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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. Com esse projeto foi proposto iniciar uma nova linha de trabalho com estudo de 

metaloporfirinas obtidas pela complexação TMPP, 5,10,15,20-Tetra(4-metóxifenil)porfirina os  íons metálicos 

(Ca
2+

 e Cu
2+

) através do acompanhamento da reação com o auxílio de um espectrofotômetro. 
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Abstract - The various systems of porphyrin derivatives have a wide variety of applications such as chemistry, 

physics, geology and biology. The -conjugated system of porphyrins results in intense absorption bands in the 

visible region which enhances the application of photochemical studies of metalloporphyrins. This information is 

important in the application of metalloporphyrins in photodynamic therapy or bioactivity as antilarvicidas. This 

project was proposed to start a new line of work to study by the complexation of TMPP, 5,10,15,20-Tetra (4-

methoxyphenyl) porphyrin, with metal ions (Ca
2+

 e Cu
2+

). by monitoring the reaction with the aid of a 

spectrophotometer. 
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INTRODUÇÃO 

As porfirinas são substâncias macrocíclicas que possuem estrutura com quatro anéis 

pirrólicos ligados via pontes de metileno. Quando um metal é coordenado obtém-se uma 

metaloporfirina, grupo que exerce importantes funções in vivo.         

Estudos na região UV-vis confere resultados muito característicos, como a banda de 

Soret (região entre 400-500 nm) e as bandas Q (entre 500 e 700 nm) [1]. As reações in vivo 

ocorrem em meio aquoso e a TMPP é insolúvel em água, o que faz necessário estudo de suas 

potenciais reações em solventes orgânicos para posterior transposição em meio aquoso.  

Com esse objetivo foram monitoradas, por medidas espectrométricas, as reações entre a 

TMPP e os íons metálicos Ca(II) e Cu(II) em dimetilformamida (DMF) e tetrahidrofurano 

(THF). Visando futuras aplicações dos complexos em meio aquoso, condições reacionais dos 

diversos fármacos nessa área 

 

 

METODOLOGIA 

 As sínteses da porfirina TMPP e das porfirinas, metálicas Ca-TMPP e CA-TMPP, 

foram realizadas através da metodologia proposta por Aldler-Longo [2].  

Os compostos obtidos foram estudados pela espectroscopia na região do infravermelho 

(Spectrum BX da Varian) e espectrofotometria na região do Uv-visível (Espectrofotômetro 

UV-VIS DR 5000 Hach ).  



 

 

RESULTADOS 
A síntese da TMPP obteve rendimentos satisfatórios, entre 23 e 27% [2]. Formando 

cristais de coloração púrpura. No espectro de infravermelho, Figura 1, a TMPP apresentou 
banda característica de N-H em 3313 cm

-1
, próximo de 3313 cm

-1
, C-H dos pirróis em 2922 

cm
-1

, 2924 cm
-1

 e CH=CH cis em relação ao CH fora do plano em 668 cm
-1

, também próximo 
a 669 cm

-1 
conforme a literatura [3]. Os picos comentados estão indicados por setas na Figura 

1. Observa-se que o espectro não apresenta um bom aspecto, pois verifica-se diversas bandas 
muito próximas. Esse fato pode ser um indicativo de que o composto formado não estava 
totalmente puro. 

 

 
Figura 1. Espectro na região do infravermelho da TMPP obtida.  

 
Nos processos de sínteses as metaloporfirinas apresentaram cristais consistentes de 

coloração intensa e com um aspecto brilhoso bastante acentuado. A TMPP, Figura 2, 
apresentou a sua banda de Soret em aproximadamente 422 nm, na literatura o valor de 
422,7nm é atribuído para a banda de Soret para a TMPP [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Espectro na região do Uv-vis dos compostos obtidos analisados em DMSO 

 



 

 

Portanto, o valor encontrado é muito próximo e satisfatório. Também na Figura 2 
observa-se as quatro bandas Q e a presença de um ombro ao lado da banda de Soret. Esse fato 
pode ser atribuído a interação do solvente com a TMPP. O produto obtido na reação de 
complexação da TMPP com o íon Ca

2+
 apresentou um deslocamento batocrômico em relação 

à banda de Soret da TMPP (de 422 para 425) e também nota-se que houve um aumento 
bastante considerável da absorbância e uma diminuição do ombro, sugerindo uma melhor 
interação com o solvente.  

Contudo não é possível afirmar pelo espectro na região do Uv-vis que houve a 
complexação visto que de acordo com a literatura o número de bandas Q deveria diminuir de 
quatro para dois. Contudo, observou-se que a quantidade se manteve e elas se tornaram ainda 
mais intensas.  

Mas para o produto da síntese da Cu-TPP não se obteve um espectro com informações 
válidas para confirmar a complexação. Deste espectro é importante observar a grande 
diminuição da absorbância. 

Já no solvente THF, Figura 3, os resultados para a TMPP foram bem semelhantes. 
Novamente não é possível afirmar que houve a formação de porfirinas metálicas, pois 
permaneceu a quantidade de bandas Q e essas se tornaram ainda mais intensas.  

Para o produto da síntese da Ca-TMPP também se observa um deslocamento 
batocrômico em relação à banda de Soret da TMPP (de 422 para 425) e um aumento bastante 
considerável da absorbância e uma diminuição do ombro.  

O composto produzido na síntese da Co-TMPP apresentou um espectro com resolução 
muito mais satisfatória em THF do que em DMSO, indicando que esse solvente é mais 
indicado para as análises.  

Também ocorreu um pequeno deslocamento batocrômico (de 422 para 423), aumento 
na absorbância e ainda verificou-se a ausência de ombro, indicando mais uma vez que o THF 
é mais indicado para análise dos compostos obtidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Espectro na região do Uv-vis dos compostos obtidos analisados em THF 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Os complexos Ca-TMPP e Cu-TMPP apresentou potencial continuação do estudo 

devido ao grande deslocamento de comprimento de onda na região da banda de Soret e 
aumento de absorbância em relação a TMPP quando analisados em THF.  

Que se mostrou o solvente orgânico mais ideal para as dissoluções prévias das 
metaloporfirinas em solvente orgânico, que adicionados à água destilada, irão compor um 
meio aquoso de baixa concentração para estudos in vivo. 
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