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RESUMO 

 

Foram investigadas através da técnica de absorção eletrônica Uv-Vis e 

emissão de fluorescência a interação entre uma série de porfirinas e zinco-

porfirinas com o polímero de eumelanina sintética obtida pela auto-oxidação da L-

DOPA (dihidroxi-fenilalanina). 

Ocorre a formação de dois complexos na interação entre as porfirinas 

catiônicas e a eumelanina. Um complexo mais fraco em concentrações mais baixas 

e intermediárias de eumelanina, e um complexo mais forte em concentrações 

maiores. Estes complexos podem ser observados pelas variações obtidas nos 

espectros de absorção em função da concentração da melanina.  

A eumelanina suprime eficientemente a fluorescência das porfirinas 

catiônicas, em um processo de supressão por esfera de ação. Este processo ocorre 

particularmente para os complexos fracos entre a porfirina e a eumelanina, 

podendo ser inferido pela natureza de polieletrólito da eumelanina que deve 

apresentar uma ampla superfície de contato carregada negativamente, facilitando 

a orientação das porfirinas em uma disposição planar em relação ao polímero. A 

determinação das constantes de supressão estáticas aparentes (KEA) mostra que 

os substituintes alquílicos influem consideravelmente na formação destes 

complexos com a eumelanina. As diferentes interações são devidas aos fatores 

estruturais tais como dimensão da porfirina, polarização dos substituintes e 

formação de interações de natureza hidrofóbica. As zinco-porfirinas são de forma 

geral menos suprimidas que as bases livres. Este comportamento pode ser uma 

evidencia da aproximação planar em relação ao polímero da melanina, uma vez 

que zinco porfirinas apresentam moléculas de água ligadas axialmente, logo estas 

moléculas coordenadas axialmente impediriam uma aproximação mais efetiva. 

Foi realizado um estudo da formação de filmes baseados na técnica de 

auto-montagem eletrostática entre as porfirinas e a melanina utilizando como 

substrato o vidro. Observa-se que a adsorção das porfirinas em vidro é 
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diferenciada sendo a TBzPyP a base livre que apresenta a maior adsorção. Pelos 

espectros de emissão dos filmes de porfirina em vidro foi possível verificar que 

alguns derivados interagem com uma participação mais efetiva dos piridínios que 

outros em que a interação é menos direcionada. 

Nos filmes porfirina melanina também é observada a supressão de 

fluorescência da porfirina. A diferença na magnitude de supressão nos filmes 

sugere que estes derivados possam ser utilizados em sistemas de diagnóstico 

relacionados à detecção de tumores melanóticos.  

Em um estudo paralelo, foram investigadas as propriedades de 

fotoisomerização de grupos azobenzênicos coordenados axialmente a uma 

ftalocianina de Silício(IV). Este sistema apresenta fotoisomerização E-Z e 

isomerização térmica e sensibilizada para o processo Z-E. As conversões E-Z e Z-E 

seguem uma cinética de primeira ordem, sendo o processo térmico Z-E cerca de 

dez vezes mais lento que o fotoquímico E-Z. A intensidade de fluorescência da 

ftalocianina é dependente do estado de isomerização dos grupos axiais, sendo que 

a forma E apresenta maior emissão de fluorescência que a forma Z. Portanto este 

sistema se constitui em um dispositivo molecular do tipo “on-off”, onde a 

intensidade de fluorescência pode ser controlada por um estímulo externo, no caso 

o comprimento de onda de excitação para a reação E-Z direta ou Z-E sensibilizada. 
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ABSTRACT 

 

In this work we have investigated the interaction between a series of 

cationic porphyrins and zinc-porphyrins and the synthetic eumelanin polymer 

obtained by the auto-oxidation of L-DOPA (dihidroxy-phenylalanine) by means of 

UV-Vis and fluorescence emission techniques.  

 Weak and strong porphyrin-melanin complexes are formed, and the 

evolution from weak to strong complexes can be monitored by the UV-Vis changes 

in the pophyrin spectra as the melanin concentration increases. 

The porphyrin fluorescence emission is quenched efficiently by eumelanin in 

a “quenching sphere of action” mechanism. This quenching sphere of action 

process is mainly observed for the weak complexes, and can be rationalized 

considering the polyelectrolyte nature of the eumelanin polymer which provides a 

broad contact area coated negatively, that enables a planar approximation of the 

porphyrins. The apparent static quenching constants (KEA) show that the nature of 

the alkyl substiutents markedly influences the complex formation. Total porphyrin 

size, different polarization induced by substituents and specific hydrophobic 

interactions are probably responsible for the different porphyrin – melanin 

association, which in turn reflects in the quenching properties of each particular 

porphyrin - melanin complex. The corresponding Zinc-porphyrins are less efficiently 

quenched by eumelanin, probably due the fact this molecules are axially 

coordinated by a water molecule, precluding a more close approximation between 

zinc-porphyrin and the eumelanin polymer. 

 Electrostatically self-assembled films of porphyrins and eumelanin on glass 

have been studied. Different porphyrin adsorption on glass were observed, and 

TBzPyP derivative shown the highest adsorption in the investigated porphyrin 

series. Fluorescence emission suggests different interaction properties of the 

adsorbed pophyrin on glass, with specific pyridinium participation for some 

porphyrin derivatives. 
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 Fluorescence quenching of the porphyrins is observed in porphyrin – 

melanin films. The differences observed in the quenching for each derivative 

suggest a possible application of these compounds for diagnostic procedures 

related to melanotic tumors. 

 In a complementary study, have been investigated the photoisomerization 

properties of a Si(IV)-phthalocyanine axially coordinated by azobenzene groups. 

Photochemical E-Z and thermal and sensitized Z-E isomerization processes were 

observed.  Both E-Z photochemical and Z-E thermal follow first-order kinetics. Z-E 

process as expected is considerably slower than E-Z. The pthalocyanine emission is 

dependent on the isomerization state of the apendent azobenze groups, and the E 

form is more emissive than the Z form. This system can be considered a molecular 

device since the emission properties of the phthalocyanine moiety can be 

modulated by the isomerization state of the axially coordinated azoarenes, creating 

an on-off (E-Z states) fluorescence signal, and differently from other reported 

systems the recovery of the initial state does not depend only on the rate of the 

thermal reaction, since it can be controlled by a sensitized mechanism. This system 

seems promising taking into account the stability of the axially coordinated 

moieties, the greater versatility in the achievement of the desired isomerization 

state and the broad spectral region considering both direct and sensitized 

excitation. 
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TrisBzPyHexDPyP 5,10,15,-tris(1-benzilpiridínio-4-il)-20-(1-hexadecilpiridínio-
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TMAPP 5,10,15,20-tetrakis(trimetilaminofenil)-porfirina 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A luz é responsável pela realização de uma variedade de funções essenciais 

dos sistemas biológicos. Pode-se dizer que uma das mais importantes funções da 

luz é a transmissão de informações de ambientes resultando em movimento, 

orientação e visão. Na visão, por exemplo, este mecanismo se resume 

basicamente na ativação enzimática, passando por um efeito cascata que é 

iniciado com a fotoexcitação da enzima rodopsina e termina com a ativação da 

enzima fotoesterase1. A luz também é fundamental na fotossíntese onde temos a 

clorofila como molécula principal neste processo, sendo que os carotenóides e as 

ficobilinas também participam no mecanismo de captação de luz2. Além destes 

processos mencionados acima, existe outro exemplo já bem conhecido da 

necessidade da luz, na síntese de vitamina D3. 

