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Resumo - 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 um estudo de metaloporfirinas obtidas pela complexação da 5,10,15,20-Tetra(p-

hidroxi-m-metoxifenil)porfirina (TMHPP), com os íons metálicos Al
3+

 e  Zn
2+

. Isso engloba estudos da 

flexibilidade química e das propriedades espectrofotométricas ( max / nm, Ɛ  / L mol
-1

 cm
-1

). 
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Abstract - 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 research project 

aims to initiate a study of metalloporphyrins obtained by complexation of 5,10,15,20-Tetra (p-hydroxy-m-

methoxyphenyl) porphyrin (TMHPP), with the metal ions Zn
2 +

 and Al
3+

. This includes studies of the chemical 

flexibility and spectrophotometric properties (  max / nm, ɛ  / L mol
-1

 cm
-1

). 
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INTRODUÇÃO 

Porfirinas e seus metais quelantes geralmente exibem características marcantes e 

intensas nas bandas de absorvição 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. O ligante porfirínico serve como uma 

plataforma a qual se pode colocar a molécula desejável incluindo grandes momentos de 

dipolo. [2]. Devido a essas propriedades dos complexos e ao comportamento catalítico 

verificam-se diversas aplicações em bioinorgânica e química analítica [1] e no 

desenvolvimento de materiais orgânicos para energia solar [3]. Neste trabalho pretende-se 

estudar as propriedades dos complexos da porfirina 5,10,15,20-Tetra(p-hidroxi-m-

metoxifenil)porfirina (TMHPP) com os íons metálicos Al
3+

 e Zn
2+

, por meio da solubilidade 

em diferentes solventes, estabilidade (fotodecomposição) e espectrofotometria.   

 

METODOLOGIA 
 

Síntese da Tetra(p-hidroxi-m-metoxifenil)porfirina (TMHPP): Em refluxo brando reagiu-

se 0,3 mL de pirrol destilado, 0,626g de vanilina e 25 mL de ácido propiônico, Após a reação 

com o produto do sistema e fez-se um banho de gelo e filtrou-se a vácuo com metanol gelado. 

mailto:liacaroline10@gmail.com


 

 

Solubilidade dos cristais: testou-se a solubilidade em dimetilsulfóxido (DMSO), 

dimetilformamida (DMF), água detilada, tetrahidrofurano (THF) e acetonitrila (ACN). 

 

Caracterização por espectrocopia UV-Vis da porfirina: para soluções estoque 10
-3

mol/L 

solubilizou-se os cristais (0,200 g) em 25 mL de cada um dos solventes analisados, THF e 

DMSO. Fez mais duas diluições em THF e DMSO para se obter uma concentração de 2,5.10
-5

 

mol/L. Os espectros foram retirados no Espectrofotômetro UV-VIS DR5000 Hach. 

 

Caracterização por infravermelho da porfirina: fez-se um espectro da amostra na região 

do infravermelho com o espectrômetro Spectrum BX 100 da Perkin Elmer, feito no estado 

sólido em pastilha de KBr. 

 

Reação de Complexação com Acetato de Zinco: reagiu-se em refluxo 50 mL de DFM com 

0,5 mmol (0,371 g) de TMHPP e 0,5 mmol (0,111 g) de Zn(CH3COO)2. Passadas 2 horas e 45 

minutos adicionou-se 50 mL de ácido clorídrico (6 mol/L). Precipitou-se os cristais em banho 

de gelo e filtrou-se à vácuo. 

 

Reação de Complexação com AlCl3.6H2O: o procedimento ocorreu do modo semelhante à 

complexação com acetato de zinco, com 0,25 mmol (0,199g) de TMHPP, 1,5 mmol (0,361 g) 

de AlCl3.6H2O e HCl (6 mol/L) colocado no início da reação. O tempo de reação foi de 1 hora 

e 7 minutos. 

 

Caracterização por espectrocopia UV-Vis das porfirinas com os sais de metal: soluções 

de 2,5.10
-5

 foram preparadas em THF e DMSO para verificação das absorbâncias, no 

Espectrofotômetro UV-VIS DR5000 Hach. 

  

 

RESULTADOS 

Síntese da Tetra(p-hidroxi-m-metoxifenil)porfirina: a primeira reação teve rendimento de 

13,05%, outras duas sínteses triplicando a quantidade de pirrol e vanilina no mesmo volume 

de ácido propiônico e obteve-se rendimento mais satisfatório de 27,23 % e 23,73%.  

 

Solubilidade da TMHPP: Solúveis em THF; DMSO e DMF. E apresentou-se insolúvel em 

ACN e água destilada. 

