a reação entre  
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

3+ e OH−. Espectros obtidos a cada 5 segundos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 
 
 
 
 
 
 

250 300 350 400 450 500 550 600
0,0

0,2

0,4

0,6

A
bs

or
bâ

nc
ia

 λ (nm)

RuNOisn + OH _

250 300 350 400 450 500 550 600 650

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

A
bs

or
bâ

nc
ia

λ (nm)



122 
 

Figura 19. Espectros de RMN de 15N do produto da reação entre os íons OH− e  
(A) trans-[Ru(NH3)4(isn)15NO]3+, ou (B) trans-[Ru(NH3)4(isn)(15N(O)SO3)]

+. Como 
referência utilizou-se um capilar contendo 15NH4Cl, que tem δ15

N = 24 ppm em relação ao 
padrão primário NH3 líquido.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O comportamento cinético típico para a reação entre RuNOisn e íons OH– está 

representado na Figura 20. A dependência do kobs (T = 15ºC) em relação à concentração de 

íons OH– é mostrada na Figura 21. No caso da reação entre o complexo RuNOSO3isn com 

íons OH−, a curva cinética típica e a dependência do kobs (T = 15ºC e 25ºC) em relação à 
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concentração de íons OH– são apresentadas, respectivamente nas Figuras 22, 23 e 24. Todos 

esses dados cinéticos estão reunidos na Tabela 5. 

 

Figura 20. Curva cinética representativa da reação entre trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+  
(1,0 × 10-4 M) e OH− (1,5 × 10-2 M), T = 15ºC, µ = 1,0 M (NaCl). Gráfico inserido: Curva de 
ln (Ainf – A) vs. tempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 21. Dependência de kobs em relação à concentração de íons OH– à T = 15ºC. 
Condições experimentais: trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ (CRu = 1,0 × 10-4 M); µ = 1,0 M 
(NaCl); n = 5 para cada concentração de OH–. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 22. Curva cinética representativa da reação entre trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ 

(1,0 × 10-4 M) e OH− (2,0 × 10-2 M), µ = 1,0 M (NaCl), T = 25ºC. Gráfico inserido: Curva de 
ln (Ainf – A) vs. tempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 23. Dependência de kobs em relação à concentração de íons OH– à T = 15ºC. 
Condições experimentais: trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ CRu = 1,0 x 10-4 M; µ = 1,0 M 
(NaCl); n = 5 para cada concentração de OH–. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 24. Dependência de kobs em relação à concentração de íons OH– à T = 25ºC. 
Condições experimentais: trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ CRu = 1 × 10-4 M; µ = 1,0 M 
(NaCl); n = 5 para cada concentração de OH–. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Tabela 5. Constantes de velocidade (k) para a reação entre trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ e 

 trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ com íons OH–. 

 k (M-1 s-1) 
Complexo T = 15ºC T = 25ºC 

trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ 10,53 ± 0,3 57,6ª / 46,9 b 
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ 2,15 ± 0,07 6,16 ± 0,22 
trans-[Ru(NH3)4(nic)(NO)]3+ c 12 d 33 ± 0,1 e 

a valor estimado em função da Keq, de acordo com a ref. 57. O valor da Keq foi obtido 
na ref. 49, e é igual a 2,5 x 108 M-2; b valor estimado em função do potencial de redução 
NO+/NO0 para diferentes nitrosilo complexos, de acordo com a ref. 57.  
c nic = nicotinamida; d T = 16 ºC, ref. 90; e ref. 57. 

 

Fonte: Autoria própria 
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As constantes de velocidade para a reação entre RuNOisn e OH− a T = 15ºC foi em 

média 5 vezes superior à respectiva reação com RuNOSO3isn (Tabela 5). Para a T = 25ºC, a 

velocidade estimada para a reação entre OH− e RuNOisn foi de 7 a 10 vezes superior à 

respectiva reação com RuNOSO3isn (Tabela 5). Essa estimativa é razoável, considerando-se 

que o valor de k reportado para o complexo trans-[Ru(NH3)4(nic)(NO)]3+ (nic = 

nicotinamida), que tem a estrutura muito similar à do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+, 

é de k = 33 ± 0,1 M-1s-1 (25ºC)57, Tabela 5. Esta constante é aproximadamente 5,4 vezes 

superior à observada para o complexo RuNOSO3isn. 

Supondo-se que o ataque nucleofílico ocorra no átomo de nitrogênio do complexo 

RuNOSO3isn (de forma similar à do complexo RuNOisn), o menor valor de k observado 

para a reação do íon OH− para esse complexo (Tabela 5) estaria provavelmente relacionado a 

dois fatores principais, i) ao efeito estérico do fragmento SO3 no ligante NOSO3, e ii)  ao 

menor caráter positivo do átomo de nitrogênio do NO complexo RuNOSO3isn em relação a 

RuNOisn. Esta última hipótese pode ser analisada comparando-se os νNO nesses dois 

complexos: νNO = 1933 cm−1 para RuNOisn, e νNO = 1353 cm−1 para RuNOSO3isn. Isso 

sugere que há maior densidade eletrônica sobre o átomo de N (do NO) do complexo 

RuNOSO3isn em relação ao átomo de N do complexo RuNOisn. Em acordo com essa 

observação, cálculos teóricos da carga de NBO (Natural Bond Orbital) foram realizados para 

os complexos RuNOSO3isn e RuNOisn, e estão listados na Tabela 6. Os resultados sugerem 

que a carga no átomo de N do ligante NO para o complexo RuNOisn (0,444) é mais positiva 

que a respectiva carga no átomo de N no ligante N(O)SO3 (-0,029), conforme listado na 

Tabela 6. Além disso, os cálculos também sugerem que a carga do átomo de S no ligante 

N(O)SO3 é mais positiva (2,369) que a observada para o átomo de N (-0,029) desse ligante 

(na verdade, a carga do N é negativa), conforme apresentado na Tabela 6. Portanto, de acordo 

com esse dado, é provável que o ataque dos íons OH− ocorra, na verdade, primeiramente no 

átomo de S (e não no átomo de N) formando assim o nitrosilo complexo Eq. (15), seguido da 

reação deste nitrosilo com íons OH−, gerando como produto final o nitro complexo Eq. (16): 

 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+  + 2OH−  

                trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ + SO4
2− + H2O  (15) 

 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+   + 2OH−  trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+ +  H2O  (16) 
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Tabela 6. Cargas de NBO calculadas para os complexos trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ e  

trans-[Ru(NH3)4(isn)NO(SO3)]
+. 