 

1.1 FOTOTERAPIA 

 O uso da luz visível, ou de região próxima ao visível, é conhecido como 

fototerapia que pode ser dividida em duas categorias: 

 Direta - quando moléculas biológicas, como proteínas e ácidos nucléicos, 

absorvem a luz e sofrem alterações. A absorção de luz pode ativar mudanças no 

DNA e conseqüentemente na regulação de suas funções biológicas. Mudança na 

estrutura secundária e terciária originadas pela absorção de luz UV são induzidas 

pela variação das bases constituintes do DNA. A afinidade entre o DNA e as 

proteínas numa seqüência de interações específicas, varia de acordo com a 

densidade super helicoidal do DNA. Desta forma a modificação de um dos 

parâmetros qual como, conformação helicoidal, ângulo entre duas bases 

adjacentes, ângulo entre os pares de base e outros são muito importantes na 

regulação das funções biológicas das proteínas. Além disso, interações específicas 

entre proteínas e DNA podem gerar outras alterações na estrutura do DNA.  
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No tratamento de psoríase, por exemplo, utiliza-se bastante este método 

onde geralmente emprega-se uma fonte artificial de luz com raios ultravioletas 

(UV) B, que correspondem à região de 280-315 nm, sendo esta região a mais 

adequada para o tratamento4. Geralmente são utilizadas câmaras ou pistolas de 

raios UVB, que também podem estar associados a remédios biológicos, atuando no 

sistema imunológico induzindo a apoptose.  

No tratamento da hiperbilirrubinemia também é utilizada a fototerapia 

direta. A hiperbilirrubinemia é caracterizada por uma concentração anormalmente 

elevada de bilirrubina no sangue. A luz sobre a pele do recém-nascido produz uma 

alteração química nas moléculas de bilirrubina localizadas nos tecidos subcutâneos.  

A configuração original da bilirrubina é 4Z,15Z (figura 1(1)). Nesta 

configuração, a bilirrubina é capaz de assumir uma conformação na qual todos os 

grupos funcionais polares estão internamente ligados através de pontes de 

hidrogênio. Esta conformação preferencial explica as propriedades lipofílicas deste 

composto e a necessidade de adição de grupos polares para sua secreção. Quando 

exposto à luz visível, preferencialmente na região de 450 nm, ocorre uma rápida 

reação de isomerização da bilirrubina de Z para E. Esta reação pode ocorrer na 

posição 4 ou 15. O rendimento quântico de formação de 4Z,15E-bilirrubina (figura 

1(2)) da bilirrubina ligada à albumina humana a 37o C é aproximadamente 0,2. A 

forma E é mais solúvel em água que a molécula de bilirrubina inicial, visto que 

nesta configuração nem todos os grupos funcionais polares estão envolvidos em 

ligações de hidrogênio internas. A 4Z,15E-bilirrubina é termicamente instável, e na 

ausência do efeito estabilizante da ligação com albumina, rapidamente converte à 

forma inicial. A reação fotoquímica de Z para E é reversível e ocorre rapidamente 

devido à sobreposição dos espectros de absorção das duas moléculas, um 

fotoequilíbrio pode ser rapidamente formado quando a bilirrubina está ligada a 

albumina e é irradiada em um sistema fechado. A composição do fotoequilíbrio 

depende do comprimento de onda utilizado na reação, a luz na região azul 

favorece a formação do composto 4Z,15E-bilirrubina e luz em comprimentos de 

onda maiores favorece a formação do composto 4Z,15Z-bilirrubina5
. 
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Figura 1. Reação de fotoisomerização da Bilirrubina. 1, 4Z,15Z-bilirrubina; 2,  
4Z,15E-bilirrubina 
 

 

Após ser alterada, a bilirrubina pode ser mais rapidamente excretada pelo 

fígado, sem necessidade de ser previamente alterada (conjugada) pelo fígado. 

 

  Indireta - quando o efeito é promovido por um fotossensibilizador 

administrado que atua como o absorvedor efetivo da luz utilizada no tratamento 

fototerápico. Uma vez que ocorre a absorção de luz pelo fotossensibilizador, ocorre 

a formação de um estado excitado, que é o estado reativo responsável pelo efeito 

terapêutico. A desativação deste estado excitado no efeito terapêutico pode 

ocorrer através de diversos processos como a transformação da própria droga ou 

através de reações de transferência de elétrons, ou energia, com moléculas 

endógenas6.  

Outro aspecto importante da terapêutica indireta está relacionado com a 

utilização de fotossensibilizadores no diagnóstico de tumores através da emissão 

de fluorescência. Esta técnica de diagnóstico é baseada na propriedade de 

acumulação seletiva em tecidos tumorais apresentada por alguns 
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fotossensibilizadores que, mesmo interagindo com tais tecidos, ainda apresentam 

emissão de fluorescência, como é o caso de algumas porfirinas7. 

Apesar do grande desenvolvimento tanto no diagnóstico como no 

tratamento através da fototerapia, é necessária a análise do efeito fotobiológico da 

radiação que está sendo utilizada em cada tipo de tratamento. Isto é, para o uso 

de uma determinada condição experimental é necessário um conhecimento exato 

da sensibilidade espectral do meio biológico e, conseqüentemente, do efeito 

fotobiológico no tratamento8.  Nos seres humanos existem várias moléculas 

capazes de absorver luz. Este é o motivo pelo qual deve-se ter um exato controle 

da luz que está sendo absorvida pelas moléculas evitando-se a possível ocorrência 

de reações de transferência de elétrons ou de energia indesejáveis. O DNA é um 

exemplo de molécula que absorve luz na região UV o que pode levar à clivagem de 

suas ligações e conseqüentemente mutações no DNA9. 

