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Resumo 
 

Resumo 

 

Foram estudadas as reações de formação do NO- / HNO, estados de spin e reatividade frente a 

redutores dos complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)](X) n onde L = N-heterocíclicos (IsN, 

Nic e ImN) ou éster de fósforo (P(OEt)3). O potencial para o par redox [RuII(NO0)]n+ / 

[RuII(NO-)](n-1)+ foi identificado somente para L = P(OEt)3 com valor de Ep = -0,41V. 

Cálculos DFT indicaram que após a redução, a espécie singleto coordenada (NO-) é formada 

por ser mais estável que forma tripleto (3NO-), sendo imediatamente protonada, dando origem 

a espécie singleto protonada (1HNO) não havendo, portanto proibição de spin para a reação de 

protonação do ligante, indicando comportamento diferente do observado para o ligante livre, 

onde a espécie 3NO- é a mais estável. Após a redução química por Zn(Hg), a espécie N2O, 

produto da dimerização do HNO,  pôde ser identificada indicando a liberação de HNO pelo 

complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+. A reação de transferência de óxido nítrico entre os 

nitrosilo complexos onde L = IsN, Nic, ImN, P(OEt)3, P(OMe)3, P(OIsp)3 e P(OH)(OEt)2 e 

espécies de Fe(III) (mioglobina, hemoglobina e [FeIII(H2O)TPPS])  foi investigada, indicando 

a reação de nitrosilação redutiva das espécies de Fe(III), gerando como produtos os 

respectivos nitrosilo complexos de Fe(II) e trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(L)] n+. A espécie 

binuclear [RuII(µ-NO)FeIII ] foi proposta com base em resultados  obtidos por polarografia de 

pulso diferencial (PPD) e a analise do comportamento cinético desta reação  cujas  constantes 

de velocidade específica para a formação e decaimento foram calculadas. Diferentemente das 

outras reações de transferência de NO descritas na literatura, foi observada a oxidação do 

centro metálico (RuII), indicando que o ligante NO+ pode agir como ponte para a transferência 

de elétrons. Esta reação pode ser uma via alternativa para a nitrosilação redutiva de heme 

proteínas, uma das principais vias de ação biológica do NO. 
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Abstract 

 

The formation reaction of NO- / HNO, spin states and reactivity towards reducing agents of  

the complex trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ where L = N-heterocyclic (IsN, Nic and ImN) or 

phosphorus ester (P(OEt)3). The redox potential for the redox pair [RuII(NO)]n+ /  

[RuII(NO-)](n-1)+ was identified only for L = P (OEt)3 with Ep = -0.41 V. DFT calculations 

have indicated that upon reduction, the coordinated singlet species (1NO-) is formed to be 

more stable than the triplet form (3NO-), being immediately protonated giving rise to singlet 

protonated species (1HNO). The protonation of coordinated 1NO- is not a spin forbidden 

reaction, indicating the different behavior observed for the free ligand, 3NO- where the species 

is more stable. After the chemical reduction of Zn(Hg), the s N2O, a HNO dimerization 

product, could be identified, indicating HNO release from the complex  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+. The nitric oxide transfer reaction between nitrosyl complexes 

where L = IsN, Nic, ImN, P(OEt)3, P(OMe)3, P(OIsp)3 e P(OH)(OEt)2 and Fe(III) species 

(myoglobin, hemoglobin, and [FeIII(H2O)TPPS]) was investigated, indicating the reductive 

nitrosylation reaction of species of Fe(III) species, generating as by-products iron-nitrosyl 

complexes and trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(L)] n+. The binuclear species [RuII(µ-NO)FeIII ] could 

be identified through electrochemical techniques and their specific rate constants for its 

formation and decay were calculated. Unlike other NO transfer reactions described in the 

literature, was observed the oxidation of the metallic center (RuII), indicating that the NO+ 

ligand can act as a bridge for electron transfer. This reaction may be an alternative pathway 

for the reductive nitrosylation of heme proteins, one of the major routes for biological action 

of NO. 



Lista Figuras 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 A: Estrutura das tetraaminas de rutênio contendo nitrosônio (NO+) como 

um dos ligantes em uma das posições axiais. B: ligantes (L) N-

heterocíclicos e ésteres de fósforo utilizados neste trabalho. 

2 

Figura 2 Diagramas de orbital molecular simplificados para as possíveis espécies 

de NO(n) coordenadas ao centro metálico de Ru(II). 

4 

Figura 3 Diagrama de energia livre de formação, pKa e potencial redox para as 

várias espécies do íon nitroxila. Adaptado da referência 26. 

7 

Figura 4 Principais doadores orgânicos de HNO. Adaptado das referências 

 21 e 32. 

9 

Figura 5 Exemplos de complexos metálicos contendo NO-/HNO coordenado. 10 

Figura 6 Voltamograma cíclico da solução contendo o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. (—) 1° ciclo; (—) 2° ciclo; CRu = 

5,0×10-4 mol L-1; pH = 4,2; µ = 0,1 mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa);  

T = (2,5±0,2)°C. 

31 

Figura 7 Diagrama de energia, calculada através de método ab initio, para as 

várias isoformas do íon nitroxila não coordenado.94 

39 

Figura 8 Diagrama de energia, calculado através de método ab initio, para as 

várias isoformas do íon nitroxila coordenado ao complexo  

trans-[RuII(X)(NH3)4(P(OEt)3)]
n+ 94

 

40 

Figura 9 Diagramas de orbital molecular simplificados para o íon nitroxila, livre e 

coordenado, para os estados de spin singleto e tripleto para o íon 

complexo trans-[RuII(NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]
+.  As interações σ e π com o 

ligante P(OEt)3 foram omitidas para maior simplicidade do diagrama. 

43 

Figura 10 Cronoamperograma da reação entre o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e Eu2+ (curva em vermelho) e 

Zn(Hg) (curva em preto). CRu = 5,0 × 10-4 mol L-1; CEu(II)= 1,0 × 10-3 mol 

L-1; pH = 4,2; µ = 0,1 mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa); T = 

(25,0±0,2)°C. Seta indica a adição de amalgama ou Eu(II). 

48 

Figura 11 Espectros de UV-Vis da reação entre o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e Zn(Hg). CRu = 5,0×10-4 mol L-1; 

pH = 4,2; µ = 0,1 mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2) °C. 

Uma hora de reação. 

49 



Lista Figuras 
 

Figura 12 Voltamograma de pulso diferencial da reação entre o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e Zn(Hg) após 30 minutos (curva em 

preto). Curva em vermelho: solução saturada de N2O. CRu = 5,0 × 10-3 

mol L-1; pH=4,2; µ = 0,1 mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa); ν = 10 mV  

s-1; Amp. pulso = 50 mV; T = (2,5±0,2) °C. 

50 

Figura 13 Estrutura química do complexo [FeIII(Cl)TPPS] 56 

Figura 14 Espectros de UV-Vis de soluções contendo o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e A: met-Mb; B: [FeIII(H2O)TPPS] e 

C: Hb. A: CRu = 3,5×10-3 mol L-1; Cmet-Mb = 7,0×10-5 mol L-1; B: CRu = 

1,0×10-4 mol L-1; C[Fe
III

(H2O)TPPS] = 2,0×10-6 mol L-1; Insert: região 

espectral ampliada de 475 a 625 nm da [FeII(NO+)TPPS]. C: CRu = 

2,0×10-4 mol L-1; C[HB] = 2,0×10-5 mol L-1; Todos experimentos 

realizados em pH = 4,0; µ = 0,1 mol L-1; (CH3COOH/CH3COONa); T = 

(25,0±0,2)°C. 

58 

Figura 15 Espectro de EPR em banda X para a reação entre a met-Mb e o complexo 

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. Cmet-Mb = 1,0×10-4 mol L-1, CRu = 

1,0×10-3 mol L-1. pH = 4,0;  

µ = 0,1 mol L-1; T = -196°C. Frequência de micro-ondas = 9,485 GHz; 

amplitude de modulação: 5G. A: primeira derivada; B: espectro de 

absorção. 

60 

Figura 16 Voltamogramas cíclicos obtidos durante o curso da reação entre os complexos  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII (H2O)TPPS], mostrando a 

formação do complexo trans-[RuIII (H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. C[FeIIITPPS]  = 

1,0×10-4 mol L-1 CRu = 1,0×10-3 mol L-1;  

pH = 4,0; µ = 0,1 mol L-1; (CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2)°C. 

Eletrodo de carbono vítreo. 

61 

Figura 17 Gráfico de absorbância normalizada em relação ao tempo para a reação 

entre o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e A: 

[FeIII(H2O)TPPS]3- –  

C[Fe
III

(H2O)TPPS] = 5,0×10-6 mol L-1  - Fe : Ru: (■):1:10; (●):1:20; (▼):1:30; 

(▲):1:40. B: met-Mb – Cmet-Mb = 1,7×10-5 mol L-1 - Fe : Ru: (■):1:60; 

(●):1:80; (▼):1:100; (▲):1:120. C Hb - CHb = 1,0×10-5 mol L-1 – Fe : Ru 

(■):1:10; (●):1:20; (▼):1:25; (▲):1:30. 

63 



Lista Figuras 
 

Figura 18 Espectros de EPR da solução do íon complexo  

trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e  met-Mb. Cmet-Mb = 7,5×10-6 mol L-1;  

CRu = 3,75×10-3. (▬): t = 250 s; (▬): t = 750 s; (▬): t = 1000 s; (▬): t = 

1500 s; pH = 4,0;  

µ = 0,1 mol L-1; T = -196°C. 

67 

Figura 19 Correlação entre os potenciais E0’
(Fe

III
/Fe

II
) e valores de constantes de 

velocidade específica reação entre espécies de Fe(III) e o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. 

69 

Figura 20 Polarogramas de pulso diferencial obtidos em função do tempo para a 

reação entre trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. CRu = 

7,15×10-4 mol L-1; C[Fe
III

TPPS] = 7,15×10-5 mol L-1. pH = 4,0, µ = 0,1 mol 

L-1, (CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2) °C. (a) 1; (b) 9; (c) 60 e 

(d) 120 minutos após a mistura. Eletrodo de mercúrio (Modo Estático). 

71 

Figura 21 Gráfico das correntes de pico em função do tempo para os processos 

eletroquímicos observados durante a reação entre trans-

[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. As correntes foram 

normalizadas para o ajuste não linear. Não indica que as correntes de pico 

para os processos E0’
prod e E0’

int. atingiram os mesmos valores máximos. 

72 

Figura 22 Estrutura otimizada utilizando cálculo DFT para o complexo binuclear. 75 

Figura 23 Superfície de contorno para o HOMO-12. 78 

Figura 24 Espectro de EPR para o sólido isolado da reação entre  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. Frequência de 

micro-ondas = 9,784 GHz; amplitude de modulação: 1G. T = 10K. Insert: 

região de 900 a 1500 Gauss ampliada 6 vezes. 

80 

 



Lista Tabelas 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 Valores de constantes de velocidade específicas para a liberação de NO 

(k-NO) nos íons complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+. 

30 

Tabela 2 Energia e composição dos orbitais não ocupados (LUMO) para o íon 

complexo trans-[RuII(NO0)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+. 

32 

Tabela 3 Potenciais de redução (Ep) e constantes específicas de liberação de NO e 

HNO (k) para os íons complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+
 

34 

Tabela 4 Potenciais de redução (Ep) e constantes específicas de liberação de NO e 

NO- (k) para os complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e 

[FeII(NO+)(CN)5]
2-. 

35 

Tabela 5 Valores de pKa o ligante pirazina  (pz) para os complexos  

trans-[RuII(L)n(pzH)m]n
 

37 

Tabela 6 Relação entre o número de equivalentes adicionados e a produção de NO 

para o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ em solução. 

47 

Tabela 7 Constantes de velocidade especificas(a) para a reação entre os complexos 

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ e [FeII(NO+)(CN)5]
2- e espécies de Fe(III). 

Potenciais E0’
 NO

+
/NO

0 para estes nitrosilos(b). 

66 

Tabela 8 Potenciais de redução E0’
(Fe

III
/Fe

II
) para as espécies de Fe(III) utilizadas 

neste estudo. 

68 

Tabela 9 Possíveis espécies eletroativas para a reação entre a [FeIII(H2O)TPPS] e o 

íon complexo trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ em solução aquosa. 

73 

Tabela 10 Energia e composição de alguns orbitais moleculares obtidos para a 

estrutura otimizada para o complexo binuclear. 

76 

 



Lista de Abreviaturas 
 

Lista de Abreviaturas 

DFT Density Function Theory (Teoria do Funcional de Densidade) 

EPR Electron Spin Resonance (Ressonancia Paramagnetica de Eletrons) 

ENH Eletrodo Normal de Hidrogenio 

ImC Imidazol coordenado pelo átomo de carbono 

hist Histidina 

pz Pirazina 

met-Mb Mioglobina onde centro metálico de Fe está no estado de oxidação 3+ 

DMPS 2,3-dimercaptopropano-1-sulfonato 

MGD N-metil-D-glucamina-ditiocarbamato 

Nic Nicotinamida 

IsN Isonicotinamide 

ImN Imidazol coordenado pelo átomo de hidrogênio 

TPPS Tetra-fenil-porfirina-sulfonada 

Hb Hemoglobina humana 

Zn(Hg) Amálgama de zinco-mercúrio 

HTFA Ácido trifluoroacético 

B3LYP Becke, 3-parameter, Lee-Yang-Parr 

DGDZVP Duplo Degauss Duplo Zeta Valência Polarizada 

TGDZVP Triplo Degauss Duplo Zeta Valência Polarizada 

PCM Polarizable Continuum Model 

 



Sumário 
 

Sumário 

1 Introdução 1 

1.1 Rutênio: tetraaminas e nitrosilo complexos 1 

1.2 O íon nitroxila (NO-/HNO) 6 

1.3 Reações de transferência de NO 13 

2 Objetivos e Justificativa 15 

2.1 Objetivos 15 

2.2 Justificativa 16 

3 Materiais e Métodos 17 

3.1 Instrumentação  17 

3.2 Reagentes 18 

3.3 Soluções  19 

3.3.1 Soluções de ácido trifluoroacético (HTFA) 19 

3.3.2 Soluções de Eu(II) 19 

3.3.3 Soluções saturadas de óxido nitroso (N2O) 19 

3.3.4 Soluções padrão e curva de calibração de zinco 19 

3.4 Métodos 20 

3.4.1 Tratamento do argônio e manipulações em atmosfera inerte 20 

3.4.2 Amálgama de Zinco (Zn(Hg)) 20 

3.4.3 Experimento para a quantificação de zinco na reação entre Zn(Hg) e  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ 

21 

3.4.4 Purificação da mioglobina (met-Mb) e hemoglobina humana (Hb) 21 

3.5 Sínteses dos complexos 22 

3.5.1 Síntese do complexo [RuIIICl(NH3)5]Cl2 22 

3.5.2 Síntese do complexo trans-[RuII(Cl)(SO2)(NH3)4]Cl 22 

3.5.3 Sínteses dos complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)](BF4)3 (L =  

N- Heterocíclico) 

23 

3.5.4 Síntese do complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)](PF6)3 (R = Metil e 

Etil) 

24 

3.5.5 Síntese do complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OIsp)3)](PF6)3 25 

3.5.6 Síntese do complexo [FeIII(Cl)TPPS] 26 

3.5.7 Tentativa de isolamento do complexo binuclear [FeIII(H2O)TPPS-

RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)](PF6)2 

26 



Sumário 
 

3.6 Cálculos ab initio  27 

3.7 Tratamento Cinético 27 

4 Resultados e Discussão 29 

4.1 Sobre a formação, liberação e estados de spin do NO- / HNO coordenados 

a tetraaminas de rutênio 

29 

4.1.1 Redução eletroquímica dos íons trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ 29 

4.1.2 Estados de spin do ligante nitroxila 38 

4.1.3 Redução química do íon trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ 46 

4.1.4 Conclusões Parciais 52 

4.2 Reações de transferência de NO entre complexos  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+ e espécies de Fe(III) 

54 

4.2.1 Reação entre nitrosilos complexos e met-mioglobina 54 

4.2.2 Identificação e quantificação dos produtos da reação entre os  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+ e espécies de Fe(III) 

55 

4.2.3 Estudo cinético da reação entre os complexos  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+ e as espécies de Fe(III) 

62 

4.2.4 Identificação e cálculos ab initio do intermediário da reação entre os 

complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+ e espécies de Fe(III) 

70 

4.2.5 Análise do sólido obtido para a reação entre  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. 

79 

4.2.6 Conclusões Parciais 81 

5 Considerações Finais e Perspectivas 82 

6 Referências Bibliográficas 84 

 Apêndice I 96 

 Apêndice II 98 

 Apêndice III 99 

 Apêndice IV 100 

 



1 
Introdução 
 

1. Introdução 

 

1.1 Rutênio: tetraaminas e nitrosilo complexos 

  

As tetraaminas de rutênio são um modelo bastante útil para o estudo sistemático de 

reatividade em química de coordenação.1-3 Tal característica se deve ao fato das amônias que 

ocupam o plano equatorial serem inertes (inocentes) a reações de substituição.1-3 Assim, a 

modelagem destes compostos permite o estudo sistemático do efeito e influência trans, 

reações de substituição, oxirredução e do ataque nucleofílico e eletrofílico dos ligantes na 

posição axial.1-5  

Nitrosilo complexos de rutênio são espécies onde um dos ligantes foi substituído pelo 

íon nitrosônio (NO+). Tratando-se das tetraaminas, estes complexos possuem formula geral 

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ (Figura 1A). A semelhança das aminas de cobalto, suas vias de 

síntese e reatividade tem merecido atenção ao longo de décadas.3,6-8 A presença do ligante 

NO+ (que possui orbitais de simetria pπ* vazios) e do centro metálico de rutênio no estado de 

oxidação 2+ (configuração d6 baixo spin com orbitais de simetria dπ completamente 

preenchidos) permite a formação de uma interação de caráter ligante entre o centro metálico 

de Ru(II) e o ligante NO+. Esta retrodoação fortalece de forma intensa a ligação Ru ̶ NO, 

podendo esta ser interpretada como formalmente uma ligação dupla, conforme resultados de 

cálculo utilizando a teoria do funcional de densidade (DFT) para estes complexos.3 De forma 

geral, estes complexos são estáveis em solução aquosa e na presença de oxigênio, não 

ocorrendo a oxidação do centro metálico de Ru(II) à Ru(III), além de serem classificados 

como inertes a reações de substituição, seja do NO+ ou seja do ligante trans.3 

A variação do ligante L permite a modulação de parâmetros termodinâmicos 

(potencial de redução do ligante nitrosônio coordenado, frequência de estiramento da ligação 
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N≡O) e cinéticos em respeito à velocidade de liberação de NO após a reação de redução do 

NO+ coordenado. Estas modificações permitem que a reatividade destes compostos seja 

controlada. A Figura 1B mostra alguns N-heterocíclicos e ésteres de fósforo utilizados como 

ligantes trans ao NO+ neste trabalho. 

