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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 π-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. Com esse projeto foi 
prosposto iniciar uma nova linha de trabalho com estudo de metaloporfirinas obtidas pela 
complexação TPP, 5,10,15,20-tetra(fenil)porfirina os  íons metálicos Fe

2+
 e Co

2+
) através do 

acompanhamento da reação com o auxílio de um espectrofotômetro.  
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 INTRODUÇÃO 
 
 As porfirinas são macrociclos naturais 
cuja molécula contém quatro anéis pirrólicos 
ligados via pontes de metileno, o seu núcleo é 
um ligante tetradentado no qual o espaço de 
coordenação permite um raio de íon metálico 
da ordem de 3,7 Å O sistema do anel 
porfirínico é muito estável e exibe caráter 
aromático, os ligantes da porfirina têm se 
destacado pela sua variabilidade e quase 
todos os metais tem sido combinados com as 
porfirinas. Em geral as elas são sintetizadas 
na ausência de metal, sendo inseridos 
posteriormente no processo de catálise 
enzimática. Pela sua propriedade 
fotossensibilizante compostos derivados da 
porfirina são utilizados como agentes seletivos 
no tratamento de infecções bacterianas, 
fungicidas, parasitárias e virais é vista de 
modo promissor, pois amplia o uso de 
derivados da porfirina tanto para ações 
medicinais quanto para aplicações no setor 
primário. Tendo em vista que o prévio estudo 
do processo de complexação da 
metaloporfirina, para qualquer utilização do 
complexo, possui grande importância, foi 
proposto com esse trabalho a análise 
espectrométrica do mecanismo de reação 
entre a 5,10,15,20-tetra(fenil)porfirina (TPP) e 
os íons metálicos Fe(II) e Co(II).  
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A síntese da 5,10,15,20-tetra(fenil)porfirina 
(TPP) obteve rendimentos satisfatórios, 

conforme a literatura, entre 30 e 34%. O teste 
de solubilidade mostrou que a TPP não é 
solúvel em água, o que limitou estudos da 
complexação com a variação do pH em meio 
aquoso com o uso de solução tampão em 
diferentes valores de pH. Já em 
dimetilformamida (DMF) e dimetilsulfóxido 
(DMSO) esta porfirina apresentou solubilidade 
satisfatória. Foram feitos estudos 
espectroscópicos na região do ultravioleta-
visível, monitoramento da reação de 
complexação entre a TPP e os cátions Co(II) e 
Fe(II) em meio DMF e DMSO usando 
Espectrofotômetro UV-VIS DR 5000 Hach, e 
na região do infravermelho do complexo 
isolado Co-TPP medido em aparelho 
Spectrum BX Perkin Elmer. O complexo Fe-
TPP não foi obtido devido a baixa solubildade 
do sal ferroso nesses solventes. 
As transições π-π* tendem a diminuir a 
energia com a inclusão de um centro metálico 
no processo de complexação da meso-
tetrafenilporfirina. Ou seja, o comprimento de 
onda máximo vai para valores maiores na 
região da banda de Soret. Os espectros 1(a) e 
1(b) ilustram o aparecimento de uma segunda 
banda de menor energia no complexo Co-TPP 
o que pode indicar a ocorrência da 
complexação. No espectro 1(b) feito em 
DMSO verifica-se uma melhor separação da 
banda de Soret, indicando um solvente que 
proporciona um melhor meio de ser 
trabalhado. O espectro de infravermelho do 
complexo Co-TPP confirma a complexação 
devido ao desaparecimento da banda de N-H 
em 3300 cm-1 presente na TPP não 



 

metalizada. No entanto, a região de maior 
energia abaixo de 500 nm seria uma 
ferramenta que proporcionaria melhor 
informação uma vez que trata da ligação M-L 
(L=ligante), no caso, Co-N (N = da porfirina). 
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Figura 1 – Espectros UV-vis da TPP e: (a) 
meio reacional Co(II) + TPP e complexo Co-
TPP dissolvidos em DMF e (b) em DMSO; (c) 
meio reacional Fe(II) e TPP em DMSO.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Pelos resultados do trabalho pode-se concluir 
que a 5,10,15,20-tetra(fenil)porfirina só pode 
ser estudada em solvente orgânico, sendo que 
o DMSO, de maior constante dielétrica, o 
melhor meio reacional. A TPP insolúvel em 

meio aquoso prejudica estudos como larvicida 
ou fungicida, pois os meios em que ela é 
solúvel poderiam causar alterações nos 
vegetais ou até no próprio fungo ou larva o 
que implicaria na dúvida se foi realmente a 
porfirina que causou a ação ou se foi a 
interação do solvente no organismo do ser 
vivo. Os métodos de complexação propostos 
por KILAN e PYRYNSKA aqui estudados 
apresentam muitas dificuldades de 
reprodutibilidade. Os resultados da 
complexação com ferro(II) não foram 
satisfatórios, mas com o cátion cobalto(II) 
verificou o processo de inclusão do cátion na 
porfirina. 
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