Complexo Átomo (ligante) NBO 

trans-[Ru(NH3)4(isn)NO]3+ 

Ru 0,686 
N (NO) 0,444 
O (NO) -0,002 
N (isn) -0,423 

trans-[Ru(NH3)4(isn)NO(SO3)]
+ 

Ru 0,564 
N (NO) -0,029 
O (NO) -0,332 

S 2,369 
O (SO3) -0,962/-0,995/ -0,999 
N(isn) -0,414 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.5. Ensaios fotoquímicos preliminares 
 

Apesar de alguns complexos do tipo [(L)5M(N(O)SO3)]
n já estarem descritos na 

literatura41,44-45, até o momento, de nosso conhecimento, nenhum resultado foi publicado a 

respeito da reatividade fotoquímica desses complexos. Esse fato nos motivou a estudar essas 

reações. Inicialmente verificou-se as alterações no espectro eletrônico do complexo 

RuNOSO3isn durante a fotólise (λirr = 355 nm), conforme ilustrado na Figura 25A. Esses 

resultados foram então comparados àqueles obtidos para a fotólise do complexo RuNOisn 

nas mesmas condições (Figura 25B).  

 

Figura 25. Fotólise de uma solução contendo (A) RuNOSO3isn (C = 1,2 × 10-4 M) e  
(B) RuNOisn (C=1,2 × 10-4 M). Condições experimentais: tampão fosfato pH 7,4 (Chelex 
100), C =200mM, T = 25ºC. λirrad = 355nm 5mJ/pulso, 10pulsos/s. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Durante a fotólise do complexo RuNOSO3isn a banda em 362 nm decai com o 

tempo de irradiação (Figura 25A), e nas condições do experimento, após aproximadamente 6 

min de fotólise uma banda começa a surgir com λmax = 318 nm. De forma análoga, uma banda 

com λmax = 318 nm também começa a surgir durante a fotólise do complexo RuNOisn (Figura 

25B). A partir desse dado, supôs-se que o decaimento da banda em 362 nm e posterior 

surgimento da banda em 318 nm poderia estar relacionado com a labilização do ligante 

N(O)SO3
−. Essa hipótese foi sugerida com base na literatura, que descreve que o NO é 

labilizado do complexo RuNOisn quando este é irradiado com λirr = 310–370 nm91, de acordo 

com a Eq. (17).  

 

trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+   trans-[RuIII(NH3)4(isn)(H2O)]3+ + NO   (17) 

 

Para confirmar se a labilização do ligante N(O)SO3 ocorre durante a fotólise do 

complexo RuNOSO3isn, primeiramente verificou-se se as espécies NO e SO3
●– seriam 

formadas durante a fotólise desse complexo. Isso foi realizado em função dos dados 

reportados a respeito da espécie NOSO3
– 41, os quais sugerem que esta é instável. Devido a 

essa instabilidade, é bastante razoável supor que os possíveis produtos formados durante a 

decomposição do íon NOSO3
– seriam os radicais NO e SO3

●–. 

Para verificar se a liberação de NO ocorre durante a fotólise do complexo 

RuNOSO3isn primeiramente utilizou-se um conhecido captador do radical NO, o PTIO92-94 

(2-fenil-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxil 3-óxido). Apesar de o PTIO e também do 

carboxi-PTIO (sal de potássio de 2-(4-carboxifenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxil 3-

óxido), Figura 26, serem comumente empregados para a detecção de NO92-96, um experimento 

controle (fotólise de uma solução aquosa de Na2SO3) demonstrou que o radical SO3
●– também 

reage com o PTIO originando os mesmos sinais que são formados na reação com o NO 

(Anexo H). Esse fato impossibilitaria a distinção entre as espécies NO e SO3
●– no caso da 

fotólise do complexo RuNOSO3isn. A segunda opção foi utilizar a oximioglobina (oxi-Mb) 

que também é comumente empregada para a identificação de NO85,97-100. Entretanto, um 

experimento controle (fotólise de uma solução aquosa de Na2SO3) também mostrou que as 

alterações no espectro eletrônico da oxi-Mb durante a reação com o SO3
●– são similares 

àqueles observados para a reação entre NO e oxi-Mb85,99 (Anexo I). 
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Figura 26. Estruturas moleculares do PTIO e do carboxi-PTIO. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Considerando-se que a fotólise do complexo RuNOSO3isn poderia produzir ambos 

os radicais NO e SO3
●–, optou-se então pela catalase para a detecção de NO, e pelo captador 

de radicais DMPO para a identificação de SO3
●–. Diferentemente dos exemplos citados nos 

parágrafos anteriores (PTIO e oxiMb), no experimento controle utilizando-se a catalase 

(fotólise de uma solução de Na2SO3) não houve variação no espectro eletrônico, 

possibilitando assim a distinção entre o NO e o SO3
●–. A catalase é uma enzima que atua na 

decomposição de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, e que contém grupos heme com 

átomos de Fe(III). A reação da catalase (CatIII) com o NO é reportada na literatura com uma 

Keq = 1,8 x 105 M-1  63 (Eq. 18): 

 

CatIII  + NO   (NO)CatIII    (18) 

 

Inicialmente realizou-se a fotólise do complexo RuNOisn na presença de catalase e 

verificou-se que após o início da fotólise houve o surgimento de bandas em 538 e 575 nm 