 

Figura 1 – A: Estrutura das tetraaminas de rutênio contendo nitrosônio (NO+) como um dos 
ligantes em uma das posições axiais. B: ligantes (L) N-heterocíclicos e ésteres de fósforo 
utilizados neste trabalho. 
 

 

Segundo Felthan e Enemark9, compostos de coordenação que apresentam NO+ na 

esfera de coordenação podem ser classificados como {M(NO)} 6. Esta classificação indica o 

número de elétrons totais presentes nos orbitais de simetria dπ do metal e pπ* do ligante. 

Assim, em espécies onde o óxido nítrico (NO) está coordenado ao centro metálico seriam 

classificadas como {M(NO)}7. Os nitrosilos de rutênio, são classificados como {Ru(NO)} 6. 
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Outro ponto importante de discussão é o ângulo de ligação entre o centro metálico e o 

ligante NO. Quando na forma de nitrosônio, este ângulo aproxima-se de 180º. Esta posição 

permite uma interação mais efetiva entre os orbitais dπ do metal e pπ* do ligante, permitindo 

uma retrodoação mais intensa. Quando na forma de NO, este ângulo afasta-se de 180º, 

indicando uma sobreposição menos efetiva dos orbitais e, portanto uma retrodoação menos 

efetiva. A diminuição da extensão da retrodoação enfraquece a ligação [M ̶ NO], permitindo 

assim a dissociação do NO do centro metálico.3 

 Apesar de sua aparente robustez em solução, estes compostos podem sofrer reação de 

substituição após a redução por um elétron do ligante NO+, segundo (Eqs. 1 e 2): 

 

 
 

 
 

 

A alteração do ligante L trans posicionado ao NO+ permite variar seu potencial de 

redução, E0’
(NO

+
/NO

0
), de -0,29 (L = ImC) à +0,11 V vs. ENH (L = P(OEt)3) (Eq.1) e a 

velocidade de dissociação do NO de 2,0×10-2 (L = 4-pic) à 0,98 s-1 (L = P(OEt)3) (Eq. 2).  

Após a primeira redução do ligante nitrosônio a óxido nítrico, a reação de dissociação 

do NO ocorre com tempos de meia vida diversos, reflexo dos diferentes valores de k-NO 

mencionados anteriormente. Ainda persiste a possibilidade de uma segunda redução do 

ligante NO coordenado, dada a presença de um orbital de caráter antiligante vazio, fruto da 

interação entre os orbitais de simetria pπ* do ligante NO+ com os orbitais de simetria dπ do 

metal.3 O diagrama de orbital molecular simplificado da Figura 2 ilustra esses orbitais. 

 

 

(1) 

(2) 
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Figura 2 – Diagramas de orbital molecular simplificados para as possíveis espécies de NO(n) 
coordenadas ao centro metálico de Ru(II). 
 

 

 

Assim, a reação representada pela Eq.3 é factível de ocorrer, sugerindo que estes compostos 

sejam capazes de liberar NO e NO- (nitroxila) após a primeira e segunda redução do ligante 

respectivamente. 

 

trans-[RuII(NO0)(NH3)4(L)] (n-1)+ e
trans-[RuII(NO-)(NH3)4(L)] (n-2)+

    

 

 

 

(3) 
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Outra reação relevante de ocorrer nesta classe de compostos é o ataque nucleofílico de 

íons hidroxila.10,11 Este ataque pode ocorrer sobre o ligante NO+, gerando como produto o 

nitrito complexo equivalente trans-[RuII(NO2)(NH3)4(L)] (n-1)+, segundo (Eq.4): 

 

 
 

 

A constante específica de ataque para a reação mostrada na Eq.4 foi calculada10,11 

sendo que os valores obtidos variaram de 7,6×10-1 (L = hist) a 1,77×102 (L = pz). Relata-se 

uma correlação entre as constantes de velocidade obtidas e os valores numéricos de potencial 

de redução do ligante NO+: quanto mais positivo o potencial de redução do ligante NO+ (e, 

portanto maior o carácter positivo do ligante NO+) maior a constante de velocidade para o 

ataque nucleofílico. 

Ainda tratando-se do ataque nucleofílico de íons hidroxila, este pode ocorrer 

simultaneamente sobre o ligante NO+ e o ligante trans, quando L = P(OR)3, gerando uma 

mistura dos compostos trans-[RuII(NO+)(H2O)(NH3)4]
3+ e  

trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ na proporção 60:40, respectivamente.12 Além disso, o 

mesmo ataque nucleofílico pode ser observado no complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)](PF6)3, mesmo no estado sólido, gerando como produtos 

principais trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OH)(OEt)2)](PF6)3 e etanol.12  

Dada a possibilidade de ativação destes compostos por redução de um elétron e a 

consequente liberação de óxido nítrico, estes foram conduzidos a testes in vitro e in vivo 

contra doenças causadas por parasitas13-16 (doença de Chagas e leishmaniose), bactérias 

(tuberculose) e câncer.17 Além disto, testes recentes destes compostos mostraram-se bem 

sucedidos em sistemas modelos de inflamação e dor em animais.18 

(4) 
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No entanto, a possibilidade da segunda redução do óxido nítrico coordenado levando a 

formação do ligante nitroxila é ainda praticamente inexplorada neste e em outros sistemas. A 

liberação seletiva de óxido nítrico e ou nitroxila é de grande relevância, visto que estas 

moléculas apresentam funções fisiológicas distintas e até mesmo complementares.19 Além 

disto, dados sobre a química fundamental do ligante nitroxila são escassos na literatura e estes 

são aspectos importantes de serem discutidos, principalmente os estados de “spin” e a 

protonação deste ligante, que serão abordados a seguir. 

 

1.2 O íon nitroxila (NO -/HNO) 

 

O íon nitroxila (NO-) e sua forma ácida (HNO) têm despertado maior atenção na 

última década, principalmente após a constatação que estes participam de processos 

fisiológicos20,21 dentre os quais a vasodilatação, a sinalização cerebral e atividade 

anticancerígena.22-24 

A química do íon nitroxila é marcadamente diferente da química do NO.25 Do ponto de 

vista da reatividade química, comparando-se o íon nitroxila ao óxido nítrico, a adição de um 

elétron no orbital pπ* faz com que este íon tenha tempo de vida reduzido em solução (t1/2 = 20 

milissegundos).26 Trata-se de um nucleófilo mais potente que o óxido nítrico, apresentando 

nitrosação redutiva, além de contrariamente ao NO, apresentar equilíbrio ácido-base.27 Além 

de apresentar reatividade química diferente, no âmbito fisiológico a ação do íon nitroxila é 

bastante distinta da apresentada pelo óxido nítrico.27,28  

Como exemplos desta diferença, pode-se citar a ação vasodilatadora e a acentuada 

reatividade frente a tióis. O íon nitroxila apresenta função vasodilatadora venosa, em contraste 

a função vasodilatadora arterial do NO.27 O NO reage lentamente com grupos tióis, sendo um 



7 
Introdução 
 

agente modificador ineficaz de proteínas que contem esse grupo; contrariamente o íon 

nitroxila reage rapidamente com tióis, sendo um importante agente nitrosilante de proteínas.28 

Outro aspecto importante do íon nitroxila são suas duas possíveis configurações de 

spin.26,29 Através de cálculos DFT, ab initio, e experimentos espectroscópicos foi  

possível identificar e classificar as várias isoformas do íon nitroxila26,29, quanto a sua energia 

livre de formação, valor de pKa e potencial redox, referentes a reação de redução por um 

elétron do óxido nítrico.29 A Figura 3 ilustra o diagrama de energia para as várias isoformas 

do íon nitroxila. 

 

Figura 3 – Diagrama de energia livre de formação, pKa e potencial redox para as várias 
espécies do íon nitroxila. Adaptado da referência 26. 
 

 

 

Segundo a literatura26, a forma energeticamente mais estável do íon nitroxila é a forma 

protonada singleto (1HNO), seguida da forma desprotonada tripleto (3NO-). O valor de pKa 

calculado para esta reação é de 11,4.26,29 Portanto, em meio em que o pH ≈ 7,4, o íon nitroxila 

encontra-se protonado e na forma singleto. 
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Em solução aquosa, o HNO sofre reação de dimerização (Eq. 5), originando como 

produto a espécie N2O com constante de velocidade específica kdim = 8×106 L mol-1 s-1  

a 25°C .28,30 

 

 
 

 

Portanto, o aumento da concentração local de HNO facilita o seu consumo, gerando 

óxido nitroso e diminuindo os possíveis efeitos farmacológicos desta molécula.31 

Outro aspecto importante relacionado ao íon nitroxila é o seu equilíbrio ácido-base. 

Este equilíbrio difere da maioria absoluta das reações deste tipo, pois envolve a mudança do 

estado de spin, tornando-a, portanto, lenta (Eq. 6). 

 

 
 

 

Como o tempo de meia vida da espécie nitroxila em solução é da ordem de 

milissegundos26, caso a forma desprotonada fosse gerada em solução esta dificilmente seria 

protonada. Além disso, como a forma singleto protonada é energeticamente mais estável que a 

espécie tripleto protonada, esta será a espécie presente em solução. Assim, quando tratarmos 

do íon nitroxila em solução estaremos nos referimos à espécie 1HNO.28 

Devido a sua atividade biológica, moléculas doadoras de HNO têm sido sintetizadas, 

caracterizadas e testadas in vitro e in vivo.21,27,31,32 Dentre essas moléculas, destacam-se os 

nitróxidos orgânicos e seus derivados, como mostrado na Figura 4. 

 

 

 

(6) 

(5) 
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Figura 4 – Principais doadores orgânicos de HNO. Adaptado das referências 21 e 32. 
 

 

 

As sínteses dos sais de Angeli e de Piloty (Figura 4, A) são conhecidas desde o final 

do século XIX.31 Porém, somente na década de 70 do século passado lhes foi atribuído à 

capacidade de liberar HNO quando em solução.33 A partir da metade da década de 90, foram 

sintetizados e caracterizados outros doadores de HNO (Figura 4, B) destacando-se em ordem 

cronológica: as isopropilaminas substituídas34; os nitrosos de acila34; os nitrosos de aciloxila35 

e as hidroxilaminas substituídas.32 Apesar de liberarem HNO em solução, estas espécies 

apresentam diversas limitações, tais como a baixa estabilidade térmica e fotoquímica (sólido e 

solução); a formação de subprodutos tóxicos e a liberação de HNO de forma pouco 

controlada, gerando concentrações locais elevadas desta molécula.34,35 

Por outro lado, a síntese, a caracterização, a reatividade e a capacidade de liberação de 

HNO por complexos metálicos pouco têm sido explorada na literatura. Exemplos de 

complexos contendo NO- ou HNO coordenados podem ser encontrados na literatura com os 

seguintes metais: Fe(II)36-40; Ru(II)41-44; Os(II)45-47; Re(I)47-49; Ir(III) 50; Co(III)51-54; Cr(III)55-57, 

Pt(VI)58 e Rh(I).59 Alguns exemplos encontram-se na Figura 5. No entanto existem limitações 
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para a utilização destas espécies como doadores de HNO tais como baixa labilidade da 

espécie nitroxila e a baixa solubilidade em água destes compostos.17-19 

 

Figura 5 – Exemplos de complexos metálicos contendo NO-/HNO coordenado. 
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Os compostos representados na Figura 5, juntamente com os demais complexos 

contendo HNO coordenado aos metais anteriormente citados apresentam NO-/HNO na sua 

esfera de coordenação conforme confirmado através de suas estruturas de raios-X (ângulo M-

N(H)O < 180º) e estiramento no infravermelho (νN≡O) em torno de 1300 cm-1 característico 

de NO-/HNO coordenado.29 Todos apresentam configuração d6 baixo spin, portanto 

classificados como {M(NO)}8 pela definição de Feltham-Enemark.9 Esta configuração 

estabiliza as espécies NO(n), visto que permite uma melhor interação σ e a retrodoação para os 

orbitais pπ∗ do ligante NO(n). Considerando-se o NO- como ligante ocorreria uma diminuição 

na intensidade da retrodoação [M→NO(n)], pois neste caso os elétrons estariam alocados nos 

orbitais antiligantes. Quanto maior a carga negativa do ligante NO(n), mais o ângulo de ligação 

[M-NO-] se afasta do valor de 180°, ângulo este onde a retrodoação é considerada menos 

efetiva.9 No entanto, estudo recente utilizando cálculos ab initio para uma série de complexos 

de metais de transição contento HNO coordenado indicaram a possibilidade de retrodoação 

para o HNO, a qual seria em grande parte a responsável pela ligação entre o metal e o íon 

nitroxila.60 Trata-se, portanto, de ponto controverso na literatura a existência e a extensão da 

retrodoação do metal ao íon nitroxila. 

Quanto a reatividade do HNO coordenado, o estudo mais completo até o presente 

momento trata do íon complexo [FeII(NO-)(CN)5]
4-, onde foram explorados aspectos 

eletroquímicos, térmicos e fotoquímicos deste íon.61 No entanto, dada a necessidade de gerar 

este íon in situ para os estudos (tal complexo não pôde ser isolado) e sua relativa instabilidade 

(t1/2 ≈ 50 minutos), estudos mais profundos não puderam ser realizados. Apesar deste fato, um 

dado importante obtido para este complexo foi à estimativa da constante específica de saída 

do NO- / HNO da esfera de coordenação, cujo valor é < 4,7×10-7 s-1 indicando a baixa 

labilidade do ligante. 
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A identificação e principalmente a quantificação do íon nitroxila não são triviais, dada 

a sua fugacidade em solução.27 Assim, a busca por métodos analíticos para a sua 

identificação, direta ou indireta, é tema atual. O método mais comumente utilizado para tanto 

é a identificação da molécula de N2O, produto da dimerização do íon nitroxila em meio 

aquoso (Eq. 5). 

A reação representada pela Eq. 5 possui uma constante de velocidade de segunda 

ordem30 de 8×106 L mol-1 s-1 e a identificação de N2O pode se efetuada eletroquimicamente 

através da redução de N2O a N2
62, pela sua análise empregando cromatografia gasosa hifenada 

a espectrometria de massas63 ou por suas bandas características no infravermelho.64 No 

entanto, estes métodos possuem restrições quanto aos seus aspectos quantitativos. 

Além dos métodos descritos anteriormente, foi proposta na literatura a utilização da 

proteína met-mioglobina (met-Mb) como captador de HNO onde o átomo de ferro apresenta 

estado de oxidação formal 3+.65 Esta reação se daria através de nitrosação redutiva da 

proteína, gerando como produto a mioglobina nitrosilada conforme mostrado na Eq.7. Este 

método pode ser considerado semi-quantitativo, pois através do coeficiente de absortividade 

molar da mioglobina nitrosilada pode-se estimar a concentração de HNO gerada no meio.65 

Métodos baseados em porfirinas de manganês também foram desenvolvidos e testados.66 

 

 

 

 

Recentemente foi proposta a utilização de fosfinas67 como captadores químicos para o 

HNO. Este método tem se mostrado promissor, porém ainda restam alguns problemas 

relacionados com a solubilidade e a seletividade destes compostos. Dois métodos baseados 

em fluorescência também foram propostos, sendo um deles empregando complexo de Cu(II) 

que após a reação com HNO gera Cu(I), labilizando o ligante o qual emite fluorescência.68 O 

(7) 
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outro método baseia-se em nitronas modificadas que na presença de HNO geram produtos 

altamente fluorescentes.69 Em ambos os casos os autores relatam a possibilidade de 

diferenciar HNO de NO, visto que a reatividade seria seletiva. No entanto, estes compostos 

podem sofrer reações de oxido-redução o que limitaria seu uso. Todos os métodos descritos 

ainda possuem limitações importantes a serem contornadas para sua aplicação in vivo ou em 

sistemas modelo mais complexos. Assim os métodos indiretos são ainda as únicas maneiras 

utilizadas para identificar a presença de HNO. 

 

1.3 Reações de transferência de NO 

 

Desde a descoberta das funções endógenas do NO a busca por doadores exógenos 

desta molécula tem sido busca constante de diversos grupos de pesquisa. Aliado a busca de 

tais moléculas, os mecanismos pelos quais estas podem modificar os receptores endógenos de 

NO, ou como se dá a liberação do NO tem sido explorado.  

De forma geral, existem três mecanismos pelos quais o óxido nítrico pode ser liberado: 

i) espontaneamente; ii) induzido fotoquimicamente; iii) através de reações redox. Uma vez 

gerado em solução o óxido nítrico reage via nitrosilação ou nitrosilação redutiva com alvos 

biológicos, tais como Heme proteínas contento Fe(II) ou Fe(III) respectivamente, que são os 

mecanismos mais aceitos atualmente para a ativação de tais proteínas. 