 

1.1.1 TERAPIA FOTODINÂMICA 

O uso de luz em combinação com a administração de um fotossensibilizador 

é o principio básico da terapia fotodinâmica (TFD). 

As primeiras experiências visando a aplicação do efeito fotodinâmico no 

tratamento de tumores, em humanos, foram feitas em 1903 por Tappernier e 

Jesionek, empregando eosina como fotossensibilizador. Em 1924 Policard observou 

que porfirinas podiam ser encontradas em elevadas concentrações em tumores 

malignos10. Observou também que porfirinas não apresentavam toxicidade, no 

entanto na presença de luz visível e oxigênio elas se tornavam altamente tóxicas 

ao tecido celular11. 

No final dos anos 60, Lipson apresentou um caso de tratamento de câncer 

de seio, utilizando derivados de hematoporfirina e irradiação seletiva do tumor com 

luz visível. 
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No fim dos anos 70, a partir dos trabalhos de Dougherty e colaboradores, a 

TFD passou a ser reconhecida como uma alternativa para o tratamento de 

câncer12. 

O mecanismo da terapia fotodinâmica consiste na injeção de uma droga 

sensibilizadora que apresenta seletividade pelos tecidos tumorais. Quando o 

diferencial de concentração da droga em tecidos normais e tumorais é máximo, o 

tumor é irradiado com luz visível, levando a molécula a um estado excitado 

singlete (1S*). A molécula excitada pode sofrer processos simples de desativação 

por colisão ou fluorescência (mecanismos desfavoráveis à TFD), reagir com 

substratos biológicos ou sofrer processo não-radiativo de cruzamento inter 

sistemas (CIS) levando ao estado triplete (3T) que transfere energia para o 

oxigênio molecular (3O2) gerando oxigênio singlete (1O2). Esta espécie é altamente 

reativa e pode reagir com moléculas do sistema biológico levando à fotonecrose do 

tumor6, ,13 14. Quando a espécie que reage com o substrato biológico é 1S*, 

chamamos de TFD tipo I, já quando a espécie reativa é 3T que transfere energia 

para o 3O2, chamamos  de TFD tipo II. A seguir temos o diagrama de Jablonski 

que mostra as reações fotoquímicas e as espécies citotóxicas da TFD. 

                   Estado Excitado 
                      Singlete 
                                                  Estado Excitado 
                                        C             Triplete 
 
 
Energia 
                       A   B   G                     D   G        
 
 
                      
                                Estado Fundamental 

E

3O2 

                 F 
1O2 + S          S(O)   

 
Figura 2. Diagrama de Jablonski mostrando as várias formas de excitação e 
relaxação do cromóforo: (A) excitação; (B) fluorescência; (C) cruzamento 
intersistema; (D) fosforescência; (E) transferência de energia não radiativa 
para formação de oxigênio singlete; (F) oxidação do substrato pelo oxigênio 
singlete; (G) conversão interna.  
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Os primeiros fotossensibilizadores aceitos para o uso clínico foram os 

derivados de hematoporfirina (HpD) com os nomes comerciais de Photofrin, 

Photosan, Photogem e Photocarcinorin. Estes sensibilizadores ficaram conhecidos 

como fotossensibilizadores de primeira geração. 

Photofrin, o fotossensibilizador mais comumente usado e estudado, é 

facilmente sintetizado reagindo a hematoporfirina em uma mistura dos ácidos 

sulfúrico e acético para formar os acetatos de hematoporfirina-IX (mono e di). O 

tratamento posterior com uma base, forma uma mistura geralmente conhecida 

como derivado de hematoporfirina (HpD). 

Em comprimento de onda adequado para a TFD - 630 nm (ε630 ≈ 3000 M-1 

cm-1), o Photofrin apresenta uma banda-Q com absorção que pode atingir até 0,5 

cm de espessura na pele. 

N
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HO

HOOC

HOOC

O
N
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N

HN

COOH
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OH

 
 

Figura 3. Estrutura da hematoporfirina que compõe alguns produtos, como o 
Photofrin23

 

O Photofrin foi o primeiro medicamento aprovado pela FDA (Food and Drug 

Administration) para o tratamento de câncer com a técnica de TFD, sendo utilizado 

principalmente para o tratamento de câncer no esôfago, no pulmão 

(endobrônquios) e trato genitourinário. 
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Apesar do sucesso clínico da primeira geração de fotossensibilizadores, a 

aplicação apresenta uma série de limitações, pois são formados por misturas de 

compostos, que necessariamente não apresentam reprodutibilidade no processo 

de síntese. Isto dificulta a preparação, tornando impossível determinar com maior 

exatidão a relação estrutura/atividade. Além de serem pouco seletivos, causam 

sensibilidade na pele por algumas semanas e apresentam baixa absorção na região 

espectral onde há maior penetração nos tecidos15. 

Além destas desvantagens, os HpDs têm se mostrado ineficientes no 

tratamento de alguns tipos de câncer como melanoma pigmentado, devido à 

sobreposição espectral do fotossensibilizador pela melanina encontrada nos tecidos 

malignos16. Entretanto, os fotossensibilizadores da primeira geração ainda 

apresentam efeitos colaterais bem inferiores comparados aos métodos tradicionais 

de tratamento de câncer. 

Estes aspectos desfavoráveis dos HpDs, fizeram com que esforços fossem 

direcionados na obtenção de uma segunda geração de fotossensibilizadores. A 

elaboração destes fotossensibilizadores de segunda geração leva em consideração 

uma série de propriedades consideradas ideais como: a) devem ser substâncias 

simples, para que possam ser facilmente reproduzidas; b) possuir alto grau de 

pureza; c) apresentar uma alta seletividade pelo tecido tumoral e ser facilmente 

eliminado do organismo, de modo que a incidência de luz não danifique os tecidos 

adjacentes normais17. Sob o aspecto fotoquímico é necessário: a) que apresentem 

absorção na região de 675-800 nm, o que permite uma maior penetração da luz 

através da pele (2-3 cm); b) que sejam estáveis cinética e termodinamicamente, 

tanto no estado fundamental quanto no estado excitado e; c) serem eficientes na 

geração de espécies citotóxicas através de processos de transferência eletrônica 

ou de energia entre o fármaco e moléculas endógenas18,23. 

Nesta segunda geração de fotossensibilizadores já existem alguns 

compostos bem conhecidos para a TFD, que podem ser encontrados na 

literatura6, , , , ,11 12 16 18 19. A seguir, são apresentadaos de forma simplificada os 

principais compostos pertencentes à segunda geração: 
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i- O ácido 5-amino-4-oxopentanóico (ALA) que é um fotossensibilizador 

endógeno baseado na administração oral e tópica simultaneamente, é o precursor 

metabólico da protoporfirina IX (Pp IX) que é a espécie fotodinâmicamente ativa.  