(Figura 27), entre os períodos de irradiação de t= 0–14min. O surgimento dessas bandas está 

de acordo com a reação descrita na Eq. (18) e com as mudanças observadas no espectro 

eletrônico para a reação entre a catalase e o NO63. Portanto, é bastante razoável se supor que a 

fotólise (λ = 355 nm) do complexo RuNOisn resultou na liberação de NO, Eq. 17, conforme 

o esperado com base na literatura49,91. 
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Figura 27.  Fotólise de uma solução contendo catalase (C=5,3 × 10-6 M) e RuNOisn (C=4,8 

× 10-4 M). Condições experimentais: Tampão fosfato, pH 7,4, C=200mM, T = 25ºC; λ = 
355nm 5mJ/pulso, 10pulsos/s. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir desse resultado realizou-se a fotólise do complexo RuNOSO3isn (Figura 28) 

nas mesmas condições empregadas para o complexo RuNOisn (Figura 27). Observou-se que 

entre os períodos de irradiação tirr  = 0 a 14 min, as alterações no espectro foram muito 

pequenas (Figura 28A) em comparação com o complexo RuNOisn (compare as Figuras 27 e 

28A), sugerindo que muito pouco NO foi liberado do complexo RuNOSO3isn durante esse 

período de fotólise. Entretanto, em períodos de tempo maiores de fotólise do complexo 

RuNOSO3isn, t >14 min, observou-se nitidamente o surgimento das bandas em 538 e 575 nm 

(Figura 28B), mostrando claramente a liberação de NO durante a fotólise desse complexo.  

 

Figura 28. Fotólise de uma solução contendo catalase (C=5,3 × 10-6 M) e RuNOSO3isn 
(C=4,8 × 10-4 M) fotolisada (A) entre 0 e 14 minutos, e (B) 16 a 45 minutos  Condições 
experimentais: Tampão fosfato, pH 7,4, C=200mM (Chelex), T = 25ºC; λ = 355nm 
5mJ/pulso, 10pulsos/s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Em seguida foram realizados ensaios de fotólise na presença de DMPO (Figura 29). 

Com base nesses ensaios, concluiu-se que o radical SO3
●− também se forma quando o 

complexo RuNOSO3isn é irradiado por tirr = 2 min com λirr = 355 nm (Figura 29). O espectro 

simulado para o aduto formado na reação entre SO3
●− e DMPO está de acordo com o espectro 

obtido experimentalmente (compare os espectros (a) e (b) na Figura 29). As constantes de 

acoplamento obtidas do espectro de EPR foram aN = 14,44 G e aH = 16,10 G, e estes valores 

estão de acordo com os descritos na literatura8,62 para o aduto da reação entre SO3
●− e DMPO. 

Além desses sinais, outros também foram observados, mas com intensidade relativamente 

inferior (indicado pelas setas no espectro (a) da Figura 29). Esses sinais de pequena 

intensidade relativa também foram identificados na amostra utilizada como controle (fotólise 

de uma amostra contendo apenas DMPO e tampão fosfato, espectro (c) da Figura 29), e 

portanto, foram atribuídos a um possível subproduto gerado durante a fotólise, ou à foto-

decomposição do DMPO. Apesar de presentes, acredita-se que esses sinais não tiveram 

influência significativa nos demais resultados obtidos. 

 

Figura 29. Espectros de EPR obtidos antes e a após a fotólise de uma solução contendo 
RuNOSO3isn e o captador de radical DMPO: (a) 2,0 ×10-4 M de RuNOSO3isn + 100mM 
DMPO (500x excesso) em tampão fosfato pH 7,4, C=200mM, µ = 0,543 M; (b) espectro 
simulado; (c) solução de tampão fosfato + DMPO fotolisada por 10 min; (d) mesma solução 
que em (a) mas antes da fotólise. Espectros de EPR obtidos à temperatura ambiente. Soluções 
fotolisadas com laser λ = 355 nm, 5mJ/pulso, 10 pulsos/s. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Com o objetivo de melhor compreender os resultados discutidos nos parágrafos 

anteriores a respeito da identificação dos radicais NO e SO3
●– durante a fotólise do complexo 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, foram realizados cálculos teóricos (DFT) para o estado 

excitado triplete (EET) para esse complexo. Os resultado obtidos para o EET foram 

comparados com aqueles obtidos por DFT para o estado fundamental (EF) do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+: 

De acordo com o que foi discutido na seção 4.1.4 para o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+  no EF, a transição com maior força de oscilador é aquela em 

353 nm (Tabela 4, H–2→LUMO, atribuída à TCML Ru→NOSO3), e que levaria 

majoritariamente à população de um orbital com caráter π*N(O)SO3. Os cálculos teóricos para o 

EET para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ mostraram que o orbital HOMO (α) 

tem contribuição de 77% do ligante N(O)SO3 (ANEXO G), e esse orbital é ilustrado na Figura 30, 

onde também está ilustrado o orbital LUMO para o EF. O orbital HOMO do EET tem caráter 

antiligante para a ligação N–O e caráter ligante para a ligação N–S (Figura 30). De acordo com os 

dados de DFT, a população desse orbital resulta nas seguintes modificações observadas para o 

complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, as quais serão discutidas nos parágrafos abaixo. 

 
Figura 30. Ilustração dos orbitais moleculares LUMO (estado fundamental) e HOMO(α)  
(estado excitado) para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Os cálculos teóricos (estrutura otimizada) realizados para o EET do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ indicaram um aumento de 0,122 Å na distância da ligação 

Ru–N(O)SO3 em relação aos resultados obtidos para esse complexo no EF, conforme listado 

na Tabela 7. Outra alteração significativa ocorreu em relação à distância da ligação N–S do 

ligante N(O)SO3, em que houve uma redução de 0,121 Å na distância dessa ligação para o 

EET em relação ao EF (Tabela 7). Esses dados sugerem que a fotólise (355 nm) do complexo 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ leva ao enfraquecimento da ligação Ru–N(O)SO3 e ao 

fortalecimento da ligação N–S do ligante N(O)SO3. Uma outra modificação ocorreu no 

ângulo da ligação Ru–N(1)–O(1), que para o EET diminuiu em aproximadamente 21º em relação 

ao EF, enquanto que o ângulo da ligação O(1)–N(1)–S(1) aumentou em apenas 5º (Tabela 7). 