Além dos mecanismos de nitrosilação e nitrosilação redutiva, um terceiro mecanismo 

pelo qual o NO poderia ativar Heme proteínas foi proposto onde o NO não seria liberado em 

solução, mas sim transferido de forma direta a outras moléculas. Dentre os doadores de NO já 

estudados e descritos na literatura estão os nitrosotióis (RSNO) derivados da cisteína 

reconhecidos como moléculas capazes de transferir diretamente o grupo NO para compostos 

de ferro(II) tais como [FeII(DMPS)]4- e [FeII(MGD)2] (DMPS: 2,3-dimercaptopropano-1-
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sulfonato; MGD: N-metil-D-glucamina-ditiocarbamato).70,71 Foram obtidas constantes de 

velocidade para estas reações onde os valores variaram entre 6,1 a 71 L mol-1 s-1. 

De forma análoga aos nitrosotióis, alguns nitrosilos metálicos podem transferir NO.72-

74 Este tipo de reação ocorreria segundo (Eqs. 8 e 9): 

 

  

 
 

 

A literatura indica que compostos de Co e Mn podem transferir NO para compostos de 

Fe, Co, Ni, Ru e Rh. Tratando-se de compostos de Fe, algumas Heme proteínas foram 

testadas e a reação também foi observada. Nestes casos, o ligante NO é transferido sem que 

ocorra a alteração do estado de oxidação dos centros metálicos73,74 e sem a mudança do estado 

de oxidação do fragmento NO, diferentemente da nitrosilação redutiva (Eq. 3), onde o centro 

metálico é reduzido e o fragmento NO se oxida. Além disso, dados cinéticos são escassos e a 

identificação do intermediário binuclear onde o NO atuaria como de ligante ponte nunca foi 

caracterizado. 

A transferência do fragmento NO de forma direta entre dois centros metálicos pode ter 

em princípio uma grande relevância biológica, pois estaria diretamente envolvida na 

sinalização de processos fisiológicos onde o NO está envolvido. Além disso, a transferência 

direta do grupamento NO de um centro metálico a outro sem a necessidade de ativação do 

ligante nitrosônio poderia tornar a aplicação de nitrosilos metálicos mais ampla. 

(8) 

(9) 
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2. Objetivos e Justificativa 

 

2.1 Objetivos 

 

Sobre a formação do ligante nitroxila: 

 

• Avaliar a possibilidade da segunda redução do ligante NO+, eletro e quimicamente, em 

complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+, onde L = N-heterocíclicos tais como 

nicotinamida (Nic), isonicotinamide (IsN) e imidazol (ImN), ou o éster de fósforo 

P(OEt)3. 

 

• Identificar, em caso positivo da segunda redução do ligante NO+, os produtos da 

reação, principalmente a formação de HNO. 

 

• Em caso positivo da segunda redução do ligante NO+, estudar os estados de spin do 

ligante NO / HNO através de cálculos ab initio.  

 

Sobre a reação de transferência de NO: 

 

• Avaliar a possibilidade da transferência de NO em complexos  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+, onde L = N-heterocíclicos tais como nicotinamida 

(Nic), isonicotinamide (IsN) e imidazol (ImN), ou o éster de fósforo P(OEt)3, para 

espécies de Fe(III), tais como [FeIII(H2O)TPPS]4-, met-mioglobina (met-Mb) e 

hemoglobina (Hb). 
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• Caso a reação ocorra, identificar e quantificar os produtos da reação formados. 

 

• Caso a reação ocorra, propor o mecanismo pelo qual a reação se processa, bem como 

tentar identificar o intermediário da reação.  

 

2.2 Justificativas 

 

A busca por complexos capazes de liberar NO- / HNO é crescente, dada a descoberta 

de suas funções fisiológicas. Portanto, fontes exógenas de NO- / HNO são requeridas. Uma 

vez que os complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ já foram testados in vitro e in vivo como 

liberadores de óxido nítrico, possivelmente podem ser também uma plataforma para liberação 

de NO- / HNO. Em vista dos resultados obtidos, propor modificações estruturais nos 

complexos para permitir a modulação do potencial de redução (E0’
NO

0
/NO

-) e velocidade de 

liberação do NO- / HNO, para futuramente desenvolver uma plataforma de compostos 

doadores de NO- / HNO.  

Quanto à transferência de NO, este estudo é importante para contribuir na elucidação 

do mecanismo de ação dos nitrosilo complexos in vitro e in vivo. Caso o NO possa ser 

transferido diretamente às espécies de Fe(III) sem a necessidade de serem ativados por 

redução, representaria uma via alternativa para a nitrosilação de heme proteínas, principais 

alvos do NO em meio biológico. 
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3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Instrumentação  

 

Experimentos envolvendo espectrofometria de UV-Vis foram executados nos 

seguintes espectrofotômetros: Hitachi, modelo U3501 ou Thermo Scientific, modelo 

Multiskan GO, utilizando cubetas de quartzo de caminho ótico de 1,00 cm.  

Os espectros de IV foram obtidos em um espectrofotômetro BOMEM, MB-102, na 

região espectral de 4000 a 400 cm-1. As pastilhas foram confeccionadas utilizando brometo de 

potássio (KBr), sendo estas preparadas no momento das medidas empregando-se 

concentração de complexo a 1% em massa em relação ao KBr. 

Os experimentos eletroquímicos foram efetuados em um potenciostato/galvanostato 

PAR (Princenton Applied Research), modelo 264, utilizando cela de vidro encamisada para 

termostatização com água. O sistema era composto de três eletrodos, sendo utilizado carbono 

vítreo como eletrodo de trabalho (área = 0,56 cm2), rede de platina como contra eletrodo e 

eletrodo de calomelano saturado (Hg/Hg2Cl2 em solução saturada de KCl) como referência. 

Os valores de potencial foram convertidos para eletrodo normal de hidrogênio (ENH). Para os 

experimentos que demandaram o uso de eletrodo de mercúrio, foi utilizado um sistema marca 

PAR, modelo 303A, utilizando o sistema HMDE (Hanging Mercury Drop Electrode – 

Eletrodo de Mercúrio de Gota Pendente), com tamanho de gota médio (1,55 mm2, dado do 

fabricante). 

Espectros de 31P RMN foram obtidos em um espectrômetro Bruker, modelo AC-200, 

utilizando-se como padrão interno para fósforo o próprio contra-íon do complexo (δPF6- = -

144,0 ppm).  
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As análises de NO foram executadas utilizando dois equipamentos distintos. Para 

identificação, foi utilizado um sistema cronoamperométrico Nitric Oxide Measurement 

System, modelo inNOT, utilizando eletrodo seletivo a NO, modelo Amino700. Para 

quantificação de NO foi utilizado um equipamento de quimiluminescência Nitric Oxide 

Analyser GE Sievers, modelo 280i. O gás de arraste utilizado foi nitrogênio. A quantificação 

foi efetuada através de integração das curvas obtidas utilizando-se como padrão o nitrito de 

sódio reduzido a NO em uma solução contendo ácido acético glacial e iodeto de potássio. Os 

experimentos envolvendo o sistema NOA foram efetuados no Departamento de Química da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sob supervisão do Prof. Dr. Elia 

Tfouni. 

A quantificação de zinco em experimentos utilizando Zn(Hg) foi efetuada utilizando 

equipamento de absorção atômica Varian, modelo 240FS. A linha espectral de absorção 

utilizada foi 231,8 nm.  

Os espectros de ressonância paramagnética de elétrons (RPE) foram efetuados em um 

espectrômetro Bruker, modelo EMXplus, acoplado a uma cavidade retangular, operando na 

banda X. As medidas que demandaram temperaturas abaixo as da ambiente foram efetuadas 

utilizando um “dedo-frio” de quartzo imergindo o tubo contendo a amostra diretamente em 

nitrogênio líquido (77K). 

 

3.2 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados foram de procedência Sigma-Aldrich, Strem Chemicals ou 

Merck. Quanto aos solventes, de procedência J.T. Baker, Mallicrodt ou Panreac foram 

purificados, quando necessário, seguindo os procedimentos descritos na literatura.75  
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3.3 Soluções  

 

3.3.1 Soluções de ácido trifluoroacético (HTFA) 

 

Todos os procedimentos foram executados em solução de ácido trifluoroacético  

pH = 4,0 ou 4,2, µ = 0,1 mol L-1, (CF3COOH/CF3COONa), exceto quando mencionado. As 

soluções foram preparadas utilizando-se água deionizada por um sistema Milli-Q. 

 

3.3.2 Soluções de Eu(II) 

 

As soluções de Eu(II) foram preparadas através da redução do óxido de Európio 

(Eu2O3, pureza de 99.99%) em solução de ácido clorídrico desaerada contendo Zn(Hg). Após 

20 minutos sob atmosfera de argônio, a redução de Eu(III) a Eu(II) se completou e a solução 

foi utilizada imediatamente. 

 

3.3.3 Soluções saturadas de óxido nitroso (N2O) 

 

Soluções saturadas de N2O (procedência White Martins, pureza 99.8%) foram obtidas 

borbulhando-se o gás diretamente em solução pH = 4,2 a (2,5±0,2)°C durante 30 minutos.  

 

3.3.4 Soluções padrão e curva de calibração de zinco 

 

Para análise de zinco em solução aquosa, uma curva de calibração foi preparada 

utilizando solução padrão de Zn2+ (1000 mg L-1 de Zn2+ em HNO3 2% em água).  
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3.4 Métodos 

 

3.4.1 Tratamento do argônio e manipulações em atmosfera inerte 

 

Todas as manipulações experimentais foram executadas na ausência de oxigênio, 

utilizando argônio ou nitrogênio de alta pureza (mínimo 99,99%). A fim de retirar traços 

remanescentes de oxigênio, o gás foi conduzido através de torres de vidro contendo solução 

ácida de Cr(II) e em sequência torre de vidro contendo H2SO4 como secante.76 Quando a 

ausência de oxigênio foi necessária, os experimentos foram efetuados utilizando técnicas de 

atmosfera inerte. As soluções foram transferidas por pressão via cânula de teflon utilizando 

fluxo de gás inerte para balões de fundo redondo selados com septos de borracha ou cubetas 

de quartzo dotadas de torneira de alto vácuo, a fim de manter a atmosfera de argônio durante 

os experimentos. 

 

3.4.2 Amálgama de Zinco (Zn(Hg)) 

 

O amalgama de zinco (Zn(Hg)) foi preparada tratando zinco metálico com uma 

solução saturada de cloreto de mercúrio(II) preparada em HClO4, de concentração  

5,0 × 10-2 mol L-1. Após 5 minutos, o amálgama foi exaustivamente lavado com água 

destilada e utilizado imediatamente.  
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3.4.3 Experimento para a quantificação de zinco na reação entre Zn(Hg) e  

trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ 

 

Após o término da reação entre o complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e 

Zn(Hg), o amálgama foi separado por decantação e a solução resultante transferida para um 

balão volumétrico de 50,0 mL. O amálgama foi lavado com três porções de 3 mL de solução 

de ácido trifluoroacético e esses volumes adicionados ao balão volumétrico, sendo seu volume 

completado até o menisco. Alíquotas desta solução foram retiradas para efetuarem-se as 

análises. 

 

3.4.4 Purificação da mioglobina (met-Mb) e hemoglobina humana (Hb) 

 

As soluções de met-mioglobina (met-Mb, proveniente de músculo de coração de 

cavalo, Sigma-Aldrich) foram preparadas adaptando-se o procedimento descrito na 

literatura.77 Pesou-se cerca de 20 mg de proteína, sendo esta adicionada imediatamente a uma 

solução de ácido trifluoroacético pH = 4,0. Esta solução foi submetida um processo de 

filtração em gel em uma coluna (15 x 0,8 cm) contendo como fase estacionária Sephadex  

G-25 para eliminação de contaminantes, tais como pequenos peptídeos e eventualmente 

fragmentos de porfirina. A concentração exata desta solução foi determinada utilizando-se 

UV-Vis, através do coeficiente de absortividade molar da banda de absorção em 502 nm (ε = 

10.200 L mol-1 cm-).77 A solução de met-Mb purificada foi utilizada imediatamente. O mesmo 

procedimento de purificação foi adotado para os experimentos envolvendo hemoglobina, 

utilizando o máximo de absorção em 530 nm (ε = 10.000 L mol-1 cm-).78 
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3.5 Sínteses dos complexos 

 

3.5.4 Síntese do complexo [RuIII Cl(NH 3)5]Cl2
79 

 

Pesou-se 2,0 g de RuCl3.xH2O e dissolveu-se em 25 mL de água destilada. A solução 

resultante foi colocada em banho de gelo e sob agitação foi adicionado 30 mL de hidrazina 

monohidratada ((NH2)2.H2O) permanecendo a agitação por 6 horas. Novamente em banho de 

gelo foi adicionado 50 mL de HCl 12 mol L-1. A solução resultante foi refluxada por 2 horas, 

ocorrendo a formação de precipitado amarelo ainda sob refluxo. Após o resfriamento da 

solução, o sólido amarelo foi coletado via filtração e lavado com solução de HCl 1,5 mol L-1. 

Todo o sólido obtido na etapa anterior foi dissolvido em 200 mL de uma solução de 

HCl 0,1 mol L-1 a 60 ºC. Qualquer sólido suspenso na solução foi separado por filtração. A 

solução resultante foi resfriada em banho de gelo sendo adicionado cerca 50 mL de HCl  

12 mol L-1. O sólido obtido foi filtrado, lavado com éter etílico, seco a vácuo e estocado em 

dessecador. Pouco solúvel em água. Rendimento: 55% (considerando RuCl3 como sal anidro).  

 

3.5.5 Síntese do complexo trans-[Ru II (Cl)(SO2)(NH3)4]Cl 80 

 

 Em um balão de fundo redondo contendo 140 mL de água destilada e 5,3 g de 

metabissulfito de sódio (Na2S2O5) borbulhou-se SO2(g) por 1 hora à 75ºC. A esta solução foi 

adicionado 3,7 g de [RuIII(Cl)(NH3)5]Cl2. Manteve-se o borbulhamento de SO2(g) e a reação 

prosseguiu por 1 hora. Após esse período, a solução foi colocada em banho de gelo, ainda sob 

fluxo de SO2(g) por 15 minutos. O sólido trans-[RuII(HSO3)2(NH3)4] foi filtrado, lavado com 

éter etílico e seco á vácuo por 15 minutos. 
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 Todo sólido obtido na síntese anterior foi redissolvido em 400 mL de uma solução de 

HCl 6,0 mol L-1, sendo esta refluxada por 30 minutos. A solução foi filtrada a quente e 

resfriada a temperatura ambiente. A solução permaneceu em refrigerador por 12 horas. O 

sólido obtido foi filtrado, lavado com éter etílico, seco a vácuo e estocado em dessecador. 

Solúvel em água. Rendimento: 48%.  

 

3.5.6 Sínteses dos complexos trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(L)](BF 4)3  

(L = N- Heterocíclicos)8 

 

 Os nitrosilo complexos contendo ligantes N-Heterocíclicos (imidazol (ImN); 

nicotinamida (Nic) e isonicotinamida (IsN)) foram sintetizados segundo: 

 Pesou-se 0,1g do complexo trans-[RuIICl(SO2)(NH3)4]Cl e dissolveu-se em 3,0 mL de 

solução de NaHCO3 0,1 mol L-1 previamente desaerada, contento um excesso de 10 vezes do 

ligante desejado. Após 20 minutos de reação, adicionou-se 1,0 mL de solução de HCl (6,0 

mol L-1. Em seguida, foi adicionado 1,5 mL de H2O2 à 30%, gerando o complexo  

trans-[RuIIICl(SO4)(NH3)4]
+ em solução . Adicionou-se acetona até a turbidez (cerca de  

70 mL) e a solução resultante foi mantida em refrigerador por 12 horas. O sólido,  

trans-[RuIII(SO4)(NH3)4(L)]Cl, foi filtrado, lavado com acetona e estocado sob vácuo. Solúvel 

em água. Rendimento: 75-80 

 Para a síntese dos complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)](BF4)3, 0,1g do complexo 

trans-[RuIII(SO4)(NH3)4(L)]Cl foi dissolvido em 5,0 mL de uma solução HBF4 1,0×10-4  

mol L-1 previamente desaerada contento amalgama de Zn(Hg). Após 30 minutos de reação, a 

solução foi transferida via cânula de teflon para um segundo balão contendo 1,5 mL de 

solução HBF4 5,0 mol L-1. A esta solução foi adicionado 0,2 g de NaNO2 e etanol até a 
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turbidez, permanecendo a solução em refrigerador por 2 horas. O sólido obtido foi lavado 

com etanol, seco à vácuo e estocado em dessecador. 

 

3.5.7 Síntese do complexo trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(P(OR)3)](PF6)3 (R = Metil e Etil)81 

 

Os complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)](PF6)3, R = OEt ou OMe,  foram 

sintetizados conforme procedimento descrito na literatura.36 Pesou-se 0,2 g de 

[RuIII(NH3)5Cl]Cl, dissolvendo-se em 7 mL de solução 1,0×10-2 mol L-1 de HTFA, contendo 

algumas pastilhas de Zn(Hg) recém preparadas. Após 45 minutos de reação, a solução 

resultante foi separada da amálgama e a esta adicionada 1,0 g de NH4PF6. O sólido obtido 

trans-[RuII(H2O)(NH3)5](PF6)2, foi imediatamente filtrado em “glove-bag” e seco a vácuo por 

15 minutos. Todo o sólido obtido na etapa anterior foi dissolvido em 10 mL de acetona 

previamente desaerada, contendo 1,0 mL do correspondente éster de fósforo (P(OR)3). Após 1 

hora de reação, o excesso de solvente e ligante foi retirado utilizando-se evaporador rotatório. 

Adicionou-se cerca de 20 mL de solução éter etílico: etanol, na proporção de 2:1. O sólido 

obtido, trans-[RuII(NH3)4(P(OR)3)2](PF6)2 foi filtrado, lavado com éter etílico e seco em 

dessecador. 

