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Resumo: As porfirinas são uma classe de compostos naturais, com grande importância no 
metabolismo de organismos vivos, sendo composta por quatro anéis pirrólicos interligados através de 
pontes de metino. No seu núcleo há um espaço para coordenação de um metal, tendo um diâmetro 
máximo em volta de 370 nanômetros (nm). As porfirinas são pigmentos de cor púrpura e de origem 
natural sendo a estrutura do anel a razão pela qual todos os derivados porfirínicos absorvem luz a um 
comprimento de onda em torno de 410 nm, dando-lhes a sua cor característica. Sua grande 
importância se deve a sua ação em terapia fotodinâmica no tratamento de câncer. A realização do 
projeto se baseia para dar dados para futuros estudos de aplicações de porfirinas, sendo estudado no 
mesmo a complexação da 5,10,15,20-tetrafenilporfirina (H2TPP) com os íons metálicos Ni2+ e Zn2+. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 As porfirinas são compostos macrocíclicos formados em sua base estrutural por carbono, 
nitrogênio e hidrogênio com várias ligações π ao longo do ciclo que proporciona diferentes estruturas 
de ressonância, possuindo um espaço no interior do seu centro para acomodação de um íon 
metálico. Com a inclusão de um íon metálico formam-se as metaloporfirinas. Os diversos sistemas de 
derivados de porfirinas apresentam uma grande variedade de aplicações nas ciências como em 
Química, Física, Geologia e Biologia. Policard em 1924 constatou que as porfirinas podiam estar 
presentes em altas concentrações nos tumores malignos. A presença de luz visível em um 
comprimento de onda adequado e oxigênio fazem com que elas passem a ser altamente tóxicas ao 
tecido celular. Essa junção de conceitos se chama terapia fotodinâmica (TFD), que vem ganhando 
importância com o passar dos anos. A destruição localizada do tecido vivo anormal mediante sua 
necrose ou inviabilização, assim como também a desativação do vírus, destruição de bactérias e 
fungos é o foco principal da TFD. Com os estudos de Dougherty e colaboradores nos fins dos anos 
70 a TFD passou a ser reconhecida como uma alternativa para o tratamento de câncer, tendo sido 
empregada com sucesso no tratamento de tumores, além de outras condições clínicas. (MACHADO, 
1999).  As porfirinas quando complexadas formam as metaloporfirinas, quando esse processo ocorre 
há um deslocamento de bandas da região do Uv-vis e na região do infravermelho. O ferro nas 
hemoproteínas, magnésio na clorofila e complexos de cobalto na vitamina B12 são exemplos de 
metaloporfirinas, sendo que as mesmas apresentam atividades biológicas mais importantes que as 
porfirinas base livre, ou seja, sem um metal complexado (COSTA, 2006) 
 
O estudo de porfirinas é importante para montagem de sistemas biomiméticos e possíveis aplicações 
em TFD, sendo proposto nesse trabalho o estudo espectrofométrico de metaloporfirinas de Ni(II) e 
Zn(II) com a 5,10,15,20-tetrafenilporfirina que poderá auxiliar em estudos futuros.  
 
 

 



 

 

  
  
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
A 5,10,15,20-tetrafenilporfirina (H2TPP) apresentou rendimentos satisfatórios em suas sínteses, 
apresentando cristais violetas consistentes de acordo com a literatura. A H2TPP foi caracterizada por 
um estudo espectroscópico na região do infravermelho, onde foi possível visualizar suas principais 
bandas. Para suas reações de complexação foram testados algum solventes, sendo dimetilformamida 
(DMF) e dimetilsulfóxido (DMSO) os que a H2TPP apresentou maior solubilidade. Com as 
complexações realizadas com os metais Ni (II) e Zn (II), as metaloporfirinas resultantes foram 
caracterizadas na região do UV-VIS pelo espectrofotômetro DR 5000, comparando os espectros 
resultantes com o da H2TPP pura. A literatura prevê que as transições π-π* tendem a diminuir a 
energia com a inclusão de um centro metálico no processo de complexação da H2TPP, fazendo com 
que as metaloporfirinas apresentem comprimentos de onda máximo mais alto na região da banda 
Soret. As porfirinas complexadas com DMF apresentaram melhores resultados, sendo seus espectros 
ilustrados na figura 1 a seguir: 
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Figura 1: (A) Espectro UV-vis da NiTPP em DMF comparado a H2TPP pura; (B) Espectro UV-vis da 

ZnTPP em DMF comparado a H2TPP pura  
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Com a realização dos experimentos e caracterização das porfirinas obteve-se resultados esperados 

aos da literatura, as metaloporfirinas ZnTPP e NiTPP apresentaram seus máximos de absorção em 

maiores comprimentos de onda, o que indica que a complexação ocorreu. Os procedimentos 

realizados potencializam estudos futuros de aplicações de porfirinas, como em terapia fotodinâmica 

entre outros.  
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