Esses resultados estão resumidos na Figura 31. Além disso, para o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ no EF, o plano formado pela ligação O(1)–N(1)–S(1) é 

praticamente paralelo ao plano da isonicotinamida (Figura 32A), enquanto que no caso da 

estrutura otimizada para o EET, houve uma torção no plano O(1)–N(1)–S(1) em relação ao da 

isonicotinamida (Figura 32B). 

 

Tabela 7. Distâncias e ângulos de ligação para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+  

no estado fundamental e no estado excitado triplete 
 Distância da Ligação (Å) 

Ligação Experimental c 
Teórico (DFT) 

Estado fundamental Estado excitado triplete 
Ru–N(1)OSO3 1,881(3) 1,949 2,071 
N(1)–O(1) 1,242(4) 1,209 1,2644 
N(1)–S(1) 1,839(3) 1,944 1,823 
S(1)–O(11,12, 13) a 1,396–1,433 1,455–1,468 1,4566–1,469 
Ru–N(2, 3,4, 5) b 2,116–2,142 2,176–2,187 2,167–2,184 
Ru–N(6) 2,161(3) 2,228 2,1967 

Ângulo da ligação (º) 

Ligação Experimental 
Teórico (DFT) 

Estado fundamental Estado excitado triplete 
Ru–N(1)–O(1) 125,6 (2) 124,78 103,67 
Ru–N(1)–S(1) 124,03(16) 123,27 127,52 
O(1)–N(1)–S(1) 110,4(2) 111,86 116,62 
N(1)–Ru–N(6) 178,76(11) 177,42 171,857 
O(12)–S–O(13) 114,5(6) 114,40–115,74 114,079–115,771 
a Faixa observada para as três ligações S–O; b Faixa observada para as quatro ligações  
Ru–NH3; 

c valores obtidos por difratometria de raio-X (ver Figura 4) 
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Figura 31. Distâncias e ângulos de ligação obtidos por cálculos computacionais (DFT) para a 
estrutura otimizada do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ no estado fundamental e 
triplete. A lista completa de ângulos e distâncias de ligação está listado na Tabela 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
 
Figura 32. Estrutura otimizada (DFT) do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ no 
estado (A) fundamental e (B) triplete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 
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Com base no exposto, é provável que a fotólise (355 nm) do complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ favoreça a labilização do ligante N(O)SO3. E de acordo com a 

literatura, que descreve que a espécie N(O)SO3
− é instável41, é provável que após a labilização 

do ligante N(O)SO3, a espécie formada em solução gere os radicais NO e SO3
●–. Estes 

radicais identificados durante a fotólise do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+. 

Além desses experimentos, a fotólise dos complexos RuNOisn e RuNOSO3isn em 

diferentes intervalos de tempo, foi acompanhada por RMN de 1H. Os resultados obtidos para 

o complexo RuNOisn estão apresentados na Figura 33. 

 
Figura 33. Espectros de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ irradiado 
em diferentes intervalos de tempo: (A) 5 min; (B) 20 min; (C) 40 min; (D) 60 min. 
Complexos irradiados em tampão fosfato pH 7,4 (200mM), 25ºC sob fluxo de argônio. RMN 
com 50% de D2O e 50% de tampão com a amostra. CRu solução irradiada = 20 mM; CRu 
RMN = 3,1 mM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

(A)       (B) 

(C)       (D) 



136 
 

Durante os primeiros 5 min de fotólise, apenas os dois dubletos correspondentes ao 

ligante isonicotinamida (isn) coordenado ao complexo RuNOisn foram observados 

(representados pela letra Y na Figura 33A). Após esse período (tirr>5 min), observou-se 

quatro dubletos, dois correspondentes ao complexo inicial RuNOisn (letra Y) e dois 

correspondentes ao ligante isn que foi labilizado da esfera de coordenação (representados pela 

letra Z na Figura 33B, C e D). Nas condições utilizadas neste experimento, no tempo de 

irradiação de tirr  = 20 min, ~2% do ligante isn havia sido labilizado do complexo  

RuNOisn, e nos tempos tirr  = 40min e 60 min, esse valor cresceu respectivamente para ~5% e 

~15% (Figura 33) (esses valores foram obtidos por meio da integração dos sinais de RMN de 
1H, e posterior comparação das áreas relativas). 

No caso do complexo RuNOSO3isn, Figura 34, no tirr  = 5min já foi possível 

observar quatro dubletos, dois correspondentes ao ligante isn coordenado ao complexo 

RuNOSO3isn (representados pela letra X na Figura 34), e os outros dois ao ligante isn que foi 

labilizado da esfera de coordenação (representados pela letra Z na Figura 34). Nas condições 

utilizadas neste experimento, aproximadamente 10%, 19%, 29% e 39% do ligante isn foi 

labilizado do complexo RuNOSO3isn respectivamente nos tempos de irradiação de tirr  = 5, 

20, 40 e 60 min (Figura 34). Além disso, no tempo de irradiação de 60 min, também foi 

possível observar dois dubletos com deslocamento químico igual ao observado para o ligante 

isn coordenado ao nitrosilo complexo RuNOisn, representado pela letra Y na Figura 34D. 

Apesar de ainda não totalmente compreendido, este último resultado sugere que 

provavelmente as espécies formadas em solução durante a fotólise do complexo 

RuNOSO3isn reagiram e deram origem ao complexo RuNOisn.  