Pesou-se 0,2 g de trans-[RuII(NH3)4(P(OR)3)2](PF6)2 e adicionou-se a 200 mL de uma 

solução aquosa 1,0×10-2 mol L-1 de HTFA a 40°C. Após 6 horas de reação, a total conversão 

do complexo trans-[RuII(NH3)4(P(OR)3)2]
2+

 à trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OR)3)]
2+

  foi 

verificada através do espectro de UV-Vis da solução (R = OMe / OEt: λmax = 316 nm;  

ε = 650 / 560 L mol-1 cm-1, respectivamente).82 Posteriormente, o excesso de solvente foi 

removido empregando-se evaporador rotatório até o volume de 2 mL. À solução resultante 

contendo o complexo trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ foi adicionado 3 mL de solução 

aquosa 2,0 mol L-1 de HTFA previamente desaerada. Adicionou-se 0,2 g de NaNO2. A 
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coloração da solução tornou-se rósea, indicando a formação do complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+. Adicionou-se 0,3 g de NH4PF6 e a solução foi mantida 

em refrigerador por 12 horas. Os cristais avermelhados são recolhidos por filtração, lavados 

com éter etílico, estocados em frasco de Schlenk a vácuo e armazenados em freezer (-20°C). 

Rendimentos: R: OMe (47%) / OEt (44%). 

 

3.5.5 Síntese do complexo trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(P(OIsp)3)](PF6)3 

 

 Para a síntese do complexo contento o ligante isopropil fosfito, P(OIsp)3, algumas 

alterações foram efetuadas em relação ao procedimento descrito no item 3.3.1, da referência 

81, a partir da etapa de aquação do complexo trans-[RuII(NH3)4(P(OIsp)3)2](PF6)2. Pesou-se 

0,2 g do complexo trans-[RuII(NH3)4(P(OIsp)3)2](PF6)2, sendo este dissolvido em 400 mL de 

solução etanólica 25:75 (solução aquosa 1,0×10-2 mol L-1 de HTFA:etanol absoluto grau 

HPLC) a 40°C. Após 3 horas, a total conversão do complexo trans-[RuII(NH3)4(P(OIsp)3)2]
2+

 

à trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OIsp)3)]
2+

  foi verificada através do espectro de UV-Vis da 

solução UV-Vis da solução (λmax = 316 nm; ε = 650 L mol-1 cm-1).82 A solução foi evaporada 

até a secura empregando evaporador rotatório. O sólido amarelo obtido foi imediatamente 

dissolvido em 5 mL de solução aquosa 2,0 mol L-1 de HTFA previamente desaerada. 

Adicionou-se 0,2 g de NaNO2. A coloração da solução tornou-se rósea, indicando a formação 

do complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OIsp)3)]
3+. Adicionou-se 0,3 g de NH4PF6 a solução, 

sendo está filtrada para a retirada de qualquer sólido suspenso. A solução resultante foi 

concentrada até o volume de 3 mL e mantida em refrigerador por 24 horas. O sólido obtido 

foi filtrado, lavado com éter etílico, seco a vácuo e estocado em frasco de Schlenk sob vácuo e 

armazenado em freezer (-20°C). 
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 O aumento de volume de solução e a adição de etanol na etapa de aquação do 

complexo trans-[RuII(NH3)4(P(OIsp)3)2](PF6)2 foi necessária devido a baixa solubilidade do 

composto em água. A secagem completa da solução etanólica contendo  

trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OIsp)3)]
2+  é necessária para evitar a formação de óleo durante a 

síntese. Rendimento: 26% 

 

3.5.6 Síntese do complexo [FeIII (Cl)TPPS]83 

 

Em 30 mL de água destilada à 60°C foram adicionados 50 mg (5,3×10-5 mol) de 

Na2TPPS (tetra-fenil-porfirina-sulfonada dissódica), ajustando-se o pH até a neutralidade com 

auxílio de soluções de NaOH e HCl a 3 mol L-1. Sob agitação constante, um excesso de 4 

vezes de FeSO4.7H2O foi adicionado a esta solução, tomando-se o cuidado de manter o pH 

neutro. A reação foi mantida a temperatura constante por 30 minutos. A solução foi resfriada 

a temperatura ambiente e o pH foi ajustado a 3,0. O excesso de Fe3+ foi removido 

empregando-se uma coluna Dowex 50W (mesh 50-100).O pH da solução foi ajustado a 5,0 e 

a precipitação do sólido foi obtida adicionando-se 4 volumes de acetona. O sólido obtido foi 

dissolvido em metanol, filtrado e reprecipitado utilizando excesso de acetona. Rendimento: 

54%. 

 

3.5.7  Tentativa de isolamento do complexo binuclear  

 [FeIII (H2O)TPPS-RuII (NO+)(NH3)4(P(OEt)3)](PF6)2 

  

Duas alíquotas de 2,0 m de duas soluções aquosas de concentração 1,0×10-2 mol L-1 dos 

complexos [FeIII(H2O)TPPS] e trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ foram misturadas em atmosfera 

de argônio. Imediatamente após a mistura, observou-se a formação de um precipitado azul escuro. 

Após 15 minutos de reação, a solução foi lavada ao refrigerador por 2 horas. Filtrou-se o sólido em 
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filtro de placa porosa, lavou-se o sólido com éter etílico gelado. Secou-se a vácuo por 2 horas. Sólido 

pouco solúvel em água. Rendimento ≈ 5%. Outras abordagens de síntese tais como alteração das 

concentrações das soluções, tempo de reação, tempo de repouso em geladeira e adição de solventes 

para a precipitação foram testadas, porém sem sucesso. O sólido mostrou-se instável, havendo 

progressiva alteração no espectro de RPE em função do tempo.  

 

3.6 Cálculos ab initio  

 

Cálculos ab initio foram realizados utilizando-se o software Gaussian 03.84 A otimização 

das estruturas moleculares foram efetuadas utilizando a abordagem Kohn-Sham da Teoria da 

Densidade do Funcional85 (do inglês, DFT: Density Functional Theory) através do método 

B3LYP.86,87 Para os cálculos envolvendo o estudo da formação e liberação de HNO no 

complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ utilizou-se as seguintes bases: DGDZVP 

(Duplo Degauss Duplo Zeta Valência Polarizada)88-91 para o átomo de rutênio e TGTZVP 

(Triplo Degauss Duplo Zeta Valência Polarizada)88-91 para os átomos de N,O, P e H. Aos 

demais átomos foi aplicada a base 3-21G. Para os cálculos envolvendo o sistema binuclear 

[Ru ̶ (µ-NO) ̶ Fe] foi utilizada a base DGDZVP para todos os átomos. 

Todos os cálculos foram efetuados utilizando modelo de solvatação contínua polarizada, 

sendo água como solvente (do inglês, PCM: Polarizable Continuum Model).92-94  

 

3.7 Tratamento cinético  

 

O tratamento cinético das curvas de absorbância em função do tempo obtidas para a 

reação entre as espécies de Fe(III) e os complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+ se 

deram através da resolução das equações diferenciais descritas no Apêndice I. Estas equações 

foram resolvidas utilizando-se o software Wofram Mathematica 9. A equação analítica 



28 

Materiais e Métodos 
 

resultante foi utilizada para o ajuste não linear das curvas foi executado no software Origin 

8.0. 
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4 Resultados e Discussão  

 

4.1 Sobre a formação, liberação e estados de spin do NO- / HNO coordenados a 

tetraaminas de rutênio94 

 

4.1.1 Redução eletroquímica dos íons trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(L)] n+ 

 

Os nitrosilo complexos de rutênio contendo ligantes N-heterocíclicos e fosfanos 

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+, onde L = ImN, IsN, Nic e P(OEt)3, foram estudados 

anteriormente no que diz respeito a liberação de NO sendo suas constantes de velocidade 

específicas (k-NO)  e os respectivos potenciais de redução para o par [RuII(NO+)] / [RuII(NO0)] 

(E0’
(NO

+
/NO

0
)) descritos na literatura.3 De forma geral, para os complexos supra citados o par 

redox associado ao processo [RuII(NO+)] / [RuII(NO0)] é eletroquimicamente reversível pois 

baixando-se a temperatura a 2,5°C e utilizando velocidades de varredura ≥ 1 V s-1, é possível 

observar o pico anódico para o processo [RuII(NO0)] / [RuII(NO+)].6 No entanto, o processo 

[RuII(NO+)] / [RuII(NO0)] é quimicamente irreversível, visto que o ligante nitrosônio é 

reduzido a óxido nítrico, o qual dissocia-se em seguida.6  

A maior reversibilidade do processo [RuII(NO+)] / [RuII(NO0)] pode ser associada a 

maior permanência da espécie NO coordenada ao centro metálico. De fato, a velocidade de 

liberação de NO para os complexos onde L = ImN, IsN, Nic pode variar de até duas ordens de 

grandeza quando comparado a do ligante P(OEt)3, conforme mostra a Tabela 1.   
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Tabela 1 – Valores de constantes de velocidade específicas para a liberação de NO (k-NO) nos 
íons complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+. 
 

L  k  –NO (s
-1) Referência 

P(OEt)3 0,98 3,94 

Nic 0,025 3 

IsN ≈ 0,025a 3 

ImN  0,16 3 

a estimado por similaridade com a estrutura do ligante Nic. 

 

A permanência do ligante NO na esfera de coordenação do complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+ quando L = N-heterocíclicos em relação ao L = P(OEt)3 pode 

ser explicada considerando a maior influência e efeito trans do ligante de fósforo.4 Assim, 

devido a maior estabilidade da ligação [RuII ̶ NO0] nos complexos onde L = IsN, Nic e ImN, 

estes foram a priori selecionados para  os estudos preliminares da segunda redução do ligante 

NO coordenado, correspondendo ao par redox [RuII(NO0)] / [RuII(NO-)]. 

No entanto, nenhuma processo redox, além dos já descritos para a redução  

[RuII(NO+)] / [RuII(NO0)] pôde ser observado na janela de 0,1 à -1,0 V vs. ENH, quando L = 

IsN, Nic e ImN, utilizando-se carbono vítreo como eletrodo de trabalho. A tentativa de 

utilização de eletrodo de mercúrio, cuja janela de potencial para varredura em potenciais 

negativos em meio aquoso é maior não conduziu a resultados satisfatórios. Portanto, para os 

nitrosilo complexos onde L = ImN, IsN e Nic,  não foi possível observar o processo 

[RuII(NO0)] / [RuII(NO-)], dadas as limitações experimentais. Pode-se, no entanto afirmar que 

estes potenciais são mais negativos que -1,0 V.  

Os experimentos foram então dirigidos para o complexo  

onde L = P(OEt)3. O voltamograma cíclico para a solução contendo o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+, em solução aquosa, é mostrado na Figura 6. O complexo 
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trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ pode sofrer ataque nucleofílico em pH acima de 5,5, 

portanto os experimentos foram conduzidos em meio ácido.12 

  Observa-se um pico catódico (Ep.c (1)) em 0,08 V e seu par redox, um pico anódico 

(Ep.a (1)) em 0,26 V atribuídos aos processos [RuII(NO+)]3+ / [RuII(NO0)]2+, ou seja a redução 

do ligante NO+ à NO.6 Outro par redox, reversível, (Ep.c / Ep.a (3); E0
1/2 = 0,72) é atribuído ao 

processo [RuIII(H2O)]3+ / [RuII(H2O)]2+.6 Observa-se também um pico catódico (EP.C (2)) em -

0,41 V, com o seu pico anódico correspondente a Ep.a (2) = -0,15 V. 

 

Figura 6 – Voltamograma cíclico da solução contendo o íon complexo  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+. (—) 1° ciclo; (—) 2° ciclo; CRu = 5,0×10-4 mol L-1; pH = 
4,2; µ = 0,1 mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa); T = (2,5±0,2)°C. 
 

 

 

Como pode ser observado no voltamograma da Figura 7, o processo referente ao pico 

anódico Ep.a (2) não é bem definido nas condições experimentais utilizadas. O componente 

anódico Ep.a (2)  não ficou bem definido mesmo abaixando-se a temperatura a 2,5°C. O 

número de elétrons envolvidos no processo Ep.c (2) foi anteriormente  calculado através de 
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voltametria de onda quadrada94,95 utilizando a equação de Lovric,96 concluindo-se que o 

número de elétrons envolvidos neste processo é igual a  1. 

Levando em consideração o número de elétrons do processo Ep.c (2), este foi atribuído 

a redução do ligante NO95, gerando o íon nitroxila (NO-), segundo a Eq.10, abaixo: 

  

 

 

 

Para confirmar se o processo de redução representado por Ep.c (2) é mesmo referente a 

redução do ligante NO coordenado, foram efetuados cálculos ab initio, utilizando DFT. A 

população eletrônica dos orbitais de fronteira não ocupados está resumida na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Energia e composição dos orbitais não ocupados (LUMO) para o íon complexo  
trans-[RuII(NO0)(NH3)4(P(OEt)3)]

2+. 
 
Orbital Energia 

(Hartree) 

Composição (%) – Átomo/Ligante - Orbital 

LUMO+3 -0,01034 41-Ru-(s) / 14-NO-(s,px) / 44-P(OEt)3-(s,px) 

LUMO+2 -0,03979 75-Ru-(s) / 25-NO-(s) 

LUMO+1 -0,04709 50-Ru-(dxz) / 14-NH3-(s,pz) / 10-NO-(s,px) / 23-P(OEt)3-(s) 

LUMO -0,12156 20-Ru-(dxz) / 3-NH3-(s) / 65-NO-(py) / 12-P(OEt)3-(s,pz) 

 

Pode-se observar na Tabela 2 que o orbital LUMO tem sua maior composição 

centrada sobre o ligante NO (65%), seguida da contribuição sobre o centro metálico (20%). 

As energias dos orbitais LUMO+1 a LUMO+3 são muito superiores quando  comparadas a do 

orbital LUMO, portanto pouco devem contribuir para a reatividade deste composto.  

(10) 
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Levando em consideração a composição e a energia do orbital LUMO, a reação de 

redução do íon complexo trans-[RuII(NO0)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ se dará provavelmente sobre o 

ligante NO, confirmando assim a hipótese levantada anteriormente através dos experimentos 

voltamétricos.94,95 

 Após a formação da espécie trans-[RuII(NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]
+, existe a possibilidade 

de protonação do ligante nitroxila, dando origem a espécie  

trans-[RuII(HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+. De fato, cálculos de DFT indicaram que após a redução, 

o ligante NO- será imediatamente protonado, dando origem a espécie HNO coordenada. 

Como esta protonação envolve mudança de estado de spin e discussão sobre o valor de pKa do 

ligante NO-, este item será  discutido de no item 4.1.2. Portanto, o ligante nitroxila 

coordenado será tratado a priori como HNO e não NO-. De forma análoga, os valores de 

constante específica de liberação serão referidos como k-HNO. 

Os valores numéricos dos potenciais de referentes à primeira e a segunda redução do 

ligante NO+ dos complexos aqui investigados encontram-se sumarizados na Tabela 3, 

juntamente com os valores da constante de velocidade  específica de liberação de NO para 

estes compostos. 
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Tabela 3 – Potenciais de redução (Ep) e constantes específicas de liberação de NO e HNO (k) 
para os íons complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+ 
 

 Ep (V vs. ENH) k  (s
-1)  

NO+ / NO0 NO0 / NO- -NO -HNO 

P(OEt)3 0,08 -0,46 0,98 < 0,98 3,94  

Nic 0,06 < -1,0a 0,025 n.d 3  

IsN 0,05 < -1,0a ≈ 0,025b n.d 3  

ImN -0,12 < -1,0a 0,16 n.d 3  

a Estimado a partir dos dados de voltametria cíclica; b estimado por similaridade com a estrutura 
do ligante Nic; n.d: não determinado. Valores de E0’ e k obtidos a (25,0±0,2)ºC. 

 

A irreversibilidade química do processo EP.C (2) pode ser explicada em princípio  

devido a baixa afinidade do ligante nitroxila pelo centro metálico de rutênio. A redução de 

dois elétrons do ligante NO+ irá popular seus orbitais pπ*, portanto enfraquecendo a 

retrodoação (4dπRu → 2pπ*NO) do metal para o ligante. Sendo o ligante HNO um fraco π-

receptor, a ligação Ru ̶ NO fica enfraquecida, facilitando a dissociação do ligante nitroxila da 

esfera de coordenação.94 Somado a este efeito, tem-se ainda o forte efeito e influência trans 

do ligante P(OEt)3 que induz a rápida dissociação  do HNO da esfera de coordenação. 

Até o momento, não foi possível calcular a constante de velocidade específica para a 

saída do ligante HNO da esfera de coordenação, k-HNO. Experimentos voltamétricos realizados 

a 2,5°C e utilizando velocidades de varredura superiores a 1 V s-1 indicam, nessas condições, 

a  reversibilidade do processo atribuído a redução [RuII(NO+)]3+ / [RuII(NO0)]2+. O mesmo 

não é observado nestas condições para o processo [RuII(NO0)]2+ / [RuII(NO-)]+ pois mesmo 

com a diminuição da temperatura e o aumento da velocidade de varredura ate 1V/s, o 

processo anódico Ep.c (2) continuou apresentando-se  como praticamente irreversível. Esta 

observação nos permite inferir, mesmo de forma qualitativa, que k-HNO  > k-NO. 

L ou 

Complexo 
Referência 
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Os dados da literatura para potenciais de redução e constante específica de liberação 

de NO- / HNO para complexos de rutênio são escassos, sendo esta observação também válida 

em se tratando de complexos de outros metais de transição contendo o ligante nitroxila 

coordenado.36-59 Um dos poucos exemplos encontrados na literatura61 trata do íon complexo 

[FeII(NO-)(CN)5]
4-. A Tabela 4 mostra os valores de potenciais de redução e das constantes de 

velocidade específica para a liberação do NO- e HNO nos íons complexos [FeII(NO+)(CN)5]
2- 

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

 

Tabela 4 – Potenciais de redução (Ep) e constantes específicas de liberação de NO e NO- (k) 
para os íons complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e [FeII(NO+)(CN)5]
2-. 