NH2

HO2C

O

ALA

NH

CO2H

N HN

N

CO2H

Pp IX

 
Figura 4. Síntese da Pp IX a partir do ALA (Levulan®) 

 

Quando aplicado na pele, o ALA é ciclizado por biossíntese gerando a PpIX, 

após 14 a 18 h é então excitado através de lâmpada azul (BLU-U®), 400-500 nm. 

Este medicamento é usado no tratamento de lesões pré-câncer de pele e em 

câncer de bexiga em fases I e II, acnes e outros. 

ii- meta-Tetrahidroxifenilclorina (m-THPC), conhecido comercialmente com o 

nome de Foscan, é uma droga sintética análoga a meso-tetrafenilporfirina. Apesar 

de simples, ela apresenta rotação na ligação fenil-porfirina, sendo composta por 

quatro atropisômeros. No entanto, à temperatura corpórea a rotação é rápida o 

suficiente para impedir que os componentes biológicos reconheçam e façam 

distinções entres os isômeros. 

 A m-THPC apresenta atividade fotodinâmica mais acentuada que o 

Photofrin, visto que o composto possui maior tempo de vida do estado triplete, 

maior absortividade molar (ε652 ≈ 2,24x104 M-1 cm-1), maior hidrofobicidade 

(levando a uma maior incorporação celular), maior seletividade e pode ser excitada 

em comprimento de onda maior (652 nm). Entretanto, persistem os efeitos 
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indesejáveis de fotossensibilidade na pele durante longos períodos, de forma 

análoga aos compostos de primeira geração. 

 

NH

N HN

HO

HO
N

OH

OH

(m-THPC)

 
 

Figura 5. Estrutura da m-THPC (Foscan®) 

 

 Este composto vem sendo estudado para o tratamento de cânceres de 

cabeça e pescoço, principalmente como paliativo para pacientes onde as cirurgias 

e radioterapia não podem ser empregadas. 

 

iii- O derivado de benzoporfirina (BPDMA), com o nome comercial de 

Visudyne, é uma clorina sintetizada a partir da reação de Diels-Alder entre a 

porfirina natural (PpIX) com dimetilacetilenodicarboxilato, formando uma mistura 

eqüimolar de dois isômeros. Este composto tem se mostrado eficiente na TFD, pois 

apresenta fotossensibilidade na pele bem inferior ao Photofrin e tem um tempo de 

meia vida de 6 horas em seres humanos. O Visudyne é utilizado principalmente 

para o tratamento de degeneração macular. 
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Figura 6. Estrutura da BPDMA (Visudyne®) 

 

iv- Além destes compostos mencionados acima, existem outros possíveis 

fotossensibilizadores como: bacterioclorinas; ftalocianinas e naftalo-cianinas. 

Embora já exista o conhecimento da eficácia do tratamento de câncer 

através da TFD, ainda existe uma resistência pela comunidade médica devido ao 

tradicionalismo às técnicas utilizadas. Acredita-se que futuramente a TFD será 

muito mais utilizada, no entanto, persiste a necessidade de melhor entendimento 

de todos os processo envolvidos como: efeito biológico, problemas com dosagem e 

seletividade do fotossensibilizador20.   

Atenção especial vem sendo direcionada nas porfirinas e compostos 

análogos visto que apresentam a maioria das características ideais de um bom 

fotossensibilizador21, 22. Além disso, as porfirinas têm a capacidade de absorver 

luz em vários comprimentos de onda (banda B e bandas Q), representando 

importantes componentes da luz solar. Elas também apresentam um longo tempo 

de vida do estado triplete, alto rendimento quântico, possibilidade de incorporação 

de diversos tipos de substituintes no macrociclo e de metais coordenados23. 

Um importante ponto que deve ser analisado no desenvolvimento de novos 

fármacos é a relação quantitativa estrutura-atividade (Quantitative structure-

activity relationships - QSAR). Esta relação é estudada para identificar as 
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características estruturais do metabolismo biológico e também as contribuições das 

características físico-químicas dos compostos na sua atividade biológica. Sabe-se 

que a atividade biológica dos compostos é determinada pela habilidade de se ligar 

ao receptor e que a afinidade do receptor está relacionada com impedimento 

estérico, hidrofobicidade e interações entre o composto e o receptor. O 

conhecimento destes fatores é importante, podendo assim determinar quais 

modificações na estruturas dos compostos é necessária para uma melhor resposta 

biológica. 

Como mencionado anteriormente, a TFD ocasiona a morte celular através 

do oxigênio singlete formado na célula. A células eucarióticas podem morrer 

através de dois processos: 

Necroses – quando a célula é impedida de manter seus processos vitais por 

lesões físicas ou químicas causadas por fatores externos, como temperaturas 

extremas, radiação, traumas, produtos tóxicos e falta de oxigênio (como no infarto 

do miocárdio e na gangrena). As lesões podem ter ainda origem biológica, como 

nas infecções por bactérias ou vírus. 

A necrose é caracterizada pelo não transporte de ATP, havendo morte 

celular devido à impossibilidade de produção de ATP. 

 

Apoptoses – morte programada de uma população celular, é um tipo de 

"autodestruição celular" que requer energia e síntese protéica para a sua 

execução. Está relacionada com a homeostase na regulação fisiológica do tamanho 

dos tecidos, exercendo um papel oposto ao da mitose. Este suicídio celular ocorre 

no desenvolvimento embrionário, na organogênese, na renovação de células 

epiteliais e hematopoiéticas, na involução cíclica dos órgãos reprodutivos da 

mulher, na atrofia induzida pela remoção de fatores de crescimento ou hormônios, 

na involução de alguns órgãos e ainda na regressão de tumores.   

A apoptose é caracterizada por uma série de mudanças celulares que 

podem ser visualizadas através de um microscópio. Pode-se detectar a apoptose 

através da análise do DNA, que é clivado em fragmentos múltiplos de 180 kDa.  
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O mecanismo mais aceito de morte celular, através da TFD, é a apoptose. A 

fotodegradação da célula é iniciada através de um efeito cascata. Durante o 

tratamento, o oxigênio singlete ataca as proteínas da mitocôndria alterando a 

estrutura de seus aminoácidos forçando outras conformações que destroem sua 

função normal. Além disso, a ativação da fosfolipase faz aumentar a concentração 

intracelular de cálcio, que leva à formação de óxido nítrico (NO), uma importante 

molécula bioativa que está envolvida do processo de apoptose mediado pela TFD. 

