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Resumo: Os diversos sistemas de derivados de porfirinas apresentam uma grande variedade de 
aplicações como em química, física, geologia e biologia. O sistema -conjugado das porfirinas resulta 
em intensas bandas de absorção na região do visível o que potencializa na aplicação de estudos 
fotoquímicos das metaloporfirinas. Essas informações são importantes na aplicação das 
metaloporfirinas em terapia fotodinâmica ou bioatividade, como antilarvicidas. Este projeto de 
pesquisa pretende iniciar uma nova linha de trabalho com estudo de metaloporfirinas obtidas pela 
complexação da 5,10,15,20-tetra(4-fenil)porfirina (TPP), com os íons metálicos Mn2+ e  Cu2+. Isso 

engloba a síntese química e o estudo das propriedades espectrofotométricas (max / nm, Ɛ / L mol-1 
cm-1). 
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 INTRODUÇÃO 
 
A proposta inicial do projeto parte do estudo 
das condições de metalação da 5,10,15,20-
tetra(hidroxifenil)porfirina, THPP, e a seqüente 
caracterização por meio suas propriedades 
espectrométricas. No entanto, devido a 
problemas estruturais foi necessária a 
mudança da proposta inicial, prosseguindo o 
trabalho com a 5,10,15,20-tetra(4-
fenil)porfirina, TPP.  
Porfirinas e seus metais quelantes geralmente 
exibem características marcantes e intensas 
nas bandas de absorção da região visível. 
Essas bandas são largamente usadas para 
determinação de metais via complexação com 
porfirinas. Apresentam ainda grande 
capacidade de redução química, desde que 
tenham a vantagem de incluir coordenação de 
ligantes adicionais acima e abaixo de seu 
plano. Devido a essas propriedades dos 
complexos e ao comportamento catalítico 
verificam-se diversas aplicações em 
bioinorgânica e química analítica. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As análises foram realizadas no 
Espectrofotometro UV-vis DR5000 da Hach, 
em cubetas de vidro e quartzo com caminho 

ótico de 1 cm, em soluções de concentração 
na ordem de 5 x 10-6 mol/L. 
As bandas de absorção dos cristais TPP são 
semelhantes para os dois solventes usados 
(Figura 1), sendo a do DMSO mais intensa. 
Essa diferença está relacionada com a 
interação dos solventes com a porfirina. As 
bandas de Soret e Q são atribuídas a 
transições de elétrons π → π* do anel 
porfirínico, ou seja, de ligações insaturadas π, 
para estado de maior energia π*, orbital 
insaturado antiligante, que envolvem a 
transição d → d, característico dos metais de 
transição. A metalação é caracterizada por um 
deslocamento na banda de Soret para a 
região de mais alta energia e as bandas Q se 
reduzem a duas. 
Em DMF observa-se que a Cu-TPP 
intensificou a absorbância na banda de Soret  
e nas bandas Q. Já a Mn-TPP reduziu a 
quantidade de bandas Q e apresentou menor 
absorbância no pico máximo, em Soret  
Para o solvente DMSO (Figura 2) as 
metaloporfirinas apresentaram uma redução 
da intensidade de absorção e redução da 
quantidade de bandas Q. Para a mistura de 
soluções verifica-se que as bandas de 
absorção Q foram semelhantes ao dos cristais 
TPP, porém com absorbância menos intensa 
em todos os picos, assim como nos 
comprimentos de onda de 380 nm e 430 nm . 
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Figura 1 -  cristais TPP e Cu-TPP em DMF (A) e 

cristais TPP e Mn-TPP em DMF (B) 

 

 

 
 
Figura 2 -  cristais TPP, Cu-TPP e Cu-TPP mistura 
em DMSO (C) e cristais TPP, Mn-TPP e Mn-TPP 
em DMSO (D) 
 

CONCLUSÃO 
 
Por meio dos espectros da TPP, pode-se 
verificar que as bandas de Soret e Q 
apresentaram-se conforme o esperado para a 
porfirina. A Mn-TPP em DMF e em DMSO 
reduziu a quantidade de bandas Q, que 
indicam transições d → d e transferência de 
carga metal-ligante. Na Cu-TPP em DMSO 
também verificou-se a redução da quantidade 
de bandas Q. As demais alterações de 
intensidade e comprimento de onda das 
absorbância nas bandas de Soret e Q são 
devidas a variações dos substitutos periféricos 
do anel da porfirina. No entanto, essas 
confirmações ainda não foram possíveis 
devido aos problemas técnicos do 
infravermelho.  
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