 
 Ep (V vs. ENH) k  (s

-1)  

NO+ / NO0 NO0 / NO- -NO0 -HNO 

P(OEt)3 0,08 -0,41 0,98 < 0,98 3,94  

[FeII (NO+)(CN)5]
2- -0,4 ≈ -0,6 1,6×10-5 < 4,7×10-7a 61  

a os autores indicam a saída de NO- e não HNO em função das condições experimentais utilizadas e do 
valor de pKa (7,7) para o HNO coordenado no complexo [FeII(NO-)(CN)5]

4- (ref. 97). 
 

Comparando-se os valores de constates de velocidade específica de liberação de NO e 

NO- / HNO para os complexos representados na Tabela 4, nota-se que os valores de k variam 

de 5 ordens de grandeza para a liberação de NO e de 7 ordens de grandeza para liberação de 

NO- / HNO.61 A lenta dissociação do NO- do complexo de ferro foi associada pelos autores a 

alta estabilidade da ligação [Fe ̶ NO-] que teria um acentuado caráter σ e π. Segundo os 

autores61, esta observação experimental ganhou suporte adicional em cálculos ab initio, onde 

a estabilidade da ligação M ̶ NO- foi analisada para uma série de porfirinas com diversos 

centros metálicos.60 

No que tange a estabilidade da ligação [Ru  ̶ HNO] para o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+, observou-se um comportamento bastante diferente do 

L ou 

Complexo 

Referência 
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descrito para o íon complexo [FeII(NO+)(CN)5]
2-, refletido nos valores das constantes de 

dissociação de NO- / HNO. Para o complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ os ligantes 

NO e HNO são rapidamente substituídos pela água, gerando o íon complexo  

trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+. Conforme antecipado anteriormente, atribuiu-se esta 

rápida substituição pela diminuição da extensão da retrodoação [Ru  ̶  HNO]. A observação 

experimental é coerente com cálculos ab initio que indicam uma diminuição da ordem de 

ligação para o fragmento Ru  ̶  NOx segundo: NO+ > NO0 > NO-. 

A diferença de estabilidade da ligação entre os centros metálicos de Fe(II) e Ru(II) e o 

NO- e HNO podem tentativamente serem explicadas levando-se em conta dois aspectos: os 

ligantes no plano equatorial dos complexos de Fe e Ru e pelo efeito e influência do ligante 

trans do ligante P(OEt)3.  

Para o íon complexo [FeII(NO-)(CN)5]
4- o plano equatorial é composto por ligantes π-

aceptores (CN-) 60,61. Estes ligantes permitem que o centro metálico fique menos denso 

eletronicamente, o que permitiria uma melhor interação entre o centro metálico de Fe(II) e o 

NO- / HNO, aumentando assim a estabilidade da ligação. O efeito dos cianetos99 no plano 

equatorial em relação às aminas pode ser vislumbrado observando-se os valores de pKa para o 

ligante pirazina (pz / pzH+) nos íons complexos  

trans-[RuII(L)n(pzH)]n  resumidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores de pKa o ligante pirazina  (pz) para os complexos trans-[RuII(L)n(pzH)m]n   
 

Complexo pKa Referência 

trans-[Ru II (NH3)5(pzH)]3+ 2,5 98 

trans-[Ru II (CN)5(pzH)]2- 0,4 99 

trans-[Ru II (NH3)4(pz)(pzH)]3+ 1,5 100 

pzH+ 0,6a 98 

Valores de pKa de 0,4 e 0,8 também são reportados para íon pirazínio (ref. 98) 

 

Nota-se que o íon complexo trans-[RuII(CN)5(pzH)]2- apresenta o valor de pKa 

ligeiramente inferior ao do íon pirazínio, seguido do íon complexo  

trans-[RuII(NH3)4(pz)(pzH)]3+, cujo ligante trans a pirazina protonada também é uma 

pirazina. Esse exemplo indica que mesmo havendo retrodoação para os ligantes axiais que são 

π-aceptores, seja para o CN- no íon complexo trans-[RuII(CN)5(pzH)]2- seja na pirazina no íon 

complexo trans-[RuII(NH3)4(pz)(pzH)]3+, o valor de pKa ainda é 1,1 unidades inferior  para o 

íon complexo trans-[RuII(CN)5(pzH)]2- indicando que os CN-  do plano equatorial possuem  

forte influência na retirada da densidade eletrônica do centro metálico.  De fato, a pirazina 

coordenada ao íon complexo trans-[RuII(CN)5(pzH)]2- apresenta valor de pKa ligeiramente 

inferior ao da pirazina livre (pKa = 0,6).98 O efeito eletrônico no centro metálico causado pela  

troca dos íons cianetos por amônias também pôde ser observado nos complexos  

trans-[RuII(X)5(pzH)]n, pois o pKa é 2,1 unidades superior  para o íon complexo onde as 

amônias estão presentes. 

 Portanto, no íon complexo [FeII(NO+)(CN)5]
2-, os ligantes CN- no plano equatorial e 

em uma das posições axiais permitem que o metal torne-se mais deficiente em elétrons. O 

mesmo efeito não ocorre com o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ onde os 

ligantes do plano equatorial, NH3, são doadores σ e considerados inocentes.3 Além disso, o 
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ligante trans no caso do complexo de Ru(II) é um éster de fósforo, cujo efeito e influência 

trans é bastante intenso4, facilitando a saída do NO ou NO- da esfera de coordenação.  

 

4.1.2 Estados de spin do ligante nitroxila 

 

A redução do ligante NO, gerando o íon nitroxila coordenado, traz a discussão dois 

pontos importantes: a configuração de spin deste sistema e  a natureza da espécie coordenada : 

o íon nitroxila ou sua forma ácida, o HNO.  

É importante ressaltar que considerando a reação ácido-base para o NO- / HNO livre 

esta é proibida por spin, pois envolve as espécies 3NO- e 1HNO que segundo a literatura são as 

espécies de menor energia.26 Esta proibição faz com que esta reação seja lenta, em 

comparação a uma reação ácido-base convencional. 

Cálculos ab initio foram efetuados94 e a Figura 7 apresenta o diagrama de energia 

calculado para as espécies NO- e HNO, não coordenados. 
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Figura 7 – Diagrama de energia, calculada através de método ab initio, para as várias 
isoformas do íon nitroxila não coordenado.94 

 

 

Como pode ser observado no diagrama acima, a espécie energeticamente mais estável 

é a forma singleto protonada (1HNO), seguido da forma tripleto (3HNO), sendo esta última 

36,0 kJ mol-1 menos estável do que a primeira. O íon nitroxila, na configuração de spin 

tripleto (3NO-) é a terceira espécie menos estável, sendo a forma singleto (1NO-) a menos 

estável. Nota-se que a protonação do íon nitroxila o estabiliza em mais de 214 kJ mol-1, com 

relação ao correspondente singleto. 

Estes resultados são distintos dos descritos na literatura,26 onde a espécie tripleto não 

protonada (3NO-) é apresentada como mais estável que a forma tripleto protonada (3HNO), 

conforme pode ser observado na Figura 3, no item 1.2 da Introdução. 

O mesmo diagrama da Figura 7 foi calculado para as espécies NO- e HNO 

coordenadas ao centro metálico de rutênio no complexo trans-[RuII(X)(NH3)4(P(OEt)3)]
n+ 

conforme mostra a Figura 8. 

 



40 
Resultados e Discussão 
 

Figura 8 - Diagrama de energia, calculado através de método ab initio, para as várias 
isoformas do íon nitroxila coordenado ao complexo trans-[RuII(X)(NH3)4(P(OEt)3)]

n+ 94 
 
 

Energia
(Hartree)

Ru(1

E

(kJ mol-1)

Ru(3

Ru(1

Ru(3

pKa
 

  

O diagrama da Figura 8 indica que o HNO coordenado, nos estados singleto ou 

tripleto, são energeticamente mais estáveis se comparado às espécies de NO- coordenadas. 

Nota-se também que a espécie [Ru(1NO-)]  é ligeiramente mais estável que a correspondente 

[Ru(3NO-)]. O efeito da protonação na estabilidade das espécies de nitroxila coordenada fica 

evidente, visto que as espécies [Ru(1HNO-)] e [Ru(3HNO-)] são estabilizadas em mais de 103 

kJ mol-1 em relação as espécies [Ru(1NO-)] e [Ru(3NO-)]. 

A estabilização da espécie singleto coordenada pode ser explicada observando-se os 

diagramas de orbital molecular simplificados, montado a partir dos dados de cálculo DFT, da 

Figura 9.  

Analisando-se os orbitais para as espécies 1NO- e 3NO- não coordenadas (Figura 9),  

nota-se que na espécie singleto ocorre à quebra da degenerescência dos orbitais pπ*, e 
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consequentemente o emparelhamento dos elétrons em apenas um orbital, havendo portanto, o 

aumento de energia de um dos orbitais pπ*. Na espécie tripleto, os orbitais pπ* são 

degenerados e, portanto cada orbital comportaria um dos elétrons. O emparelhamento dos 

elétrons na espécie singleto faz com que esta apresente energia bastante superior em relação à 

forma tripleto (127,6 kJ mol-1), conforme pode ser observado no diagrama de energia da 

Figura 8. 

 Considerando as espécies [Ru(1NO-)] e [Ru(3NO-)], nota-se no diagrama da Figura 9 

que a espécie singleto é mais estável que a tripleto, efeito este contrário ao observado para as 

mesmas espécies não coordenadas. Este efeito pode ser explicado pela possibilidade de 

retrodoação dos orbitais Rudπ para o orbital pπ* da espécie singleto, o que não ocorreria na 

espécie tripleto. Na espécie singleto, o emparelhamento dos dois elétrons em somente um dos 

orbitais pπ* faz com que um orbital pπ* do ligante fique vazio, propiciando a possibilidade 

para a retrodoação. Já na espécie tripleto, os dois orbitais pπ* degenerados encerram um 

elétron cada, ficando, portanto ambos semi-preenchidos. No entanto, a pequena diferença de 

energia entre as espécie [Ru(1NO-)] e [Ru(3NO-)], (3,3 kJ mol-1) indica que a retrodoação na 

espécie [Ru(1NO-)] seria bastante débil. A análise mais detalhada dos orbitais moleculares 

para a espécie [Ru(1NO-)] mostra que de fato a retrodoação é pouco intensa. 

Raciocínio análogo pode ser aplicado as espécies [Ru(1HNO)] e [Ru(3HNO)]. No 

entanto, nota-se que para as espécies protonadas coordenadas as energias são inferiores as das 

correspondentes espécies não protonadas. 

Segundo resultados dos cálculos DFT,94 a protonação das espécies [Ru(1NO-)] 

ocorreria nos orbitais de simetria σp e  pπ  de caráter não ligante, com pequena participação 

dos orbital pπ*, de natureza antiligante. Para a espécie [Ru(3NO-)]  a protonação ocorreria nos 

orbitais σp e  pπ  de caráter não ligante, não havendo participação dos orbitais de natureza 

antiligantes. A protonação se daria nestes orbitais visto que o par de elétrons livre do 



42 
Resultados e Discussão 
 

nitrogênio das espécies NO- / HNO está envolvido na ligação σ com o metal, não estando, 

portanto envolvido na protonação. É importante ressaltar que também no caso das espécies 

1HNO e 3HNO coordenadas, haveria retrodoação somente para a espécie singleto. Ainda, a 

protonação das espécies [Ru(1NO-)] e [Ru(3NO-)]  gera um novo orbital ligante, o que 

permitiria que estas espécies sejam mais estáveis. A protonação do HNO coordenado poderia 

seria comparável com a protonação da molécula de H2O onde a protonação também se dá em 

um orbital pπ de natureza não ligante. 

O pKa para a molécula de 1HNO livre foi calculado como sendo 11,4.26 Este valor 

indica que o HNO é um ácido fraco e que em meio neutro a forma predominante seria HNO e 

não o íon nitroxila. Tratando-se da molécula coordenada, a literatura informa que para o íon 

complexo [FeII(NO-)(CN)5]
4- o pKa do ligante nitroxila é de 7,7.97 No entanto, o procedimento 

experimental utilizado para o cálculo deste valor é bastante particular, pois o experimento foi 

efetuado na presença de grande excesso de CN- para impedir a saída do ligante NO após sua 

primeira redução.97 
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Figura 9 – Diagramas de orbital molecular simplificados para o íon nitroxila, livre e 
coordenado, para os estados de spin singleto e tripleto para o íon complexo  
trans-[RuII(NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]

+.  As interações σ e π com o ligante P(OEt)3 foram 
omitidas para maior simplicidade do diagrama. 
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Para o íon complexo trans-[RuII(NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]
+ experimentos visando o 

cálculo do pKa não foram bem sucedidos, pois imediatamente após a redução, ocorre a saída 

do íon nitroxila ou de seu ácido conjugado da esfera de coordenação. Além disso, o íon 

complexo trans-[RuII(NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ sofre ataque nucleofílico sobre o NO+ e o éster 

de fósforo, em pH ≥ 5,5, o que impede qualquer tipo de titulação deste compostos em pH 

acima deste mencionado.81 Assim, foram efetuados cálculos ab initio para inferir se após a 

segunda redução do íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ quais dos produtos 

 trans-[RuII(HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ ou trans-[RuII(NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]

+ seria mais 

provável. 

Conforme mostra o diagrama da Figura 8, após a redução do íon complexo 

trans-[RuII(NO0)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+, a espécie formada seria  

trans-[RuII(1NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]
+ a qual possui energia ligeiramente inferior a da espécie 

tripleto. Considerando que entre as espécies  

trans-[RuII(1HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ e trans-[RuII(1NO-)(NH3)4(P(OEt)3)]

+ não existe 

restrição de spin e que a espécie trans-[RuII(1HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ é energeticamente 

mais estável, a protonação deve ocorrer facilmente. Portanto, nas condições em que foram 

executados os nossos experimentos (pH, < 7), a espécie formada será provavelmente  

trans-[RuII(1HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+. 

O valor de pKa calculado para esta reação, considerando-se a espécie singleto, foi  

de 9,9.94 Este valor mostra-se coerente quando comparado ao valor correspondente calculado 

para o ligante livre (11,4), indicando que a coordenação, principalmente através do efeito 

sigma, leva a um aumento da acidez do ligante. Assim, após a redução do complexo  

trans-[RuII(NO0)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+, provavelmente  o complexo  

trans-[RuII(1HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
+ é formado, segundo (Eq.11): 
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 Como a ligação metal ligante [RuII-HNO]2+ encontra-se enfraquecida 

comparativamente a [RuII-NO0]2+ dada a diminuição da retrodoação do metal para o ligante  

HNO coordenado, este deve ser liberado rapidamente após sua formação devido ao efeito 

trans do ligante P(OEt)3. Esta suposição está de acordo com os resultados dos experimentos 

eletroquímicos que indicam que após a segunda redução o ligante é liberado rapidamente da 

esfera de coordenação, mesmo quando o experimento é executado a temperatura de 2,5 oC e a 

velocidades de varredura de até 1Vs-1. Isto estaria em acordo com a maior afinidade de centro 

metálico por NO em relação a NO- ou HNO. 

 

4.1.3 Redução química do íon trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ 

 

Após a constatação que no íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+  o 

ligante NO é passível de ser reduzido em duas etapas de um elétron cada, foram efetuados 

experimentos utilizando redutores químicos como európio (Eu(II)) e o ditionito de sódio 

(Na2S2O4) e amalgama de zinco (Zn(Hg)). Esses redutores apresentam potencial de redução 

acessível para a segunda redução do ligante nitrosilo. As reações e os potenciais de redução 

para estas espécies encontram-se listadas abaixo (Eqs. 12 a 14): 

 

 
      -0,55V  

 
      -0,66V  

 
      -1,10V  

 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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Foram efetuadas titulações utilizando diferentes excessos dos redutores Eu(II) e S2O4
2- 

frente ao íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. Como pode ser observado 

através dos dados da Tabela 6, a concentração de NO produzida em relação à concentração de 

redutor adicionada no meio está dentro do erro experimental estequiométrica, sugerindo 

fortemente que apenas NO está sendo produzido durante as reações com Eu(II) e com S2O4
2-. 

Uma segunda redução, devido ao aumento da proporção de redutor, conduziria a uma  

redução na  concentração de NO produzida, devido à redução do ligante  NO a NO-. Além 

disso, voltamogramas de pulso diferencial não indicaram a formação de N2O, produto da 

dimerização do HNO, sendo este um segundo indício que não houve a segunda redução do 

ligante NO. 

 

Tabela 6 – Relação entre o número de equivalentes adicionados e a produção de NO para o 
íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ em solução. 
 

Relação 

Complexo:Redutor 

(equivalentes) 

NO Produzido(*) 

Eu(II)  S2O4
2- 

1 : 0,5 0,48 0,41 

1 : 1 0,93 0,89 

1 : 2 0,94 0,91 

1 : 10 0,94 0,91 

(*) utilizando Nitric Oxide Analyser (NOA). CRu = 1,0×10-4 mol L-1; pH = 4,2; µ = 0,1 mol L-1. 

  

Experimentos utilizando 31P RMN e UV-Vis após o termino da reação indicaram a 

formação do íon complexo trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+ (δ = 148,0 ppm; λ = 366 nm, 

ε = 4,2×103 L mol-1 cm-1)6 como um dos produtos da reação. Este dado é coerente com a 

redução do ligante NO e a sua liberação da esfera de coordenação. 
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 A utilização de Zn(Hg) como redutor levou a resultados diferentes dos acima 

descritos, não  sendo observada a liberação de NO em solução utilizando-se o eletrodo 

seletivo a NO conforme pode ser observado na Figura 8. Devido a limitações experimentais 

do sistema NOA, Zn(Hg) não pode ser utilizado como redutor. No entanto, a título de 

comparação, a Figura 10 também mostra a curva quando utilizado como redutor Eu(II), em 

dez vezes de excesso em relação ao complexo de rutênio. 