O mecanismo da morte celular não depende apenas da célula, mas também do 

fotossensibilizador,  da sua localização e da eficiência da droga administrada.   

 

1.2 MELANINA 

 Pelo fato de os procedimentos relacionados com a TFD requererem ativação 

por uma fonte de luz, o tratamento é particularmente indicado para áreas do 

organismo que possam ser facilmente iluminadas. Portanto, tumores externos são 

particularmente indicados sob este aspecto da TFD. 

 A pele é o maior órgão do corpo humano sendo responsável pelo 

recobrimento externo do corpo. Um dos tipos mais agressivos de tumores 

encontrados na pele é o melanoma que está associado, entre outros fatores, a um 

aumento na quantidade de melanina produzida nos melanócitos. Portanto, 

considerando tratamentos de TFD direcionados a tumores do tipo melanoma, é 

necessário entender o processo de interação melanina-fotossensibilizador. A seguir 

serão apresentadas algumas características desta biomolécula. 

As melaninas formam uma importante classe de macromoléculas 

pigmentadas encontradas em muitas partes da biosfera. A feomelanina e a 

eumelanina são as formas predominantes em humanos e atuam como 

fotoprotetores. 

As melaninas são classificadas de acordo com sua coloração. A Eumelanina 

inclui os pigmentos negros e marrons encontrados na pele e cabelos, sendo esta 

classe de melaninas a mais estudada. As Feomelaninas são pigmentos vermelhos 
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ou amarelos encontrados em animais e as Alomelaninnas são pigmentos negros ou 

marrons encontrados em plantas e fungos. 

 A coloração marrom ou preta da melanina é resultado de sua banda de 

absorção praticamente contínua na região do UV-vis, e um baixo rendimento de 

emissão fluorescência e fosforescência, levando a dissipação de calor ao invés de 

emissão de luz34,24. 

 As melaninas apresentam estrutura de polímeros heterogêneos em relação 

aos constituintes monoméricos (heteropolímeros) e ligações cruzadas que se 

distribuem aleatoriamente pela estrutura polimérica25, 26. 

 Ambas, eumelanina e feomelanina são derivadas de um precursor comum 

no sistema biológico, a dopaquinona, que é formada pela oxidação da tirosina 

através da tirosinase, formando a dopa (L-3,4-dihidroxifenilalanina)  que a seguir é 

reoxidada para a produção da dopaquinona. A dopaquinona é um intermediário 

altamente reativo, que na ausência de compostos tiol sofre ciclização 

intermolecular, levando a formação da eumelanina27,28. 

 

 Tirosina  Dopa   Dopaquinona         Cisteína 
 
 

Dopacroma             Cisteinildopa 
 
 

Índoles                    Benzotiazinas 
 
 

Eumelanina      Melanina tipo-mista         Feomelanina 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapas principais da formação da melanina29
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Figura 8. Estrutura da tirosina, L-dopa e dopaquinona. 
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Figura 9. Estrutura simplificada da eumelanina e da feomelanina. 
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Figura 10. Estrutura da eumelanina. 

 

 A melanina encontra-se em órgãos que recebem luz como pele, cabelo, 

olhos e em órgãos que não recebem luz como o cérebro, sendo que o papel deste 

polímero depende de suas propriedades intrínsecas como a estabilização de 

radicais livres e a interação com outras moléculas.  

A principal função biológica das melaninas é a fotoproteção celular. 

Entretanto, mesmo na ausência de luz a melanina participa de processos de 

transferência de elétrons30,31, um exemplo é a presença de melanina no cérebro, 

onde ela se liga ao metabolismo neurotóxico MPP+ (Metilfenilpiridina) com 

relevantes conseqüências relacionadas à doença de Parkinson32. A sua reatividade 

perante o oxigênio também é importante uma vez que conduz à formação de 

peróxido de hidrogênio e de radicais hidroxilas33. Apesar das várias funções, 
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apenas a fotoproteção é amplamente aceita, mas seu mecanismo ainda não é bem 

determinado34.  

A cor de cabelos, pele e olhos em animais são dependentes da quantidade, 

qualidade e distribuição dos pigmentos de melanina. A coloração do cabelo é uma 

das mais diversificadas na variação da quantidade de pigmentação. Estudos 

mostram que o fenótipo do cabelo nem sempre reflete o tipo de melanogenese. 

Cabelos preto, castanho, castanho claro e loiro diferem somente na quantidade de 

melanina presente, enquanto cabelos vermelhos apresentam quantidade quatro 

vezes maior de feomelanina comparado com castanhos claros e loiros35.     

Embora sua função principal seja a fotoproteção, ambas (feomelanina e 

eumelanina) estão envolvidas no desenvolvimento de câncer de pele do tipo 

melanoma. Por este motivo, existe um grande interesse científico nas propriedades 

fotofísicas, fotoquímicas e fotobiológicas das melaninas. Apesar da grande 

quantidade de estudos realizados, ainda é pouco conhecida a relação entre a 

estrutura e a função biológica destas moléculas36. 

Atualmente existe uma continua discussão sobre a estrutura 

química das melaninas, visto que são encontradas na forma de 

agregados na natureza. Em nível molecular, a estrutura básica é formada 

por pequenas subunidades de oligômeros planares constituídos 

geralmente por quatro a oito unidades indoquinólicas (5,6-

dihidroxindólico (DHI)/5,6-dihidroxindólico-2-acido carboxílico 

(DHICA)), com diferentes estágios de oxidação37. Vem sendo proposto 

que estas unidades fundamentais formam blocos, constituído por quatro 

ou cinco destas subunidades planares associadas através de um 

empacotamento-π. Estudos através de microscopia de força atômica 

(AFM) e microscopia eletrônica de varredura (SEM), mostram que a 

melanina é  formada por agregados esféricos de aproximadamente 150 

nm de diâmetro, o qual reúne-se para formar partículas com diâmetro 3 

a 286 μm38. Sabe-se também que a melanina produzida nos 
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melanossomos, que se encontram nos melanócitos, está associada a 

proteínas, o que confere à melanina uma estrutura supramolecular39. 

 
 

Figura 11. Estrutura proposta para a melanina, constituída de monômeros de 
DHI40,38. 
 

 
 

 

Figura 12. Imagem SEM da eumelanina Sépia officinalis (x 56.000). A linha 
tracejada branca é de 714 nm. 
 