Comparando-se os dados obtidos para a fotólise dos complexos  

RuNOisn e RuNOSO3isn, é possível concluir que a labilização do ligante isonicotinamida 

ocorreu de forma mais efetiva no caso do complexo RuNOSO3isn (compare as Figuras 33 e 

34, e as % de ligante isn labilizado). Esse resultado está em acordo com os dados 

apresentados na seção 4.2 a respeito da estabilidade térmica dos complexos RuNOisn e  

RuNOSO3isn. Naquela seção verificou-se que no intervalo de 24h, todo o ligante 

isonicotinamida havia sido labilizado da esfera de coordenação do complexo RuNOSO3isn, 

enquanto que no caso do complexo RuNOisn, apenas 40% do ligante isonicotinamida havia 

sido labilizado (t = 24h) e o restante continuava coordenado ao complexo. 
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Figura 34. Espectros de RMN de 1H para o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ 

irradiado em diferentes intervalos de tempo: (A) 5 min; (B) 20 min; (C) 40 min; (D) 60 min. 
Complexos irradiados em tampão fosfato pH 7,4 (200mM), 25ºC sob fluxo de argônio. RMN 
com 50% de D2O e 50% de tampão com a amostra. CRu solução irradiada = 20 mM;  
CRu para RMN = 3,1 mM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Experimentos de ressonância paramagnética de elétrons (EPR) para as amostras 

obtidas durante a fotólise (λirrad = 355 nm) dos complexos RuNOisn e RuNOSO3isn (CRu = 

20 mM, tampão fosfato pH 7,4, C=200 mM) demonstraram que no intervalo de tempo de 

fotólise de 10 min não foram identificadas espécies paramagnéticas. Em intervalos de tempo 

de irradiação maiores tirrad > 20 min, foi possível observar um sinal paramagnético, 

provavelmente referente a uma espécie de Ru(III), que ainda está sob investigação. 

Nas discussões dos resultados obtidos nos ensaios fotoquímicos, decidiu-se avaliar 

primeiramente os dados adquiridos nos intervalos iniciais de fotólise (t = 0 – 20 min). Essa 

decisão foi tomada para que durante as discussões, apenas as fotólises primárias estivessem 

(A)       (B) 

(C)       (D) 
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sob consideração, evitando-se assim discussões a respeito de produtos formados por fotólise 

secundária. 

Em resumo, com base nos resultados preliminares apresentados até o momento a 

respeito da fotólise (λ = 355 nm) dos complexos trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+ e  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em tampão fosfato, pH 7,4, foi possível propor a formação 

das seguintes espécies em solução para o complexo trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+: 

 

i) NO; 

ii)  isn livre (labilizada do complexo); 

 

E no caso da fotólise (λ = 355 nm) do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, 

as seguintes espécies foram identificadas: 

 

i) SO3
●–; 

ii)  NO; 

iii)  isn livre (labilizada do complexo); 

 

Esses resultados sugerem que o processo que está ocorrendo durante os intervalos 

iniciais de fotólise dos complexos RuNOSO3isn e RuNOisn é a fotosubstituição (dos ligantes 

NO, isn e provavelmente N(O)SO3) e não a fotooxidação (Eq. 17) geralmente descrita para 

nitrosilo complexos de Ru(II)91,99,101. 

Nos parágrafos a seguir serão discutidas as principais reações observadas em 

sistemas de pentaaminas de Ru(II), os quais, de certa forma, se assemelham aos resultados 

apresentados para a fotólise dos complexos trans-[RuII(NH3)4(isn)(NO)]3+ e  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, e por esse motivo, podem auxiliar na interpretação dos 

resultados obtidos neste trabalho. 

A literatura sugere que no caso das tetra- e pentaaminas de Ru(II), respectivamente,  

trans-[Ru(NH3)4(L1)(L2)]
n e [Ru(NH3)5(L1)]

n com ligantes L = piridina (py) e piridina 

substituídas (py-X), as principais reações fotoquímicas observadas são a fotossubstituição e a 

fotooxidação102. As pentaaminas de Ru(II) geralmente são caracterizadas por uma intensa 

banda de TCML103 na região visível do espectro. O complexo mais amplamente estudado 

dessa série de compostos em reações fotoquímicas é a espécie [Ru(NH3)5(py)]2+ 102,104-106, que 

tem uma banda de TCML em 407 nm (ε ~ 7700 M-1 cm-1)103. A irradiação com luz visível de 
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uma solução aquosa desse complexo resulta na aquação da amônia e da piridina coordenadas, 

conforme ilustrado na Figura 35. 

 

Figura 35. Produtos formados pela irradiação na banda de TCML do complexo 

[Ru(NH3)5(py)]2+: labilização dos ligantes (a) piridina (py) e (b) amônia. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria com base nas ref. 102,106-107. 

 

Para esse sistema, ao irradiar-se o complexo com luz visível, ocorre a população de 

estados excitados de TCML (TCML*), o qual pode ser formalmente descrito como sendo 

formado por um centro de Ru(III) e por um ligante radical aniônico, ou seja, [Ru(III)L−] (L = 

N=heterocíclicos, como piridina e isonicotinamida)106. Entretanto, devido ao fato de as 

aminas de Ru(III) (d5 baixo spin) serem relativamente inertes às reações de substituição,  foi 

proposto que seria pouco provável que o estado excitado responsável por essas reações 

(Figura 35) fosse o de TCML* 102,106-107. Além disso, embora a população do estado TCML* 

pudesse levar à formação de Ru(III), essa espécie não foi observada como produto no caso da 

fotólise das pentaaminas de Ru(II) (Figura 35)106. Por esses motivos propôs-se que o estado 

excitado de campo ligante (LF*, do inglês ligand field) seria na verdade o responsável pelas 

reações de fotosubstituição observadas no caso das aminas de Ru(II)102,106-108. 

A partir dessas observações foi então proposto um modelo conhecido como “tuning” 

dos estados excitados (do inglês tuning-model), elaborado com base na dependência da 

posição da banda de MLCT dos complexos [Ru(NH3)5(py-X)]2+ em relação aos substituintes 

“X” do ligante piridina, e ao solvente102,106,108. Nesse modelo, seria possível variar a energia 

do estado TCML* sem que houvesse mudança significativa da energia do estado LF* 102,106. 

Em alguns casos, seria possível obter-se a inversão da ordem energética desses dois estados. 