 

Figura 10 - Cronoamperograma da reação entre o íon complexo  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e Eu2+ (curva em vermelho) e Zn(Hg) (curva em preto). 
CRu = 5,0 × 10-4 mol L-1; CEu(II)= 1,0 × 10-3 mol L-1; pH = 4,2; µ = 0,1 mol L-1 
(CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2)°C. Seta indica a adição de amalgama ou Eu(II). 

 

 

 

De forma análoga ao descrito para as reações com Eu(II) e S2O4
2-, foi observada a 

formação do íon complexo trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
2+. Através de dados 

espectrofotométricos, Figura 11, (λ = 366 nm, ε = 4,2×103 L mol-1 cm-1)6 foi quantificado o 

aquo complexo em solução, indicando uma conversão quantitativa do complexo de partida ao 
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produto e a manutenção da composição de sua esfera de coordenação. Devido a utilização de 

Zn(Hg), um redutor heterogêneo, não foi possível estimar a velocidade de liberação do HNO 

em solução após a redução.  

 

Figura 11 – Espectros de UV-Vis da reação entre o íon complexo  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e Zn(Hg). CRu = 5,0×10-4 mol L-1; pH = 4,2; µ = 0,1  
mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2) °C. Uma hora de reação. 
 

 

 

A não observação experimental da presença de NO sugere que possa estar ocorrendo a 

segunda redução deste ligante, gerando a espécie HNO coordenada. Conforme discutido 

anteriormente, após a segunda redução do ligante NO, sua saída da esfera de coordenação 

seria bastante rápida. Portanto, uma vez liberado em solução, o HNO formado sofreria reação 

de dimerização, obtendo-se o óxido nitroso (N2O) como produto. A espécie N2O é estável em 

solução aquosa e eletroquimicamente ativa,62 segundo a reação (Eq. 15): 
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 Como pode ser observado na Figura 12, após 30 minutos da reação entre o íon 

complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e Zn(Hg) um novo processo eletroquímico foi 

observado em – 0,32 V (Figura 12, pico C). O valor de potencial de pico para este processo é 

compatível com o  valor da redução do N2O em solução conforme descrito na literatura.62 A 

fim de confirmar se este processo corresponde a redução do óxido nitroso, foi obtido um 

voltamograma de pulso diferencial (VDP) de uma solução saturada com N2O. Observa-se na 

Figura 13, que os picos coincidem, bem como o potencial de pico indicando que 

provavelmente N2O esta sendo formado em solução. Os picos A e C correspondem aos 

processos de redução do ligante NO+ no complexo íon trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. 

 

Figura 12 – Voltamograma de pulso diferencial da reação entre o íon complexo  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e Zn(Hg) após 30 minutos (curva em preto). Curva em 
vermelho: solução saturada de N2O. CRu = 5,0 × 10-3 mol L-1; pH = 4,2;  
µ = 0,1 mol L-1 (CH3COOH/CH3COONa); ν = 10 mV s-1;  Amp. pulso = 50 mV;  
T = (2,5±0,2) °C. 
 

 

(15) 
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A redução de nitrosônio a nitroxila coordenada envolve uma redução de 2 elétrons. 

Portanto, utilizando Zn(Hg) como redutor de 2 elétrons, espera-se que a concentração de Zn2+ 

formada em solução seja equivalente a concentração inicial do nitrosilo complexo. 

Objetivando confirmar a estequiometria da reação em questão, foram efetuadas análises de 

Zn2+ após o término da reação. Os resultados obtidos mostram que para cada equivalente de 

complexo, forma-se 0,94 equivalentes de Zn2+. Portanto, é plausível supor que a reação 

abaixo esteja ocorrendo (Eq. 16): 

 

 

 

 

 A liberação de HNO por complexos de coordenação é assunto pouco explorado na 

literatura. Alguns poucos relatos indicam sua formação, porém nenhum estudo até o momento 

indica de forma sistemática as reações de redução e identifica sua liberação. No presente 

momento, a identificação e principalmente a quantificação de HNO é assunto de intensa 

pesquisa. Até o momento, não está disponível na literatura nenhum método acessível que 

possa ser utilizado para a sua identificação e quantificação de forma precisa e reprodutível.28 

 No modelo experimental proposto e discutido acima, o único produto que não foi 

identificado de forma direta foi o HNO. No entanto, a formação de N2O e o conjunto dos 

diversos dados experimentais indicam que a reação representada pela Eq.14 esteja ocorrendo. 

 O estudo sistemático da redução do íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ mostra que não somente o potencial de redução do 

redutor utilizado, fator termodinâmico fundamental, é necessário para que haja a reação. O 

mecanismo intrínseco e a cinética do processo são fatores chaves para a formação do HNO. A 

não formação de HNO quando utilizado Eu(II) e S2O4
2- possivelmente está relacionado com a 

(16) 
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elevado valor de constante de dissociação de NO, após a primeira redução, da esfera de 

coordenação.  Mesmo utilizando-se excesso de redutor a saída de NO é mais rápida que o 

processo da segunda redução no local.  No entanto, quando se utiliza Zn(Hg) o mecanismo da 

reação é diferente, propiciando a segunda redução e levando a formação de HNO. Isto é 

possível, pois as velocidades com que ocorrem as reações de transferência de elétrons k1 e k2 

são bastante próximas101 e os potenciais para os dois processos são não distinguíveis 

polarograficamente102 (Eqs. 17 e 18).101 

 

 
 

 
 

 

 A reação de nitrosilo complexos de rutênio com tióis (RSH/RS-) vem sendo estudada 

pelo nosso Grupo. Dependendo do excesso de tiol em relação ao metal, observa-se que pode 

ocorrer a liberação de HNO103 com o complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. Uma vez 

que os tióis são encontrados em concentrações elevadas em meio biológico, (10 µmol L-1),27 

estes poderiam ser espécies diretamente envolvidas na liberação de HNO por nitrosilo 

complexos de rutênio em meio biológico. 

 

4.1.4 Conclusões Parciais 

 

 Os resultados aqui reunidos permitem concluir que os nitrosilo complexos de rutênio, 

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+,  podem apresentar a segunda redução do ligante nitrosônio, 

gerando o íon nitroxila coordenado. O potencial para a segunda redução do nitrosilo 

coordenado é bastante sensível ao ligante trans posicionado no NO+, sendo para os  

N-heterocíclicos aqui estudados (Nic, IsN e ImN)  > -1,0 V.  

(17) 

(18) 
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Para o complexo onde L = P(OEt)3, o potencial para a segunda redução é 

consideravelmente mais positivo se comparado aos N-heterocíclicos, determinado com o 

valor de -0,41 V. A redução química é influenciada pela natureza e pelo mecanismo de 

redução, uma vez que redutores de 1 elétron, mesmo em grande excesso, não foram capazes 

de gerar o íon nitroxila em solução, provavelmente pela rápida saída do NO da esfera de 

coordenação. Após a redução, forma-se a espécie trans-[RuII(1NO-)(NH3)4(L)] + onde o ligante 

nitroxila esta no estado singleto, mais estável se comparado a forma tripleto, diferentemente 

do observado para o ligante livre. Uma vez que a espécie singleto coordenada é a mais estável 

e a protonação do ligante não é proibida por spin, esta espécie será imediatamente protonada 

dando origem ao íon complexo trans-[RuII(1HNO)(NH3)4(L)] 2+ seguindo-se a rápida  

liberação do 1HNO  para a  solução.  

Assim, o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+, que libera HNO em 

solução, pode vir a se constituir em plataforma para o desenvolvimento de novos complexos 

de rutênio  como fonte exógena de nitroxila, dada a necessidade de moléculas capazes de 

liberar de forma controlada o HNO para aplicações biológicas em vista de suas funções 

fisiológicas. 
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4.2  Reações de transferência de NO entre complexos trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(L)] 3+ e 

espécies de Fe(III)99 

 

4.2.1 Reação entre nitrosilos complexos e met-mioglobina 

 

Conforme discutido nos itens 4.1 deste capítulo e no item 1.2 da Introdução, a busca 

por métodos capazes de identificar HNO é de extrema importância para o desenvolvimento da 

química do íon nitroxila.  Um dos métodos mais utilizados é o uso de met-mioglobina (met-

Mb), cujo estado de oxidação formal do centro metálico de Fe é 3+. A reação entre a met-Mb 

e o HNO leva a formação da espécie [MbFeII(NO0)], Eq.19, através da nitrosilação redutiva 

do centro metálico com constante de velocidade específica104 de 1,4×104 L mol-1 s-1. 

 

 
(19) 

 

A espécie [MbFeII(NO0)] é estável em solução, podendo ser detectada principalmente 

por dois métodos espectroscópicos: UV-Vis105 e pelo espectro de EPR da amostra, uma vez 

que o NO coordenado ao centro de Fe(II) é paramagnético.105 

Durante a execução dos experimentos discutidos no item 4.1.3 deste capítulo, tentou-

se a utilização de met-Mb como captador para o HNO formado a partir das reações 

envolvendo o complexo íon trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. No entanto, foi observado 

que soluções contendo met-Mb e trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+, sem a presença de 

redutores químicos para a liberação de NO, tinham como produto final a espécie 

[MbFeII(NO+)].  

Nota-se que diferentemente da nitrosilação redutiva, Eq. 19, a formação de 

[MbFeII(NO+)] implicaria em reação de nitrosilação, onde NO e não HNO reagiria com a met-

Mb, Eq.20, com k = 1,4×105 L mol-1 s-1.105 
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  (20) 

 

Os nitrosilo complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ não liberam NO 

espontaneamente em solução. De fato, soluções destes nitrosilos em pH = 3,0 não apresentam 

modificação em seus espectros de UV-Vis por até 72 horas, na ausência de oxigênio. Estes 

complexos somente liberam NO ou HNO da esfera de coordenação após a redução por um ou 

dois elétrons, conforme discutido anteriormente.94 Portanto, as reações consecutivas (Eqs. 21 

e 22): 

 

 
 

 
 

 

não ocorrem na ausência de redutores químicos e radiação luminosa.3 

Corroborando com o exposto acima, o acompanhamento da reação utilizando eletrodo 

seletivo a NO indicou que não ocorre a formação de NO livre em solução. 

 Frente ao exposto, é mais provável que esteja ocorrendo uma reação de transferência 

de NO entre os nitrosilo complexos e a met-Mb. O esclarecimento desta reação, bem como a 

identificação dos produtos e das etapas desta reação serão discutidos nos próximos itens. 

 

4.2.2 Identificação e quantificação dos produtos da reação entre os  

trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(L)] 3+ e espécies de Fe(III) 

 

Com o objetivo de verificar a possível transferência de NO entre os nitrosilo 

complexos e a met-Mb, foram efetuados experimentos com diversos nitrosilos a fim de 

verificar se a reação mencionada anteriormente seria geral ou específica do nitrosilo 

(21) 

(22) 
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complexo com o ligante P(OEt)3.  Para tanto, foram testados sete íons complexos tipo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+, três deles com ligantes N-heterocíclicos (Nic, IsN e ImN) e 

quatro deles contendo como ligantes ésteres de fósforo: (trimetilfosfito: P(OMe)3; 

trietilfosfito: P(OEt)3; trisiopropilfosfito: P(OIsp)3 e dietilfosfito: P(OH)(OEt)2). Também foi 

testado o íon complexo [FeII(NO+)(CN)5]
2-,  bem reconhecido como doador de NO exogeno.97 

Além da met-Mb, também foram utilizadas outras  duas espécies de Fe(III): 

hemoglobina humana (Hb) e [FeIII(Cl)TPPS], esta última cuja estrutura química é mostrada na 

Figura 13.  

 

Figura 13 – Estrutura química do complexo [FeIII (Cl)TPPS]. 
 

 

 

Este composto porfirínico foi escolhido por se tratar de um mimético do grupo Heme, 

ser solúvel em água devido presença dos grupos sulfônicos na sua estrutura, ser estável em 

uma ampla faixa de pH (2-10) e apresentar bandas características na região visível do 

espectro, facilitando o acompanhamento da evolução da reação, visto que os nitrosilos de 
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rutênio geralmente apresentam absorção abaixo de 350 nm.3 O ligante cloreto na espécie 

[FeIII(Cl)TPPS]4- sofre rápida reação de aquação,106 segundo a reação (Eq.23): 

 

 
 

  

A utilização do íon complexo [FeIII(H2O)TPPS]3- no estudo da reação de transferência 

de NO visa também verificar se a reação ocorre somente com o íon de Fe(III) do grupo Heme 

ou se as cadeias laterais da proteína possuem alguma influência. 

A julgar pelos dados de espectro eletrônico, a reação entre os nitrosilo complexos 

descritos anteriormente e os compostos de Fe(III) indicaram que a reação ocorre somente 

quando L = P(OMe)3 e P(OEt), não sendo observada reação quando L = Nic, IsN, ImN, 

P(OIsp)3 e P(OH)(OEt)2. Entretanto, é prudente enfatizar que a reação em questão diz respeito 

à nitrosilação, detectável por meio das alterações do espectro UV-Vis, nada informando 

acerca de eventuais outras associações. 

Os gráficos da Figura 14, ilustram a evolução da reação entre o íon complexo  

trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+  e met-Mb (A), [FeIII(H2O)TPPS]3- (B) e Hb (C) 

monitorando-se o espectro de UV-Vis destas soluções. Nota-se a formação de duas novas 

bandas em 535 e 570 nm (Figura 14 A), 420 e 538 nm (Figura 14 B) e 538 e 570 nm (Figura 

14 C) para a formação das espécies [MbFeII(NO+)], [FeII(NO+)TPPS]- e [HbFeII(NO+)] 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

(23) 
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Figura 14 - Espectros de UV-Vis de soluções contendo o íon complexo  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e A: met-Mb; B: [FeIII(H2O)TPPS] e C: Hb. A: CRu = 
3,5×10-3 mol L-1; Cmet-Mb = 7,0×10-5 mol L-1; B: CRu = 1,0×10-4 mol L-1; C[Fe

III
(H2O)TPPS] = 

2,0×10-6 mol L-1; Insert: região espectral ampliada de 475 a 625 nm da [FeII(NO+)TPPS]. C: 
CRu = 2,0×10-4 mol L-1; C[HB] = 2,0×10-5 mol L-1; Todos experimentos realizados em pH = 
4,0; µ = 0,1 mol L-1; (CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2)°C. 
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Ford e colaboradores105 demonstraram ser possível diferenciar a formação das espécies 

[MbFeII(NO+)] e [FeII(NO+)TPPS]- dos seus produto de nitrosilação redutiva [MbFeII(NO0)] 

(λ = 432 e 555 nm) e [FeII(NO0)TPPS]  (λ = 425 e 555 nm)  através de seus espectros 

eletrônicos devido ao deslocamento dos máximos de absorção. Os espectros da Figura 14, 

cujos máximos de absorção estão descritos anteriormente, são característicos das espécies 

[MbFeII(NO+)],  [FeII(NO+)TPPS] e [HbFeII(NO+)].105 

Outra forma de se diferenciar a formação das espécies [FeII(NO+)] e [FeII(NO0)] é a 

ausência de sinal de EPR da primeira espécie em relação a segunda. De fato, a análise das 

soluções resultantes da reação entre a met-Mb ou [FeIII(H2O)TPPS] e  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ não indicaram o sinal de EPR referente a espécie de 

[FeIINO0], seja para met-Mb ou para [FeII(NO0)TPPS]. 

No entanto, a análise das mesmas soluções indicou a presença de uma espécie 

paramagnética, com valor de g centrado em 2,43, valor este não característico de espécies de 

Fe(III). O espectro obtido para o produto da reação descrita anteriormente tem valor de g 

próximo ao de 2,45 descrito na literatura107 para a espécie  
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trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. A Figura 15 ilustra um espectro típico de EPR da reação 

entre a met-Mb e  o complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. 

 
Figura 15 - Espectro de EPR em banda X para a reação entre a met-Mb e o complexo 
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+. Cmet-Mb = 1,0×10-4 mol L-1, CRu = 1,0×10-3 mol L-1. pH = 
4,0; µ = 0,1 mol L-1; T = -196°C. Frequência de micro-ondas = 9,485 GHz; amplitude de 
modulação: 5G. A: primeira derivada; B: espectro de absorção. 
 

 

 

A formação do íon complexo trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ também pôde ser 

identificada através do acompanhamento da reação por voltametria cíclica, onde nota-se o 

gradativo aumento da corrente do potencial de pico catódico referente ao processo  

trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ / trans-[RuII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]

2+ em 0,72 V6, como 

mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Voltamogramas cíclicos obtidos durante o curso da reação entre os complexos  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e [FeIII (H2O)TPPS], mostrando a formação do complexo 
trans-[RuIII (H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+. C[FeIIITPPS]  = 1,0×10-4 mol L-1 CRu = 1,0×10-3 mol L-1;  
pH = 4,0; µ = 0,1 mol L-1; (CH3COOH/CH3COONa); T = (25,0±0,2)°C. Eletrodo de carbono 
vítreo. 
 

 

 

As análises de espectros de UV-Vis (Figura 14A) e de EPR (Figura 15) indicaram a 

formação da espécie [MbFeII(NO+)] e do íon complexo trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ 

como produtos da reação entre a met-Mb e o íon complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. O mesmos produtos puderam ser observados para a 

reação com [FeIII(H2O)TPPS]3-. Através da análise do espectro de UV-Vis ao termino da 

reação, foi possível quantificar a formação das espécies [FeII(NO+)], pelos valores 

característicos de coeficiente de absortividade molar (ε = 9,0×103 e 2,56×105 L mol-1 cm-1 

para [MbFeII(NO+)] e [FeII(NO+)TPPS] respectivamente).105 O íon complexo  

trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ não pode ser quantificada, visto que  as bandas 

características deste complexo encontram-se envelopadas pelas bandas das espécies de ferro 

formadas, e pelo excesso de trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ presente em solução.  
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Tomando-se como base a quantificação dos produtos [FeIINO+] e do íon complexo 

trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e a não identificação de NO livre em solução, propõe-se  

que a estequiometria da reação seja  a seguinte (Eq.20): 

 

 (24) 

 

 Em tempo, observou-se para o ligante P(OMe)3 comportamento semelhante ao 

descrito para o ligante P(OEt)3 frente as espécies met-Mb e [FeIII(H2O)TPPS]3-. 

