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Introdução 

As propriedades fotoquímica e fotofísica são bem 
exploradas em nitrosilo metálicos. Após a exposição 
à luz de comprimento de onda adequado, inúmeros 
complexos do tipo [MNOLn]

q +
 são capazes de liberar 

NO em solução. A fotolabilização do NO em nitrosilo 
complexos tem sido explorada por vários grupos de 
pesquisa como estratégia de liberação controlada da 
molécula de óxido nitríco

1
, incluindo aplicações 

importantes como na terapia fotodinâmica (PDT). 
Por exemplo, tetraaminas de rutênio com o ligante 
nitrosilo liberam NO em solução aquosa quando 

irradiado na banda de absorção Ru(d) -  * 
(NO), com geração de espécies Ru

III
OH2 

2
.  

Neste trabalho, foram estudadas as fotoreações 
para alguns complexos de rutênio e para o 
complexo de ferro, nitroprussiato de sódio (NPS), 
em estado sólido (KBr) e à temperatura ambiente, 
induzidas por um diodo emissor de luz (LED) com 
fonte de diferentes comprimentos de onda (355, 
365 e 407 nm), Estas fotoreações foram 
realizadas na presença e ausência de 
capturadores de NO como [Ru

III
(OH2)(EDTA)] (A) 

ou Mioglobina (B) e acompanhadas por FTIR. 
Usando essa abordagem simples uma variedade 
de fotoreações que envolvem nitrosilo complexos 
foram investigadas. 
 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos estudos fotoquímicos relativos ao 
composto cis-[Ru(NO)(NO2)(bpy)2](PF6)2, levaram a 
proposta de uma isomerização fotoinduzida do 
ligante nitrito de (NOO

-
) para (ONO

-
). O espectro na 

região do infravermelho ilustrou que o sinal atribuído 

ao estiramento -NO no NO
+ 

é deslocado de 1943 
cm

-1
 para 1931 cm

-1
, o mesmo foi evidenciado para 

o complexo análogo cis-[Ru(NO)(NO2)(phen)2](PF6)2, 

dados consistentes com a formação dos isômeros já 
previamente estudados com uso de LASER como 
fonte de radiação

3
. Para o complexo cis-

[Ru(NO)(am)(phen)2]
2+ 

(am= corante: azul de 
metileno) a investigação de fotoreação ilustrou: i- 

Deslocamento do -NO
+
 em 1945 cm

-1
 para 1928 

cm
-1

, o que pode ser atribuído a uma 
fotoisomerização, cujo produto se trata do isômero 
no qual, o NO

+
 se encontra coordenado ao rutênio 

através do átomo de oxigênio. ii- Aparecimento de 
um sinal em 1896 cm

-1 
o

 
qual pode ser atribuído ao 

NO
+
 coordenado no complexo no qual o ligante azul 

de metileno pode se encontrar em uma forma 
reduzida, no entanto, para uma afirmação segura 
novas investigações devem ser realizadas. Além 
desta proposta, há possibilidade, de atribuir o 
aparecimento de um sinal em 1867 cm

-1
, a presença 

de NO
0
, o que foi confirmado com os estudos 

efetuados na presença do capturador de NO. Para o 
metalofármaco doador de NO, o NPS, com a 
irradiação ocorreu uma alteração do espectro na 
região de 2200-1800, a qual ilustra que há 
fotoliberação de NO e ainda de CN

-
 (figura 1). Os 

estudos na presença dos capturadores de NO, 
confirmaram que o NO liberado na presença de A, 
propicia uma reação de transferência de elétrons 
com o mesmo, além de uma reação ácido-base de 
Lewis.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conclusões 

O sistema fotoquímico constituído por LED mostrou-

se eficiente para explorar as fotoreações de nitrosilo 

complexos no estado sólido e a temperatura 

ambiente. Os estudos apresentados quando os 

nitrosilo metálicos são irradiados na presença de 

capturador de NO são fundamentais certificar a 

potencialidade em liberar a molécula de óxido 

nítrico.  
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Alterações do espectro 
vibracional para o 
nitroprussiato, 
[Na2[Fe(NO)(CN)5], na 
presença do 
capturador de NO A, 
após irradiação 
sucessivas com luz de 
LED. (radiação 
majoritária em 407 nm)  