De acordo com esse modelo, complexos cujo estado excitado de menor energia (LEES, do 

inglês Lower Energy Excited State) fosse o de TCML*, não ocorreria a reação de 

substituição102,106,108. Em contrapartida, quando o LEES fosse o de LF*, o complexo seria 

reativo às reações de substituição102,106. 
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De acordo com esse modelo, no caso dos complexos ditos reativos, sugeriu-se que a 

irradiação da banda de TCML levaria à formação de um estado excitado TCML*, e que 

durante o processo de conversão interna para outro estado de TCML* de menor energia 

(Figura 36A) também poderia ocorrer uma etapa competitiva de cruzamento intersistemas 

(relativamente eficiente) para um estado excitado de LF* (Figura 36A)102,105-106,109. A partir 

deste estado LF* é que aconteceriam então as reações de substituição ou de desativação não-

radiativa para o estado fundamental102,105-106,109. No caso dos complexos ditos “não-reativos”, 

a irradiação da banda de TCML (Figura 36B) seria seguida pela desativação para o estado 

excitado de menor energia (no caso, MLCT*) em competição com o cruzamento intersistemas 

para o estado LF*. Neste caso, a energia do LF* é maior que a do MLCT*, Figura 36B, e a 

reação de substituição não ocorre106. O reflexo dessas modificações no LEES (Figura 36) foi 

verificado no rendimento quântico das reações de substituição, que no caso dos complexos 

ditos “não-reativos” (Figura 36B) apresentaram valores com até três ordens de magnitude 

menores em comparação aos rendimentos quânticos observados para os complexos  

“reativos” 106. 

 
 
Figura 36.  Modelo de diagramas de energia utilizados para explicar o comportamento 
fotoquímico dos complexos do tipo [Ru(NH3)5(py-X)]2+ (py-X = piridina ou piridina 
substituída): complexos (A) reativos, e (B) não-reativos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria com base na ref. 106. 
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No caso das tetraaminas de Ru(II) contendo o ligante nitrosilo  

(trans-[RuII(NH3)4(L)(NO)]3+), o espectro eletrônico é bastante diferente do observado para as 

pentaaminas de Ru(II) com ligantes insaturados, tais como piridina e piridina substituída102. 

Nesses nitrosilo complexos apenas bandas com intensidade muito pequena  

(ε < 50 M-1 cm-1) são observadas na região visível do espectro (λ = 400-500 nm), bem como 

outras bandas mais intensas na região de maior energia (210-280 nm)48-49,102. De nosso 

conhecimento, no caso dos nitrosilo complexos de rutênio do tipo trans-[Ru(NH3)4(L)(NO)]3+ 

nenhum dado foi publicado à respeito da labilização do ligante L na posição trans ao NO, e 

apenas a labilização de NO e a formação de Ru(III) foi sugerida (de acrodo com a Eq. 

17)49,52,91. No caso do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+, a diferença entre os resultados 

reportados na literatura49,52,91 com os dados obtidos no presente trabalho podem ser 

decorrentes do pH utilizado nas reações fotoquímicas: na maioria dos resultados 

publicados49,52,91 a fotólise foi realizada em meio ácido, enquanto que no presente trabalho 

utilizou-se pH 7,4. Isso estaria de acordo com os experimentos de estabilidade do complexo 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+, apresentados na seção 4.2, nos quais verificou-se que a 

labilização térmica da isonicotinamida  ocorreu apenas para a solução em pH 7,4 (t = 24 h), e 

que nas mesmas condições em soluções aquosas com pH’s 3,9 e 4,2 não observou-se a 

labilização da isonicotinamida (no período de t = 24h). 

Descreve-se que para algumas aminas de Ru(II) possam ocorrer ambas as reações de 

fotosubstituição e fotooxidação110-111 ao irradiar-se as bandas de TCML e LF, 

respectivamente. No caso do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) os cálculos 

teóricos sugerem que a banda com λmax = 362 nm tem contribuições de TCML Ru�N(O)SO3 

e Ru�isn, e também d�d (discutido na seção 4.1.4). Portanto, é provável que ambos os 

processos de fotooxidação e fotosubstituição possam ocorrer durante a fotólise do complexo 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+, de acordo com os produtos identificados (discutidos no 

início desta seção). 

Na Figura 37 estão resumidas as possíveis etapas e os produtos formados durante a 

fotólise do complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+. Cabe ressaltar que os ensaios 

fotoquímicos são ainda preliminares, e que um estudo mais aprofundado ainda está em 

andamento, e certamente auxiliará na melhor compreensão do mecanismo e dos 

intermediários formados nessa reação.  
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Figura 37. Possíveis etapas e produtos formados durante a fotólise (λirr = 355 nm) do 
complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]

+ em solução aquosa de tampão fosfato pH 7,4. As 
espécies com contorno pontilhado são aquelas que não foram identificadas por técnicas 
espectroscópicas, mas que podem ser formadas, e as com linha contínua correspondem às 
espécies identificadas pelas técnicas espectroscópicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

5. CONCLUSÃO e PERSPECTIVAS 

 

O ataque nucleofílico dos íons sulfito SO3
2– ao nitrosilo complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ resultou na formação de um novo complexo, o nitrosilsulfito  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+. Diferentemente dos demais nitrosilsulfito complexos 

isolados, o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ é solúvel em água e apresenta boa  

estabilidade nesse solvente (entre os pH’s 5,2 e 7,4). Em soluções mais ácidas (1,0 M 

CF3COOH), o complexo trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ é convertido no nitrosilo de 

partida trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+. Por outro lado, a reação do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ com íons OH− leva à formação do nitro complexo trans-

[Ru(NH3)4(isn)(NO2)]
+, analogamente à reação entre o complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]3+ e íons OH−. A fotólise (λ = 355 nm) do complexo  

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+

h H2O

[Ru(III)]N(O)SO3 isn

SO3

NO

trans-[Ru(NH3)4(isn)(NO)]
3+

?

?

? h H2O

[Ru(III)]

[Ru(II)]

NO

pH 7,4
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trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]
+ em solução aquosa (tampão fosfato pH 7,4) resulta na 

formação dos radicais SO3
●– e NO. 