 

Espectros de absorção no UV-Vis da TMHPP: os espectros do produto reacional tanto em 

THF como em DMSO apresentam-se característicos de uma porfirina [6]. 

 

 
 

Figura 1. Espectro de absorção no UV-Vis da TMHPP. 



 

 

A região da banda de Soret (região de 410 nm) e das bandas Q (entre 500 e 600 nm) 

apresentam-se bem características, indicando que houve a síntese da porfirina de modo geral. 

 

Espectros de transmitância no infravermelho da TMHPP: as principais bandas das 

porfirinas apresentam-se na região entre 500 cm
-1

 e 1700 cm
-1

[4]. Os picos característicos 

encontrados são: 699,94 cm
-1

, devido a presença do C-H, meso-fenil; um pequeno pico de 

1528 cm
-1

, pela presença do N-H; 1474 cm
-1

 indicando a presença de esqueleto aromático,  

1695 cm
-1

 devido a presença do anel C=N e de 33200 a 3550 para fenóis [7]. Segundo o 

espetro as bandas obtidas foram: 733 cm
-1

 para o C-H; 1700 para o C=H, 3495 para o grupo 

O-H e Esqueleto aromático com 1507 cm
-1

.  

 

 
 

Figura 2. Espectro de transmitância no infravermelho da TMHPP. 

 

Síntese TMHPP-metal: o produto reacional da TMHPP com tricloreto de alumínio 

hexahidratado (AlCl3.6H2O) e com o acetato de zinco dihidratado Zn(CH3COO)2.2H2O 

apresentaram rendimentos respectivos de 86,84% e de 81,21%  para as porfirinas esperadas. 

 

Solubilidade TMHPP-metal: solúvel em todos os solventes testados, dimetilsulfóxido 

(DMSO), tetrahidrofurano (THF) e diclorometano. 

 

Espectros de absorção no UV-Vis: os espectros do produto reacional feitos em THF e 

DMSO apresentaram as mesmas bandas de absorção da TMHPP inicial, não sendo possível 

caracterizar esses complexos apenas por esta técnica. As frequências esperadas para as bandas 

Q eram apenas duas, o que indicaria a existência da complexação [6], assim como um 

deslocamento batocrômico da banda de Soret. 

 

 



 

 

 
 

Figura 3. Espectro de absorção no UV-Vis das metaloporfirinas. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Por meio dos espectros da TMHPP, pode-se verificar que as bandas de Soret e Q 

apresentaram-se conforme o esperado para a porfirina. Pelo infravermelho as bandas 

características também se mostraram presentes. As porfirinas esperadas de Al e Zn 

mostraram-se não complexadas, quando verificado nos espectros feitos em THF e DMSO. A 

redução da intensidade da absorbância no espectro de THF com a porfirina esperada para o Zn 

pode se dever a interações do metal com o solvente. 

 

AGRADECIMENTOS 

 A Facitec pela bolsa concedida para a realização do projeto. Ao IFES pela 

disponibilização dos laboratórios e equipamentos. A professora Dr. Maria de Fátima Fontes 

Lellis pela autorização do uso do Espectrofotometro UV-vis DR5000 da Hach. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] BIESANGA M.; PYRZYNSKA K.; TROJANOWICZ M. Porphyrins in analytical 

chemistry. A review. Talanta 51 (2000) 209. 

[2] SUSLICK K.S.; RAKOW N.A.; KOSAL M.E.; CHOU J.H. The materials chemistry of 

porphyrins and metalloporphyrins. J. Porphyrins Phthalocyanines 4, 407–413 (2000) 

[3] ALEKSANDRA S.; DANUTA W.; PRZEMYLAW S. Photovoltaic and spectroscopic 

studies of selected halogenated porphyrins for their application in organic solar cells. Solar 

Energy Materials & Solar Cells 94 (2010) 492–500. 

[4] ADLER A. D.; LONGO F.R.; FINARELLI J. D.; GOLDMACHER J.D.; ASSOUR J. A 

simplifed systhesis for meso-tetraphenylporphin. Org. Chem. 32 (1967), pp. 475–478. 

[5] COSTA, A.A. Síntese, Caracterização e Aplicação de Catalisadores Metaloporfirínicos 

Suportados em MCM - 41.  2006. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de 

Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

[6] FRIEDERMANN, G. R. Estudo de porfirinas base livre e seus derivados de manganês por 

eletroquímica e espectro-eletroquímica de RPE e UV-Vis. 2005 (Tese de doutorado) – 

Universidade Federal do Paraná, UFPR. 

[7] SOLOMONS, T.W. G.; FRYHLE, C.B. Química orgânica: volume 1. 8. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. p. 75. 
 