 

4.2.3 Estudo cinético da reação entre os complexos  

trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+ e as espécies de Fe(III) 

 

Após a identificação e a quantificação dos produtos da reação entre as espécies de 

Fe(III) e os nitrosilo complexos, procedeu-se então o acompanhamento cinético destas 

reações para o cálculo  das constantes de velocidade específicas. Os experimentos envolvendo 

os complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+ foram efetuados em meio ácido para evitar 

o ataque nucleofílico de íons OH- ao complexo.12 Os gráficos da Figura 17 ilustram o perfil da 

variação de absorbância em relação tempo para a formação das espécies [FeIII(NO+)TPPS]- 

(A), [MbFeII(NO+)] (B) e [HbFeII(NO+)] (C). Nestes experimentos utilizou-se sempre excesso 

do complexo de rutênio em relação as espécies de Fe(III).   

Como podem ser observados os perfis das curvas obtidas a partir dos dados 

experimentais não seguem uma variação exponencial típica, encontrada para reações de 

segunda ordem ou mais especificamente em reações de pseudo-primeira ordem como neste 

caso. Obteve-se um perfil sigmoidal que segundo a literatura sugere a existência de um 

mecanismo onde estão ocorrendo reações consecutivas.108,109  
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Figura 17 – Gráfico de absorbância normalizada em relação ao tempo para a reação entre o 
íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e A: [FeIII (H2O)TPPS]3- –  
C[Fe

III
(H2O)TPPS] = 5,0×10-6 mol L-1  - Fe : Ru: (■):1:10; (●):1:20; (▼):1:30; (▲):1:40. B: met-

Mb – Cmet-Mb = 1,7×10-5 mol L-1 - Fe : Ru: (■):1:60; (●):1:80; (▼):1:100; (▲):1:120. C Hb - 
CHb = 1,0×10-5 mol L-1 – Fe : Ru (■):1:10; (●):1:20; (▼):1:25; (▲):1:30. 
 

 

 



64 
Resultados e Discussão 
 

 

Curvas semelhantes às apresentadas para a Figura 17 foram obtidas para o complexo 

quando L = P(OMe)3, para a reação com as espécies met-Mb e [FeIII (H2O)TPPS]. Estas 

curvas encontram-se no Apêndice II. 

Levando-se em conta o esquema de reações proposto anteriormente para a 

transferência de NO (Eqs. 8 e 9) e o perfil sigmoidal encontrado, é plausível supor que, 

durante o curso da reação uma espécie binuclear esteja sendo formada a qual ao longo do 

tempo daria lugar as espécies [FeII(NO+)(L2)] e ao íon complexo  

trans-[RuIII(H2O)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. Assim, propõe-se o seguinte conjunto de reações  

(Eqs. 25 e 26): 

  

  

 

 

 

(25) 

(26) 
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 A primeira etapa da reação seria a formação de um complexo binuclear, onde o ligante 

NO atuaria como ponte entre os dois centros metálicos. Em uma segunda etapa, ocorreria a 

quebra da ligação entre o ligante NO e o centro metálico de rutênio, ocorrendo a transferência 

de NO dando origem ao nitrosilo de ferro. Por se tratar de uma reação envolvendo a formação 

de intermediário de reação, o tratamento dos dados não é trivial. Para tanto, foi proposto um 

modelo cinético baseando-se nas Eqs. 25 e 26, resolvendo analiticamente as equações através 

de software de simulação matemática. Como primeira tentativa foi considerada uma etapa de 

equilíbrio para a formação do intermediário. No entanto, a tentativa posterior de utilizar as 

equações de velocidade obtidas para realizar o ajuste não-linear das curvas de absorbância em 

relação ao tempo não levaram a resultados satisfatórios. Assim, a primeira etapa de reação 

(formação da espécie binuclear) e a segunda etapa (formação dos produtos) foram 

consideradas como diretas (irreversíveis). Utilizando essa abordagem, o ajuste não linear das 

curvas mostrou-se mais coerente.  Portanto, as equações de reações que melhor explicam os 

dados experimentais são (Eqs. 27 e 28): 

 

 

 

 

 

  

A resolução detalhada das equações utilizadas para a obtenção das constantes de 

velocidade e o tratamento matemático utilizado encontram-se no Apêndice I.  

A partir de gráficos semelhantes aos mostrados na Figura 17 para met-Mb e 

[FeIII(H2O)TPPS], mostrados no Apêndice III e utilizando a resolução das equações mostradas 

(27) 

(28) 
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no Apêndice I, foi possível calcular os valores das constantes de velocidade para as reações 

23 e 24. Estes dados estão resumidos na Tabela 7.   

 

Tabela 7 - Constantes de velocidade específicas(a) para a reação entre os complexos trans-
[RuII(NO+)(NH3)4(L)] n+ e [FeII(NO+)(CN)5]

2- e espécies de Fe(III). Potenciais E0’
 (NO

+
/NO

0
) para 

estes nitrosilos(b). 
 

L 

ou 

Complexo 

[FeIII (L)] k 1 

L mol -1 s-1 

k2 

s-1 (×103) 

E0’ (NO
+
/NO

0
) 

V (ENH) 

P(OMe)3 TPPS 

met-Mb 

7,7±0,5 

1,1±0,1 

2,7±0,1 

5,3±0,1 

0,13 

P(OEt)3 TPPS 

met-Mb 

2,8±0,1 

2,1±0,1 

2,4±0,4 

11,4±0,5 

0,08 

 Hb(c) 2,4±0,2 8,5±0,5  

P(OIsp)3 TPPS 

met-Mb 

n.r.o n.r.o 0,02 

P(OH)(OEt)2 TPPS 

met-Mb 

n.r.o n.r.o -0,31 

ImN TPPS 

met-Mb 

n.r.o n.r.o -0,12 

IsN TPPS 

met-Mb 

n.r.o n.r.o 0,05 

Nic TPPS 

met-Mb 

n.r.o n.r.o 0,07 

[FeII (NO+)(CN)5]
2- TPPS 

met-Mb 

n.r.o n.r.o -0,40 

(a) T = (25,0±0,2)°C, pH = 4,0 (Na/HTFA; µ = 0,1 mol L-1). (b) ref.3; n.r.o: nenhuma reação de nitrosilação observada.  
(c) valores das constantes corrigidos pelo fator estatístico (cada molécula de Hb contém 4 grupos Heme). 
 

Além do cálculo das constantes utilizando o modelo cinético descrito acima, o valor da 

constante k2 (Eq.28) também foi estimado via EPR em solução, monitorando-se a formação 

de Ru(III). O gráfico da Figura 18 ilustra o aumento da concentração de Ru(III) em função do 

tempo. O valor de k2 estimado utilizando-se este método foi de 1,3×10-3 s-1, portanto da 
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mesma ordem de grandeza do valor de k2 calculado utilizando-se o modelo matemático 

proposto. 

 
 
Figura 18 – Espectros de EPR da solução do íon complexo  
trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e  met-Mb. Cmet-Mb = 7,5×10-6 mol L-1;  
CRu = 3,75×10-3. (▬): t = 250 s; (▬): t = 750 s; (▬): t = 1000 s; (▬): t = 1500 s; pH = 4,0;  
µ = 0,1 mol L-1; T = -196°C. 
 

 

 

Nos dados da Tabela 7 pode-se observar que a natureza do ligante L trans posicionado 

ao NO, é fator importante para que a reação ocorra. Para todos os N-heterocíclicos testados 

não foi observada variação espectral o que indicaria a ocorrência da reação de nitrosilação. O 

mesmo se verificou para os dois outros ésteres de fósforo (P(OH)(OEt)2 e P(OIsp)3) testados. 

Nota-se também que o íon complexo [FeII(NO+)(CN)5]
2- não reagiu  frente as espécies de 

Fe(III) aqui testadas. Para os complexos onde L = P(OMe)3 e P(OEt)3 foi observada a reação 

de nitrosilação. Comparando-se os diferentes ésteres e um dos complexos modelo de Fe(III), é 

possível observar que os valores de k1 são superiores  quando 

 L = P(OMe)3 com relação a P(OEt)3 . Observa-se também que a reação com as proteínas 
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apresentam valores de k1 inferiores ao observado para a espécie [FeIII(H2O)TPPS]3-, 

provavelmente devido ao acesso ao centro metálico de ferro na proteína ser dificultado pelo 

bolsão hidrofóbico. Na mesma direção deste argumento os valores de k2 indicam que a 

dissociação do intermediário se dá de forma mais rápida nas proteínas em comparação as 

espécies contendo TPPS.  

A literatura é escassa na discussão deste tipo de reação, principalmente no que diz 

respeito aos valores de constantes de velocidade. Um dos poucos exemplos disponíveis é o 

cálculo do valor de k2 (kobs = 0,178 min-1)74  para a reação entre o complexo [Mn(NO)(TC-

5,5)] e [Fe(TC-5,5)] (TC-5,5: ligante do tipo tetraazomacrocíclo). Tratando-se da reação de 

transferência de NO para metalo-proteínas, é descrita a reação de transferência de NO entre o 

complexo [Co(NO)Cl(en)2]
+ (en = etilenodiamina) e a hemoglobina, com valor de k = 72 L 

mol-1 s-1.110 No entanto, os autores apenas descrevem o processo como ocorrendo segundo um 

processo  cinético simples de segunda ordem, não informando se houve ou não a formação de 

algum intermediário. Novamente, a comparação com nosso sistema fica, portanto prejudicada. 

Dos dados reunidos na Tabela 7, pode-se observar que os ligantes que apresentam os 

valores de potencial de redução E0’
(NO

+
/NO

0
) mais positivos ou iguais a +0.08V são aqueles que 

apresentaram a transferência de NO. Os valores de potencial para a redução E0’
(Fe

III
/Fe

II
) para as 

espécies de Fe(III) encontram-se descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Potenciais de redução E0’
(Fe

III
/Fe

II
) para as espécies de Fe(III) utilizadas neste 

estudo. 
 

Espécie E0’
(Fe

III
/Fe

II
) (V vs. ENH) Referência 

[FeIII (H2O)(TPPS)]3- 0,014 111 

met-Mb 0,07 78 

Hb 0,04 78 
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Utilizando os dados das Tabelas 7 e 8 foi possível correlacionar os valore de k1 e k2 

com os valores de potencial E0’
(Fe

III
/Fe

II
) para as espécies de Fe(III) utilizadas neste estudo com 

o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+. Os gráficos da Figura 19 ilustram essa 

correlação. 

 

Figura 19 – Correlação entre os potenciais E0’
(Fe

III
/Fe

II
) e valores de constantes de velocidade 

específica reação entre espécies de Fe(III) e o íon complexo  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+. 
 

 

 

Nota-se uma tendência entre os valores de potenciais de redução E0’
(Fe

III
/Fe

II
)  e os 

valores das constantes de velocidade específica para as reações em questão.  Tratando-se de 

k1, nota-se que quanto mais positivo o valor de E0’
(Fe

III
/Fe

II
) mais lenta a reação se torna. Essa 

tendência está correlacionada com o potencial  E0’
(NO

+
/NO

0
), porém não de forma clara. O efeito 

oposto é observado para o valor de k2, onde a quebra da ligação [RuII
  ̶  (µ-NO+

)  ̶  Fe
III ] é 

facilitada quando se tem valores mais positivos de E0’
(Fe

III
/Fe

II
), indicando que a estabilidade do 

intermediário segue a ordem: [FeIII(H2O)TPPS]3-  > Hb > met-Mb.  
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4.2.4 Identificação e cálculos ab initio do intermediário da reação entre os complexos 

trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(L)] 3+ e espécies de Fe(III) 

 

O conjunto de dados cinéticos apresentados anteriormente somados aos dados da 

literatura72-74 indicam fortemente a formação de uma espécie binuclear, onde o ligante NO 

estaria servindo de ponte entre os centros metálicos de Fe e Ru. No entanto, não há 

informação disponível que indique que este intermediário tenha sido isolado ou mesmo 

caracterizado em solução em qualquer dos sistemas já estudados. 

Baseando-se nas correlações entre os potenciais de redução das espécies e os valores 

das constantes de velocidade, escolheu-se o sistema envolvendo a reação entre 

[FeIII(H2O)TPPS] e o complexo trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ para a tentativa de 

identificação da espécie binuclear. A primeira tentativa de identificação foram experimentos 

na região do infravermelho próximo, pois a formação de um complexo binuclear com NO 

agindo como ligante ponte a priori deveria apresentar o aparecimento de banda, não presente 

nos compostos de partida, nesta região. No entanto, não foi possível observar a formação 

desta banda. Uma possível explicação para tal fato é que complexos binucleares não 

simétricos podem apresentar valores de coeficiente de absortividade molar bastante baixos na 

região do infravermelho próximo.112 A tentativa do aumento da concentração das espécies 

para novos experimentos envolvendo a identificação das bandas de intervalência levaram a 

formação de um precipitado, que em um primeiro momento  se cogitou tratar da espécie 

binuclear. No entanto, a análise deste sólido mostrou que este não se tratava do complexo 

binuclear em questão. O mesmo sólido foi obtido em diversas tentativas de isolamento da 

espécie binuclear, porém sem resultados satisfatórios. A análise deste sólido será apresentada 

posteriormente no item 4.2.4. 

Em continuidade, foram efetuados experimentos de voltametria cíclica e de pulso 

diferencial. Nestes experimentos o progresso da reação foi monitorado em função do tempo, 
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de soluções contendo os complexos trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. O 

gráfico da Figura 20 ilustra esse os resultados obtidos. 

 

Figura 20 - Polarogramas de pulso diferencial obtidos em função do tempo para a reação 
entre trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. CRu = 7,15×10-4 mol L-1; 
C[Fe

III
TPPS] = 7,15×10-5 mol L-1. pH = 4,0, µ = 0,1 mol L-1, (CH3COOH/CH3COONa);  

T = (25,0±0,2) °C. (a) 1; (b) 9; (c) 60 e (d) 120 minutos após a mistura. Eletrodo de mercúrio 
(Modo Estático). 
 

 

  

Nota-se da Figura 20 dois pares redox, assinalados como E0’
int. = -0,47V e E0’

prod = -

0,36 V. Tomando-se a largura das ondas polarográficas a meia altura (W1/2) ambos os 

processos apresentam o mesmo valor indicando que os processos E0’
int. e E0’

prod envolvem o 

mesmo número de elétrons. Outro ponto importante é o comportamento da corrente de pico 

em função do tempo para estes processos. O voltamograma de pulso diferencial representado 

como (a) na Figura 20, com E0’
int = -0,47 V foi obtido imediatamente após a mistura de 

soluções contendo os complexos de Ru e Fe. Voltamograma representado por (b) foi obtido 9 

minutos após a mistura, sendo este o maior valor de corrente de pico encontrado para este 

processo em função do tempo. Ao longo do tempo, o processo eletroquímico representado por 
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(a) e (b) foi gradativamente tendo sua corrente de pico diminuída, até seu completo 

desaparecimento. Concomitantemente um novo processo eletroquímico representado por (c) e 

(d), com E0’
prod = -0,36 V, pode ser observado nos voltamogramas da Figura 20.  O 

voltamograma (d) representa o valor máximo de corrente de pico obtido para a reação. 

 Plotando os valores de corrente de pico para os processos eletroquímicos em -0,47 e  

-0,36 V, obteve-se as curvas mostradas na Figura 21. 

 

Figura 21 - Gráfico das correntes de pico em função do tempo para os processos 
eletroquímicos observados durante a reação entre trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e 
[FeIII(H2O)TPPS]. As correntes foram normalizadas para o ajuste não linear. Não indica que 
as correntes de pico para os processos E0’

prod e E0’
int. atingiram os mesmos valores máximos. 

 

 

 

Nota-se do gráfico da Figura 21 que plotando-se os valores de corrente de pico em 

função do tempo para o processo em -0,47 V (curva em preto) obtém-se um perfil onde fica 

evidente a formação de uma espécie com seu posterior decaimento em função do tempo. 

Fazendo-se o mesmo tratamento, porém agora para o processo em -0,35 V (curva em 
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vermelho) nota-se um perfil sigmoidal, indicando a formação de uma nova espécie eletroativa 

em função do tempo. 

Levando-se em conta as espécies presentes em solução, as seguintes espécies 

eletroativas poderiam estar presentes (Tabela 9): 

 

Tabela 9 – Possíveis espécies eletroativas para a reação entre a [FeIII(H2O)TPPS] e o íon 
complexo trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ em solução aquosa. 
 

Par redox E0’ ou Ep 

(V vs. EHN) 

Referência 

[FeIII (H2O)]- / [FeII (H2O)]2- 0,014 111 

[FeII (NO+)TPPS]- / [FeII (NO0)TPPS]2- 0,58 111 

[FeII (NO0)]- / [FeII (NO-)]3- -0,36 111 

[Ru II (NO+)(P(OEt)3)]
3+ / [RuII (NO0)(P(OEt)3)]

2+ 0,08 3,6 

[Ru II (NO0)(P(OEt)3)]
2+ /  [RuII (HNO)(P(OEt)3)]

+ -0,41 94 

[Ru III (H2O)(P(OEt)3)]
3+ / [RuII (H2O)(P(OEt)3)]

2+ 0,72 3,6 

 

Como base nos valores da Tabela 9, segundo a faixa de potencial utilizada no 

experimento mostrado na Figura 20, poderiam estar inicialmente presentes as espécies 

eletroativas E0’
(NO

0
/HNO) = -0,41 V para o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+  e 

E0’
(NO

0
/NO

-
) = -0,36 V para o complexo [FeII(NO+)TPPS]-. Embora deslocados em 60 mV, os 

processos E0’
int = -0,47 e E0’

(NO
0
/HNO) = -0,41 V poderiam a princípio ser correlacionados. No 

entanto, caso o processo em -0,47 V fosse oriundo da formação do íon complexo  

trans-[RuII(HNO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+  este não poderia apresentar o perfil em função do tempo 

mostrado na Figura 21, pois o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ está em 

excesso em solução e a espécie contendo HNO coordenada seria gerada eletroquimicamente 

de forma contínua. Além disso, o processo eletroquímico de formação de HNO no íon 
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complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ só é detectável a baixa temperatura (2,5°C), 

condição experimental diferente da utilizada no voltamograma mostrado na Figura 20. 