 

 



 
 

18

 

 

Devido à grande diversidade na formação das melaninas, vários métodos 

vêm sendo utilizados para a determinação da estrutura, assim como na associação 

da melanina com fármacos. Dentre estes existe a espectroscopia de infravermelho, 

espectroscopia de absorção, microscopia de força atômica (AFM), microscopia 

eletrônica de varredura (SEM) e emissão de raio-X41, , ,42 43 44. 

As melaninas naturais são polímeros insolúveis na maioria dos solventes 

orgânicos e em solução aquosa, mas solúveis algumas vezes em soluções básicas. 

Desta forma, alguns polímeros sintéticos podem servir como modelos para o 

estudo de suas propriedades fotofísicas e fotoquímicas. Dentro dos modelos 

sintéticos, o mais utilizado para a obtenção da melanina é obtido através da 

autoxidação da dihidroxilfenilanina (dopa) que foi utilizado neste trabalho45. 

 Comparando-se a fotorreatividade das eumelaninas naturais e sintéticas, 

observa-se que há diferenças. Um exemplo é que tanto a eumelanina sintética 

quanto a eumelanina de olho bovino formam radicais livres e reagem com oxigênio 

com a radiação UV-vis.  No entanto, a sintética tem uma fotorreativiadade mais 

baixa se comparada com a natural46. Isto está relacionado ao tamanho dos 

agregados formados, pois a absorção e a relaxação não radiativa da molécula 

muda em função do estado de agregação.  

 A interação da melanina com fármacos pode ter uma 

significativa conseqüência farmacológica. O acúmulo de fármacos nos 

tecidos melanóticos como na retina epitelial pigmentada (RPE) pode 

levar a efeitos toxicológicos na retina através do aumento na 

concentração do tecido, alterando as propriedades fotoquímicas do 

complexo melanina-fármaco. Apesar de muitas investigações na 

natureza da interação melanina-fármaco, o exato mecanismo de 

interação ainda é desconhecido. Acredita-se na interação iônica em 

muitos sistemas onde existem fármacos carregados positivamente, mas 
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outros fatores também podem contribuir: lipofilicidade dos fármacos, 

forças de van der Waals e os processos de transferência de carga. 

   

1.2.1 PELE E CÂNCER DE PELE 

A pele é a primeira defesa de nosso organismo, protege os órgãos internos 

de ambiente químicos e físicos, regulariza a temperatura corpórea e as funções 

sensoriais (calor, frio, pressão, dor e tato). A pele pode ser dividida em duas 

camadas principais; a camada mais próxima da superfície, que é conhecida como 

epiderme e a camada mais interna, a derme. Há ainda vários órgãos anexos, como 

folículos pilosos, glândulas sudoríparas e sebáceas e unhas; e nos animais penas, 

escamas, cascos e chifres. A pele é praticamente idêntica em todos os grupos 

étnicos humanos. 

A epiderme é constituída por um epitélio estratificado pavimentoso (células 

escamosas em várias camadas). A célula principal é o queratinócito (ou 

ceratinócito) que produz a queratina. Existem também ninhos de melanócitos  

(produtores de melanina); e células imunitárias, principalmente células de 

Langerhans, gigantes e com prolongamentos membranares. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Queratin%C3%B3cito&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Langerhans
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Figura 13. Estrutura da pele 

 

A radiação ultravioleta é um dos maiores fatores ambientais que influenciam 

na função, sobrevivência e proliferação de muitos tipos de células.  

A principal causa de doenças e câncer de pele é a exposição aos raios 

ultravioleta UV-B e UV-A47. A exposição aos raios UV-A (>320 nm) produz 

imediatamente um escurecimento na pele que depende das reações químicas que 

ocorrem nos melanossomos, formando melanina. Estudos realizados nos 

melanócitos após a exposição da pele aos raios UV-A têm demonstrado que a 

maior mudança que ocorre é a rápida delocalização do melanossomo e que não 

existem mudanças estruturais das organelas melanóticas.  

Poucos estudos sistemáticos da quantidade de eumelanina e feomelanina 

em tecidos melanoma de humanos são encontrados. Estes estudos mostram que o 

melanoma está intimamente relacionado com a quantidade de melanina presente 

nestas células48, 35.  
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Metade dos novos casos de câncer são atualmente câncer de pele. Em 

todas as partes de mundo o câncer de pele tem aumentado (tanto melanoma 

quanto os não melatóticos). Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um aumento 

de 600% de incidência de câncer de pele desde 1930 e o que mais leva à morte é 

o melanoma. A exposição aos raios ultravioleta induz a uma resposta fisiológica, 

que em geral ocorre através da geração fotoquímica de espécies como: oxigênio 

singlete e/ou espécies como superóxidos, peróxidos e radicais hidroxilas. Como 

mencionado acima, esta fotoproteção é realizada pela melanina. Desta forma, 

torna-se muito importante o entendimento da presença deste pigmento em câncer 

do tipo melanoma49. 

 Os tipos mais freqüentes de câncer da pele são: 

Carcinoma Basocelular: é o mais freqüente e com o menor potencial de 

malignidade. Seu crescimento é lento e muito raramente se dissemina à distância. 

Pode se manifestar de várias maneiras, feridas que não cicatrizam ou lesões que 

sangram com facilidade devido a pequenos traumatismos. Esse tipo de câncer é 

mais comum em adultos, com picos de incidência por volta dos 40 anos. Porém, 

com a constante exposição de jovens aos raios solares, a média de idade dos 

pacientes vem diminuindo. 

 
 

Figura. 14 - Carcinoma basocelular: 

 

Carcinoma Espinocelular: tem crescimento mais rápido e as lesões maiores 

podem enviar metástases à distância. Também conhecido como carcinoma 
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epidermóide, é bem menos freqüente que o basocelular. Surge geralmente em 

áreas de mucosa aparente, como a boca, cicatrizes de queimaduras antigas ou 

áreas que sofreram irradiação (raios X). Pode ocorrer também a partir de lesões 

pré-cancerosas decorrentes da exposição prolongada e repetida da pele ao sol. 

 

Figura 15. Carcinoma Espinocelular 

 

Melanoma Maligno: tumor maligno muito grave que se origina das células que 

produzem o pigmento da pele (melanócitos). Freqüentemente envia metástases 

para outros órgãos, sendo de extrema importância o diagnóstico precoce para a 

sua cura. Pode surgir a partir da pele sadia ou a partir de "sinais" escuros (os 

nervos pigmentados) que se transformam no melanoma. O melanoma pode surgir 

em áreas da pele não exposta ao sol, porém, é mais freqüente nas áreas expostas. 