Todas essas informações são úteis para o entendimento da reatividade do fragmento 

N(O)SO3
−, que foi muito pouco estudado até o momento. Além disso, a síntese do complexo 

trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) nos encoraja a isolar e estudar outros complexos do 

tipo trans-[Ru(NH3)4(L)(N(O)RS)]n obtidos a partir da reação entre  

trans-[Ru(NH3)4(L)(NO)]3+ e SO3
2− e também com outros nucleófilos de enxofre (RS–), 

principalmente aqueles com interesse biológico, tais como os tióis cisteína e glutationa. 
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ANEXO A.  (A) Função de Boltzman e (B) modelo da curva utilizada para a determinação do 
pKa. Os dados foram tratados com o software Origin 8.5. 
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ANEXO B. Dados da estrutura cristalina e refinamento para o complexo  
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6) 

__________________________________________________________________________________________ 

Fórmula  C12 H52 F6 N14 O18 Ru2 S2 Si 

Peso molecular  1089.02 

Temperatura  294(2) K 

Comprimento de onda  0.71073 Å 

Sistema do Cristal  Monoclinic 

Grupo espacial  P 21/c 

Dimensões da cela unitária a = 10.2327(3) Å α= 90°. 

 b = 7.6785(2) Å β= 100.010(2)°. 

 c = 25.6090(8) Å γ = 90°. 

Volume 1981.51(10) Å3 

Z 2 

Densidade (calculada) 1.825 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 1.009 mm-1 

F(000) 1108 

Dimensões do cristal 0.276 x 0.241 x 0.065 mm3 

Faixa de θ para a coleta de dados 2.358 to 25.990°. 

Faia de índices -9 ≤ h ≤ 12, -9 ≤ k ≤ 8, -27 ≤ l ≤ 31 

Reflexões coletadas 9163 

Reflexões independentes 3833 [R(int) = 0.0467] 

Integralidade à  θ  = 25.242° 98.6 %  

Método de refinamento  Full-matrix least-squares on F2 

Data / restrições / parâmetros 3833 / 12 / 303 

Goodness-of-fit on F2 1.087 

Índice R fnal [I>2sigma(I)] R1 = 0.0325, wR2 = 0.0887 

Índices R (todos os dados) R1 = 0.0449, wR2 = 0.0961 

Coeficiente de Extinção  n/a 

Largest diff. peak and hole 0.692 and -0.812 e.Å-3 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Coordenadas atômicas e parâmetros de deslocamento isotrópico equivalentes (Å2x 

103) 

         U(eq) é definido como um terço do traço do tensor Uij  ortogonalizado. 
________________________________________________________________________________ 
 x y z U(eq) 
________________________________________________________________________________ 
Ru 9650(1) 5064(1) 1385(1) 20(1) 
S 11889(1) 5096(1) 2474(1) 27(1) 
O(1) 11674(3) 7431(4) 1754(1) 50(1) 
O(2) 4218(3) 2261(4) -600(1) 41(1) 
O(11) 13223(12) 5740(30) 2567(8) 54(4) 
O(111) 12480(30) 3540(30) 2321(7) 89(7) 
O(12) 11780(20) 3288(14) 2426(4) 52(4) 
O(112) 10848(12) 4860(50) 2772(7) 105(9) 
O(13) 11047(15) 5860(20) 2795(5) 56(4) 
O(113) 12860(20) 6330(20) 2709(5) 56(4) 
N(1) 11115(3) 6045(4) 1835(1) 27(1) 
N(2) 10721(3) 5313(4) 753(1) 28(1) 
N(3) 8858(3) 7610(4) 1248(1) 31(1) 
N(4) 8505(3) 4867(4) 2008(1) 32(1) 
N(5) 10375(3) 2456(4) 1453(1) 32(1) 
N(6) 7959(3) 3991(4) 860(1) 23(1) 
N(7) 3575(3) 1204(4) 132(1) 40(1) 
C(1) 4426(4) 2012(5) -117(2) 29(1) 
C(2) 5689(3) 2649(4) 226(1) 27(1) 
C(3) 6461(3) 3883(5) 31(1) 28(1) 
C(4) 7564(3) 4542(5) 357(1) 26(1) 
C(5) 7237(4) 2727(4) 1037(1) 29(1) 
C(6) 6095(3) 2048(5) 741(2) 29(1) 
Si 0 0 0 21(1) 
F(1) -1109(2) 376(3) 397(1) 45(1) 
F(2) 576(2) 2055(3) 97(1) 43(1) 
F(3) 1085(2) -679(3) 526(1) 49(1) 
O(1W) 3301(4) 375(5) 1270(2) 67(1) 
O(2W) 5669(4) 6056(5) 1554(1) 62(1) 
O(3W) 3382(4) 4016(5) 1184(2) 68(1) 
O(4W) 5426(3) 3518(5) 2830(2) 71(1) 
________________________________________________________________________________ 
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ANEXO D. Distâncias (Å) e ângulos de ligação(°) para o crista do complexo trans-
[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)]2(SiF6)  

 

Ru-N(1)  1.881(3) C(2)-C(3)  1.382(5) 

Ru-N(2)  2.116(3) C(2)-C(6)  1.392(5) 

Ru-N(3)  2.122(3) C(3)-C(4)  1.378(5) 

Ru-N(5)  2.132(3) C(5)-C(6)  1.380(5) 

Ru-N(4)  2.142(3) Si-F(3)#1  1.673(2) 

Ru-N(6)  2.161(3) Si-F(3)  1.673(2) 

S-O(12)  1.396(11) Si-F(1)#1  1.675(2) 

S-O(13)  1.417(11) Si-F(1)  1.675(2) 

S-O(11)  1.433(11) Si-F(2)  1.687(2) 

S-N(1)  1.839(3) Si-F(2)#1  1.687(2) 

O(1)-N(1)  1.242(4) O(1W)-H(11)  0.948(19) 

O(2)-C(1)  1.234(4) O(2W)-H(21)  0.960(19) 

O(11)-O(113)  0.719(11) O(2W)-H(22)  0.929(19) 