Portanto, o processo E0’int = -0,47 V, não pôde ser atribuído a nenhuma destas duas 

espécies, reagentes, ou produtos, envolvidos na reação. Assim, supõe-se, pelo perfil do 

comportamento da corrente de pico observado na Figura 21, que este processo seja devido  a 

espécie binuclear com o ligante NO em ponte.  

Ainda corrobora com essa atribuição a análise cinética da curva E0’int = -0,47 V. A 

partir das porções lineares da curva, ascendente que teria relação com k1 da Eq.27 e a 

descendente que teria relação com k2 da Eq. 28 foram estimados os valores de k1 = 3,2 s-1 e k2 

= 2,0×10-3 L mol-1 s-1 .Estes valores estão bastante próximos aos calculados  para a reação 

entre [FeIII(H2O)TPPS]3- e o íon complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ apresentados  

na Tabela 7. A análise cinética da curva relativa ao processo E0’
prod = -0,35 conduziu a um 

valor de k2 inferior (cerca de 10 vezes) ao calculado para a mesma reação e apresentado na 

Tabela 7. Essa diferença, a princípio pode ser tentativamente associado a um algum 

componente cinético no processo de transferência de elétrons entre o eletrodo e a espécie 

[FeII(NO+)TPPS]-. 

 O processo E0’
prod = -0,36V pode ser fruto da reação (Eq.25): 

 

 
 

 

 Essa atribuição é apoiada pelo perfil sigmoidal encontrado na Figura 21 para o 

processo E0’
prod, coerente com a formação da espécie [FeII(NO+)TPPS], observada 

espectrofotometricamente. 

 O processo em -0,47 V é um processo de redução, dada o sentido da varredura do 

voltamograma de pulso diferencial apresentado na Figura 20. Para atribuir de forma mais 

(29) 
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precisa esse processo, foram efetuados cálculos ab initio para o intermediário da reação, 

visando sua otimização e a determinação da composição dos orbitais não ocupados de 

fronteira. A Figura 22 mostra a estrutura otimizada para o complexo binuclear e a Tabela 10 

mostra os resultados resumidos para a população dos principais orbitais desta molécula. 

 

Figura 22 – Estrutura otimizada utilizando cálculo DFT para o complexo binuclear. 
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Tabela 10 - Energia e composição de alguns orbitais moleculares obtidos para a estrutura 
otimizada para o complexo binuclear. 
 

   Composição (%) 

 Energia 

(Hartree) 
-0.3420 -0.2798 -0.2444 -0.1486 -0.1470 

 Orbital HOMO-12 HOMO-2 HOMO LUMO (a) LUMO+1 (a) 

Á
to

m
o 

ou
 L

ig
an

te
 

Fe 11 (dxy, dz2) 28 (dz
2) 0 32 (dz

2) 7 (dyz) 

NO 2 (pπ*) 46 (pπ*) 0 17 (pπ*) 80 (p π
*) 

Ru 51(dz
2, dyz) 3 (dz

2) 0 20 (dz
2) 3 (dyz) 

TPPS 5 (pπ*) 6 (σp
*) 99 (pπ*) 6 (σp

*) 7 (n(b)
π

*) 

NH3 2 (n(b)
 p) 1 (σp

*) 0 4 (σp
*) 2 (n(b)p) 

P(OEt)3 29 (n 
(b)p) 11 (σp

*) 0 18 (σ*) 0 

H2O 0 5 (σp
*) 0 3 (σp

*) 0 

(a) Devido à pequena diferença de energia entre os orbitais (< 1,0 kcal mol-1) estes podem ser considerados degenerados. (b) 
a notação n significa a presença de vários orbitais (Ex.: px e py);Orbital HOMO-12 ligante do orbital LUMO+1; HOMO-2 

ligante do orbital LUMO, com isso definem-se os pares. 

 

Pode-se observar da Tabela 10 que os orbitais LUMO e LUMO+1 são degenerados e 

majoritariamente centrados no ligante NO em ponte (superfícies de contorno para estes 

orbitais encontram-se no Apêndice III). Assim, os potenciais de pico observados em  
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-0,47 V nos voltamogramas (c) e (d) da Figura 21 são coerentes com a proposta de redução do 

ligante NO em ponte segundo (Eq.30): 

 

 
 

 

Outro ponto importante de discussão é a ligação entre os centros de [Ru ̶ (NO) ̶  Fe] no 

binuclear e a possibilidade de transferência de elétrons entre os dois metais com o ligante NO 

agindo como ligante ponte.  

A ligação entre os cetros de Ru e Fe através do NO se dá através da ligação do ferro 

pelos orbitais de simetria pπ* nos complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+. Através de 

cálculos DFT, foi possível observar que os orbitais pπ* são na verdade os orbitais LUMO 

para estes complexos, com composição predominante sobre o ligante NO+ (LUMO: P(OMe)3 

63% pπ* NO+ e 37% Rudπ; P(OEt)3: 60% pπ* NO+ e 40% Rudπ;)  Nota-se,  também que 

para a espécie [FeIII(H2O)TPPS], o orbital HOMO é predominantemente centrado sobre o 

orbital dz
2 (90% dz

2 e 10% pπ TPPS). Assim, um ataque nucleofílico da espécie de Fe(III) no 

ligante NO+ do complexo de rutênio seria possível. A princípio este ataque parece pouco 

provável, visto que a espécie de Fe(III) é deficiente em elétrons. No entanto, a espécie 

[FeIII(H2O)TPPS] penta coordenada de é alto spin105 o que implica em um elétron 

desemparelhado no orbital de dz
2 Assim, esse elétron poderia atacar os orbitais pπ* do NO+ 

formando o complexo em ponte. Cálculos DFT estão em andamento para confirmar esta 

hipótese. 

 A análise das composições de orbital e superfície de contorno para os orbitais HOMO 

do complexo binuclear evidencia a ligação [Ru ̶  (NO)  ̶ Fe], sendo o orbital em questão 

representado na Tabela 10 como HOMO-12. O orbital HOMO-2 também contribui para a 

ligação. A superfície de contorno para o orbital HOMO-12 é mostrada na Figura 23. 

(30) 
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Figura 23 - Superfície de contorno para o HOMO-12. 

 

  

Observa-se um orbital completamente deslocalizado, de caráter ligante, entre os 

átomos de Ru, N do NO em ponte e Fe. A presença deste orbital possibilita que haja 

transferência de elétrons entre o centro metálico de Ru(II) e o centro metálico de Fe(III), 

gerando as espécies Ru(III) e Fe(II) como produtos finais, corroborando com os produtos de 

reação identificados. Assim, o ligante NO estaria agindo como ponte para a transferência de 

elétrons entre os centros metálicos de Ru e Fe. 

Reforçando essa hipótese, os valores de estiramento para o nitrosilo coordenado 

ν(NO+) nos complexo trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+

 (1910 cm-1) e [FeII(NO+)TPP] 

(1677 cm-1), onde TPP corresponde a tetra-fenil-porfirina ( semelhante a da TPPS  a exceção 

dos grupos benzenosulfônicos). Devido a semelhança nas estruturas da TPP e TPPS supõe-se 

que os estiramentos ν(NO+) para as duas espécies sejam próximos. Nota-se pela grande 

diferença no estiramento que a ligação [FeII-(NO+)] teria um maior componente 

π (retrodoação) que a ligação [RuII-(NO+)] sendo portanto a primeira mais estável. Assim, a 
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maior estabilidade da espécie [FeII(NO+)TPPS] em relação ao nitrosilo de rutênio poderia ser 

a força motriz da reação observada entre [FeII(H2O)TPPS] e os complexos  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+.  Não existem dados da estrutura da raios-X para o 

complexo [FeII(NO+)TPP] ou [FeII(NO+)TPPS], portanto o comparativo da distância de 

ligação não pôde ser efetuado. 

 

4.2.5 Análise do sólido obtido para a reação entre  

trans-[Ru II (NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII (H2O)TPPS] 

 

 Esforços foram empregados para o isolamento do complexo binuclear. A reação entre 

o complexo trans-[Ru(NO)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+ e [FeIII(H2O)TPPS] levou a obtenção de um 

sólido que poderia corresponder ao complexo binuclear em questão. Este foi isolado fazendo-

se soluções concentradas dos reagentes e misturando-as sob fluxo de argônio na proporção 

1:1. O rendimento desta reação foi inferior a 5%. Obteve-se um sólido azul escuro, que foi 

analisado por EPR e espectroscopia de emissão atômica induzida por plasma (ICP-OS) para a 

análise de Fe e Ru. A Figura 24 mostra o espectro de EPR para tal espécie. 
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Figura 24 – Espectro de EPR para o sólido isolado da reação entre  
trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]

3+ e [FeIII(H2O)TPPS]. Frequência de micro-ondas = 9,784 
GHz; amplitude de modulação: 1G. T = 10K. Insert: região de 900 a 1500 Gauss ampliada 6 
vezes. 
 

 

 

 Nota-se dois conjuntos de sinais, um região de 1100 Gauss (g = 4,3) e outro na região 

de 3400 Gauss (g = 2,03).  O primeiro sinal (Figura 24, Insert) é relativo a espécies de Fe(III) 

de alto spin105 e o segundo a espécie [FeII(NO0)TPPS], podendo ser observado o 

desdobramento hiperfino (3 linhas)  do acoplamento do elétron desemparelhado com o 

nitrogênio do NO.   

A presença do [FeII(NO0)TPPS] não pode ser explicada pela transferência de NO entre 

o complexo de rutênio e o centro metálico de ferro, visto que neste caso a espécie final é 

[FeII(NO+)TPPS] e não [FeII(NO0)TPPS]. Nota-se também pelo espectro que não há presença 

de Ru(III) no sólido, indicando que caso este tenha sido formado, permaneceu  em solução. 

Em tempo, a sua presença na “solução mãe” foi detectada, mas em baixa concentração. 
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 A análise de ICP-OS também não foi conclusiva, mostrando que a proporção Ru:Fe no 

sólido é de 1 para 3. No entanto, o rutênio remanescente no sólido não é paramagnético, uma 

vez que caso houvesse Ru(III), este seria observado por EPR. 

 Até o momento, não há uma explicação plausível para este sólido. É importante 

ressaltar que esta reação só ocorre quando as concentrações dos reagentes são superiores a 

1,0×10-2 mol L-1. 

 

4.2.6 Conclusões Parciais 

 

 Para esta etapa do trabalho concluiu-se que os nitrosilo complexos de rutênio  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(L)] 3+, onde L = P(OMe)3 e P(OEt)3, transferem NO diretamente ao 

centro metálico de espécies de Fe(III), tais como [FeIII(H2O)TPPS], Hb e met-Mb, gerando 

como principais produtos as espécies trans-[RuIII (H2O)(NH3)4(L)] 3+ e [FeII(NO+)(L2)]. Pôde 

ser identificada eletroquimicamente a formação de um complexo binuclear ligado pelo NO 

em ponte como intermediário da reação. Esta reação se processa em duas etapas e os valores 

das velocidades específicas de reação possuem correlação com os potenciais E0’
(Fe

III
/Fe

II
). A 

força motriz da reação poderia ser correlacionada com a maior estabilidade do nitrosilo de Fe 

se comparado ao nitrosilo de rutênio. A transferência direta de NO a centros de Fe(III) pode 

ser uma nova forma de ativar Heme proteínas in vivo, principais alvos do NO e responsáveis 

pelas suas funções farmacológicas. 
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5. Considerações Finais e Perspectivas 

  

 O trabalho aqui apresentado mostra a versatilidade e potencial de aplicabilidade dos 

nitrosilo complexos de rutênio como modelos de complexos doadores de NO, HNO e como 

agentes nitrosilante, pela reação de transferência de NO. Fica evidente a importância do ligante 

trans posicionado para a reatividade destes compostos, pois, conforme pôde ser observada, a 

mudança de N-heterocíclicos por ésteres de fósforo modula a reatividade destes compostos, seja 

no tocante da formação de HNO coordenado, seja nas reações de transferência de óxido nítrico. 

O estudo sistemático das reações de redução e o estudo dos estados de spin abrem 

caminho para o entendimento da química fundamental destes sistemas e, portanto permite 

baseado nos dados aqui apresentados, modelar novos compostos com potenciais de redução 

[RuII(NO)]2+ / [RuII(NO-)]+ , velocidade de liberação de NO e HNO mais adequados as aplicações 

biológicas pretendidas. Além disso, a química fundamental e aplicada de doadores de HNO 

envolvendo metais de transição é quase inexplorada, sendo este um tópico onde muito se pode 

avançar. Outro ponto fundamental é a detecção e quantificação de HNO, como foi discutido ao 

longo deste trabalho. O método eletroquímico apresentado neste trabalho, embora indireto como 

todos os métodos descritos na literatura, representa um método alternativo aos já descrito visto 

que pode ser utilizada a presença de redutores em solução, o que não é possível na maioria dos 

demais métodos, visto que estes indicadores reagem com redutores. Esforços para desenvolver 

um método eletroquímico para a quantificação de HNO via N2O está em curso neste Laboratório. 

De forma geral, a química do HNO, representa um grande desafio, seja na síntese de compostos 

doadores, identificação e quantificação e compreensão de sua química básica. 

Um dos alvos do óxido nítrico em sistemas biológicos são as heme proteínas, como por 

exemplo, a guanilato ciclase, responsável pelo mecanismo de vasodilatação. Compostos doadores 
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de óxido nítrico têm sido buscados, objetivando o controle da concentração desta molécula em 

situações específicas no organismo. No tocante dos nitrosilo complexos metálicos testados como 

liberadores de NO, até o momento havia necessidade de ativação para a liberação de NO 

(química ou fotoquímica) ou de alguns compostos que liberam NO de forma espontânea. A 

possibilidade da transferência de NO, de forma direta, a centros de Fe(III) indica que este poderia 

ser mais uma possibilidade de nitrosilar heme proteínas sem a necessidade de ativação prévia dos 

compostos de coordenação.  

Os compostos utilizados neste estudo, principalmente os que possuem os ésteres de 

fósforo P(OMe)3 e P(OEt)3, possuem o inconveniente de serem passíveis a ataque nucleofílico 

em pH próximo a 7,0, dificultando assim o estudo da reação de transferência de NO neste pH. 

Como perspectivas têm-se o desenvolvimento de outros compostos que possam transferir o óxido 

nítrico, modulando-se o potencial e o efeito e influência trans dos ligantes trans posicionado ao 

NO. 
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Apêndice I: Tratamento cinético para obtenção das constantes específicas de velocidade. 

 

A fim de obter-se as constantes de velocidade específica para a reação entre os íons 

complexos trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OR)3)]
3+ e [FeIII (H2O)TPPS] foi resolvido um sistema de 

equações diferenciais proposto segundo o conjunto de reações proposto abaixo, considerando a 

formação de um intermediário binuclear, [RuII-(µNO)-FeIII ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Onde trans-[RuII(NO)(NH3)4(P(OR)3)]
3+ é representado por A, [FeIII (L)] é representado 

por B,  o intermediário binuclear [(NH3)4P(OR)3RuII(µ-NO)FeIII (L)] por I , e o produto da reação 

[FeII(NO+)] é representado por  D. Resolvendo-se este sistema de equações analiticamente, pode-

se obter a seguinte expressão para formação da espécie [FeII(NO+)]: 

(1) 

(2) 

(3) 
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O valor de k2 foi ajustado simultaneamente pelas diversas concentrações de excesso de 

trans-[RuII(NO)(NH3)4(P(OR)3)]
3+, não variando portanto com a concentração do complexo. 

A partir da Eq.4, pode-se efetuar o ajuste não linear para a formação da espécie 

[FeII(NO+)], curvas estas normalizadas e obtidas através dos dados de UV-Vis. O parâmetro α foi 

obtido após o ajuste não linear, diretamente relacionado com os valores das constantes 

específicas de velocidade k1 e k2, mostrados nas Eqs. 5. Da Eq. 5, graficando-se Aok1 vs. CRu 

pode-se obter o valore de k1 

 

 

(4) 

(5) 
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Apêndice II: Curvas de absorbância em função do tempo para a reação entre o complexo  

trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OMe)3)]
3+ e espécies de Fe(III). 

 

[FeIII (H2O)TPPS]3- C[Fe
III

(H2O)TPPS] = 4,4×10-6 mol L-1  - Fe : Ru: (■):1:25; (●):1:30; (▼):1:35; 
(▲):1:40.  
 

 
 
met-Mb – Cmet-Mb = 3,15×10-5 mol L-1 - Fe : Ru: (■):1:20; (●):1:25; (▼):1:30; (▲):1:35.  
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Apêndice III:  Exemplo de ajuste não linear para a obtenção das constantes específicas de 
velocidade. 

 

Complexo: trans-[RuII(NO+)(NH3)4(P(OEt)3)]
3+  

 

[FeIII (H2O)TPPS] 

  
 

met-Mb 

  
 

Dos valores de coeficiente angular, obtem-se k1; os valores de k2, constantes para os 

diversos valores de concentração de rutênio (CRu), são obtidos diretamente do ajuste não linear 

das curvas de absorbância normalizadas. 
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Apêndice IV: Superfícies de contorno para os orbitais LUMO e LUMO+1 para a espécie 

binuclear [RuII(µ-NO)FeIII ]. 

 

 
LUMO 

 

 
LUMO+1 

 