Algumas características do melanoma são: 

♦ Assimetria: formato irregular 

♦ Bordas irregulares: limites externos irregulares 

♦ Coloração variada (diferentes tonalidades de cor) 

♦ Diâmetro: maior que 6 milímetros 

http://www.secpre.org/intervenciones quirurgicas/cirugia plastica reconstructiva/ca espinocelular.gif
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Figura 16. Melanoma maligno 

 

1.3 ASPECTOS GERAIS DA SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS PORFIRINAS 

Essa seção tem como objetivo nos fornecer alguns subsídios para um 

melhor entendimento dos estudos realizados no presente trabalho. 

Cada item procura ser sucinto e direto para introduzir dados da literatura 

relacionados às discussões dos resultados experimentais obtidos. Quando 

necessário, serão indicados textos que abordam de maneira mais completa a 

química das porfirinas. 

As porfirinas são estruturas que se encontram associadas à diversas 

proteínas, atuando como cofatores nos sistemas biológicos. Nos seres vivos 

diversos processos bioquímicos são realizados por proteínas associadas a 

porfirinas: transporte de O2 (hemoglobina), armazenamento de O2 (mioglobina), 

respiração celular, cadeia de transporte de elétrons (citocromo C), catálise de 

reações de hidroxilações e epoxidações (citocromo P-450), decomposição de 

peróxidos (catalase). Textos gerais sobre a importância dos derivados porfirínicos 

nas diversas etapas do metabolismo bioquímico e o mecanismo de biossíntese 

desses derivados podem ser encontrados em livros básicos de bioquímica50,51. 
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1.3.1 NOMENCLATURA 

As porfirinas são compostos que apresentam um macrociclo central 

contendo 20 átomos de carbonos e 4 átomos de nitrogênio, denominado porfina, e 

grupos substituintes ao redor deste anel. A Figura 17 apresenta a estrutura da 

porfina e a numeração sugerida pela IUPAC.  

As posições 5, 10, 15, 20 que correspondem aos carbonos metilênicos da 

estrutura da porfina são também denominadas de posições α ou meso e as 

posições 2, 3; 7, 8; 12, 13 e 17, 18 que correspondem aos carbonos pirrólicos não 

diretamente ligados às posições meso, são também denominadas de posições β. 

As porfirinas que apresentam átomos de hidrogênio ligados aos nitrogênios 

21 e 23 são chamadas de “bases livres”; e porfirina resultante da substituição 

destes hidrogênios por um metal coordenado pelos quatro nitrogênios é 

denominada metaloporfirina. A incorporação de prótons aos nitrogênios 22 e 24 

origina a forma diácida, e a remoção dos hidrogênios 21 e 23 origina a forma 

dibásica. 
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Figura 17. Estrutura da porfina e numeração do anel segundo a IUPAC52. 

 

As porfirinas naturais são substituídas, geralmente, por resíduos metil, etil, 

vinil, acetil e propionil, ligados nas posições 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 e 18. Nos seres 

vivos as porfirinas geralmente são encontradas na forma de metalocomplexos, 

sendo o íon Fe3+ o centro metálico mais comum. Por se tratarem de porfirinas 

assimétricas, as rotas sintéticas para obtenção destes derivados naturais são 
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extremamente complicadas, restando a alternativa de extração de material 

biológico, o que implica em diversas etapas de purificação. 

 

1.3.2 SÍNTESE: ASPECTOS GERAIS 

As porfirinas podem ser sintetizadas a partir de monopirróis, pelo 

acoplamento de intermediários dipirrólicos, pela ciclizaçao de tetrapirróis e através 

de intermediários de oxobilanos53. 
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Figura 18. Estrutura dos intermediários dipirrólicos (A), tetrapirrólicos (B) e 
oxobilanos (C).  
 

 

 

 

Porfirinas que apresentam os pirróis substituídos são preferencialmente 

preparadas utilizando intermediários di ou tetrapirrólicos, a síntese dos 

intermediários geralmente envolve várias etapas e os rendimentos das reações de 

acoplamento e ciclização para a formação da porfirina são de aproximadamente 

40%. 
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As porfirinas “meso” substituídas são preferencialmente preparadas a partir 

de reações de condensação entre pirróis e aldeídos. Porfirinas tetrasubstituídas na 

posição meso foram primeiramente preparadas por Rothemund54 em 1935 pelo 

aquecimento de uma mistura de pirrol, aldeído e piridina em tubo selado. O 

rendimento desta reação é de aproximadamente 5% e apresenta como 

contaminante “clorin” que corresponde a porfirina reduzida nas posições 17 e 18 

(17,18-diidroporfirina). 

A síntese de porfirinas meso-substituídas a partir da condensação de pirrol e 

aldeídos foi intensamente investigada por Adler e colaboradores55,56. Através 

destes estudos os rendimentos foram sensivelmente ampliados para 35-40% para 

algumas porfirinas simétricamente substituídas como a tetra-fenilporfirina (TPP), 

obtida pela condensação de pirrol e benzaldeído, embora para muitos outros 

aldeídos utilizados nestas reações de condensação os rendimentos ainda sejam 

consideravelmente baixos. 

H
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NNN

C
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44 +
Ác. Propiônico

refluxo

Figura 19. Síntese da tetra-fenilporfirina (TPP) pela condensação de pirrol e 
benzaldeído. 
 Esta reação de condensação foi novamente investigada por Lindsey57 que, 

utilizando condições mais brandas e oxidantes adequados, optimizou as condições 

de reação para uma série de aldeídos, ampliando a validade do método de 

obtenção de porfirinas meso-tetrasubstituídas. Recentemente, através da utilização 

da condensação de dipirrometanos e aldeídos, foi obtido um avanço significativo 
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na obtenção de porfirinas do tipo A2BB2, onde as posições 5,15 e 10,20 apresentam 

substituíntes diferentes . 58
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Figura 20. Síntese de uma porfirina simétrica do tipo A2B2 pela condensação de 
dipirrometanos e aldeídos. 

 

 

1.3.2.1 Síntese de meso-piridínioporfirinas 

 

Porfirinas catiônicas podem ser obtidas através da reação de quaternização 

dos nitrogênios piridínicos da TPyP (tetra-piridilporfirina), utilizando agentes 

alquilantes adequados, geralmente haletos ou tosilatos de alquila. A reação pode 

ser classificada como uma reação de substituição nucleofílica.  
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Figura 21. Reação da TPyP com um haleto de alquila R-X, onde R representa a 
porção alquílica e X o haleto. 

 

Dois produtos secundários podem ser formados nessa reação: a) porfirinas 

semi-alquiladas, ou seja, aquelas que apresentam nitrogênios piridínicos não 

alquilados; e b) porfirinas N-pirrol alquiladas, que correspondem ao produto de 

alquilação do nitrogênio pirrólico interno. 