N(6)-C(5)  1.345(4) O(3W)-H(31)  0.95(2) 

N(6)-C(4)  1.350(4) O(3W)-H(32)  0.96(2) 

N(7)-C(1)  1.319(5) O(4W)-H(41)  0.95(2) 

C(1)-C(2)  1.511(5) O(4W)-H(42)  0.944(19) 

N(1)-Ru-N(2) 88.21(12) O(1)-N(1)-S 110.4(2) 

N(1)-Ru-N(3) 88.49(12) O(1)-N(1)-Ru 125.6(2) 

N(2)-Ru-N(3) 91.35(12) S-N(1)-Ru 124.03(16) 

N(1)-Ru-N(5) 95.60(12) C(5)-N(6)-C(4) 117.1(3) 

N(2)-Ru-N(5) 85.86(12) C(5)-N(6)-Ru 119.5(2) 

N(3)-Ru-N(5) 174.97(11) C(4)-N(6)-Ru 123.3(2) 

N(1)-Ru-N(4) 93.08(12) O(2)-C(1)-N(7) 122.9(3) 

N(2)-Ru-N(4) 177.80(11) O(2)-C(1)-C(2) 120.9(3) 

N(3)-Ru-N(4) 86.91(12) N(7)-C(1)-C(2) 116.2(3) 

N(5)-Ru-N(4) 95.78(12) C(3)-C(2)-C(6) 118.3(3) 

N(1)-Ru-N(6) 178.76(11) C(3)-C(2)-C(1) 119.8(3) 

N(2)-Ru-N(6) 91.33(11) C(6)-C(2)-C(1) 121.9(3) 

N(3)-Ru-N(6) 90.37(11) C(4)-C(3)-C(2) 119.5(3) 

N(5)-Ru-N(6) 85.52(11) N(6)-C(4)-C(3) 122.8(3) 

N(4)-Ru-N(6) 87.35(11) N(6)-C(5)-C(6) 123.4(3) 

O(12)-S-O(13) 114.5(6) C(5)-C(6)-C(2) 118.7(3) 

O(12)-S-O(11) 114.5(6) F(3)#1-Si-F(1)#1 89.42(13) 

O(13)-S-O(11) 114.7(8) F(3)-Si-F(1)#1 90.58(13) 

O(111)-S-O(11) 84.2(7) F(3)#1-Si-F(1) 90.58(13) 

O(112)-S-O(11) 137.1(7) F(3)-Si-F(1) 89.42(13) 

O(113)-S-O(11) 29.1(4) F(3)#1-Si-F(2) 89.60(12) 

O(12)-S-N(1) 107.6(5) F(3)-Si-F(2) 90.40(12) 

O(13)-S-N(1) 98.2(5) F(1)#1-Si-F(2) 89.67(12) 

O(111)-S-N(1) 103.0(7) F(1)-Si-F(2) 90.33(12) 
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O(112)-S-N(1) 106.3(5) F(3)#1-Si-F(2)#1 90.40(12) 

O(113)-S-N(1) 105.9(5) F(3)-Si-F(2)#1 89.60(12) 

O(11)-S-N(1) 105.2(5) F(1)#1-Si-F(2)#1 90.33(12) 

O(113)-O(11)-S 75.3(16) F(1)-Si-F(2)#1 89.67(12) 

O(12)-O(111)-S 71.2(13) H(11)-O(1W)-H(12) 111(4) 

O(111)-O(12)-S 74.7(14) H(21)-O(2W)-H(22) 110(4) 

O(13)-O(112)-S 73.2(13) H(31)-O(3W)-H(32) 103(4) 

O(112)-O(13)-S 74.5(17) H(41)-O(4W)-H(42) 107(4) 

O(11)-O(113)-S 75.6(16) 

Transformações de simetria utilzadas para gerar os átomos equivalentes:  #1 -x,-y,-z  
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ANEXO E. Espectros de RMN de 1H para a isonicotinamida em diferentes pH’s (A) tampão 
fosfato pH 7,4, (B) tampão acetato, pH 5,2, e (C) tampão acetato, pH 3,9. RMN com 50% de 
D2O e 50% de tampão com a amostra. Referência: TMSP-d4, com δ = 0 ppm. 
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ANEXO F. Superfície de contorno dos orbitais do complexo  
trans-[Ru(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6) listados na Tabela 4. Visão frontal, lateral e superior do 
complexo. Os números entre parênteses indicam a numeração do orbital. 

 

HOMO (101) LUMO (102) L+1 (103) 

   

  

 

  
 

 

 



159 
 

Cont. Anexo F 

L+3 105 L+4 106  
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Cont. Anexo F 

 H-1 (100) H-2 (99) H-3 (98) 
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Cont. Anexo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-7 94  H-8 93 
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ANEXO G. Espectro eletrônico do complexo [Ru(NH3)5NO]3+ (a) antes e  (b) após a reação 
com íons sulfito (solução aquosa, 20x de excesso de sulfito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H.  Espectros de EPR para uma solução de sulfito de sódio + PTIO, irradiado com  
λ = 355 nm por 8 minutos (10 pulsos/s). 
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ANEXO I.  Alterações no espectro eletrônico durante a fotólise de uma solução contendo 
oxiMb e sulfito de sódio (a) oxiMb (traço em azul) e (b) metMb (traço em vermelho). 
Condições: 5,0 µM de oxiMb, 2,0 × 10-4 M de Na2SO3, em solução de tampão fosfato (pH 
7,4, 100 mM); λirr = 355 nm, 5mJ/pulso, T = 2 ºC, espectros adquiridos a cada 2 min de 
fotólise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J. Composição orbital para o estado triplete do complexo 
 trans-[RuII(NH3)4(isn)(N(O)SO3)](PF6). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Contribuição (%) 
 Nº 

orbital 
Orbital isn NH3 NOSO3 Ru 

       
       

α 
103 LUMO 98 0 0 2 
102 HOMO 2 1 77 20 

       
       
       

β 
101 LUMO 5 2 32 62 
100 HOMO 4 2 54 40 
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