A formação do produto N-pirrol alquilado só ocorre em condições reacionais 

geralmente mais drásticas59 que a da alquilação das piridinas, visto que o 

nitrogênio pirrólico é pior nucleófilo que o nitrogênio piridínico, pois o par de 

elétrons desemparelhado do nitrogênio no pirrol está comprometido com a 

aromaticidade do anel, enquanto que o nitrogênio piridínico possui um par de 

elétrons livre60,61. Dessa maneira, esse produto só se forma na presença de 

agentes alquilantes muito reativos, que apresentam um bom grupo de partida e a 

formação de um carbocátion estável62,63. Reações entre piridil porfirinas 

assimétricas com brometo de benzila em DMF resultam na formação de produtos 

N-pirrol alquilados64, entretanto, a reação da TPyP com cloreto de benzila em DMF 

não apresenta nenhuma evidência de alquilação do nitrogênio pirrólico72,73. 
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Figura 22. Estrutura da porfirina TMPyP e N-pirrol alquilada. 

 

A formação de porfirinas semi-alquiladas pode ser evitada prolongando-se o 

tempo de reação, aumentando-se a temperatura da reação, o excesso do 

alquilante ou a concentração dos reagentes. Estas condições permitem um maior 

número de choques entre o anel piridínico e o alquilante, facilitando a ocorrência 

de um choque efetivo e a conseqüente alquilação. 

Em trabalho anterior72,73, desenvolvido neste laboratório, foram estudadas 

diversas condições experimentais, variando-se tempo de reação, solvente, 

concentração dos reagentes e grupos de partida, conseguindo-se otimizar as 

condições de reação para a obtenção de porfirinas benzil piridínio substituídas. 

Essas condições também se mostraram aplicáveis para as demais porfirinas 

piridínio substituídas, aumentando o rendimento da reação e a pureza do produto 

obtido. 

A condição reacional que apresenta um melhor rendimento de porfirina 

tetra-alquilada está sumarizada nos itens abaixo73,87: 
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• Temperatura de reação em torno de 130oC, pois reações realizadas em 

refluxo de DMF apresentam uma maior decomposição do solvente, 

diminuindo o rendimento da reação, e que reações realizadas em 

temperaturas abaixo de 100oC não produzem um rendimento de 

porfirinas tetra-alquilada razoável; 

• Concentração da TPyP entre 1 e 3 mmol.L-1, concentrações inferiores 

prolongam o tempo de reação, aumentando a decomposição do solvente 

e dificultando o isolamento do produto principal, enquanto que 

concentrações superiores podem ocasionar a precipitação da porfirina 

durante a reação, obtendo-se quantidade considerável do produto semi 

alquilado; 

• Excesso molar do alquilante entre 160 a 300 vezes, dependendo da 

reatividade do mesmo. Entretanto, o excesso de alquilante dificulta o 

isolamento da porfirina tetra-alquilada devido a sua solubilidade no 

agente alquilante; 

•  DMF utilizado deve ser recém destilado, armazenado sob atmosfera 

inerte em geladeira. A reação deve ser realizada no escuro, evitando-se 

a decomposição do DMF. 

O produto isolado nessas condições reacionais pode ser purificado a partir 

de recristalizações em mistura metanol/éter dietílico, não sendo necessária a 

preparação de colunas de separação, obtendo-se um produto compatível com a 

porfirina tetra-alquilada, de acordo com a análise elementar e RMN-1H. 

 

1.3.3 ESPECTROS ELETRÔNICOS DE ABSORÇÃO 

Nessa seção pretendemos familiarizar o leitor aos termos básicos e às 

atribuições usuais dos espectros eletrônicos das porfirinas , sendo que uma 

descrição mais completa dos aspectos teóricos podem ser encontrados em 

algumas teses65,66,67 e publicações53, ,68.  
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O espectro eletrônico das porfirinas na forma base livre apresenta, 

usualmente, cinco bandas características. A mais intensa, a banda Soret, possui 

máximo de absorção entre de 410 e 450 nm. Essa banda é também designada 

como banda B(0,0) e apresenta, no caso das porfirinas piridínio substituídas, 

absortividades por mol (ε) na ordem de 2 x 105 cm-1mol-1 L. As demais bandas 

apresentam máximos de absorção na região entre 500 e 650 nm e absortividades 

cerca de dez vezes menores que a da banda Soret. Essas bandas são 

denominadas, genericamente, bandas Q e são, na ordem decrescente de energia, 

Qy(1,0), Qy(0,0), Qx(1,0), Qx(0,0). 

As cinco bandas têm origem na transição π* ← π  com simetria das bases 

livres (D2h)72,67. As metaloporfirinas e porfirinas diprotonadas possuem uma maior 

simetria (D4h), e um número menor de bandas Q: Q(1,0) e Q(0,0), na ordem 

decrescente de energia.  

O modelo dos quatro orbitais de fronteira de Gouterman66,53 atribui à banda 

Soret a transição do orbital molecular ocupado de alta energia (HOMO), a1u, para o 

orbital molecular desocupado de menor energia (LUMO), eg, enquanto que as 

bandas Q para a simetria D4h são atribuídos às transições do orbital a2u para os 

níveis vibracionais 0 e 1 do orbital excitado eg, resultando em duas bandas Q. Com 

a perda de simetria observada nas bases livres, passando para D2h, há o 

desdobramento da transição eg ← a2u, formando as transições b3g ← b1u, referente 

ao eixo y e b2g ← b1u referente ao eixo x. 
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Figura 23. Representação esquemática das transições entre os diferentes níveis 
eletrônicos e vibracionais de porfirinas (D2h) e metaloporfirinas (D4h). 

 

Nas transições LUMO ← HOMO as densidades eletrônicas dos orbitais 

HOMO, a1u e a2u, e do orbital LUMO, eg, existem deslocamentos da densidade 

eletrônica do centro para a periferia do anel, ou seja mudanças estruturais que 

representam uma expansão do sistema π resultando em um deslocamento das 

bandas para a região do vermelho. A inserção de íons metálicos pouco 

eletronegativos, como o zinco(II), por exemplo, também  resulta em 

deslocamentos batocrômicos da banda Soret . 

Abaixo temos um espectro eletrônico, onde podemos observar o perfil 

espectral da porfirina TPPS base livre e metalada, e suas respectivas bandas de 

energia.  
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Figura 24. Espectros eletrônicos da ZnTPPS (⎯) e da H2TPPS (⎯) em água. 
 

 

1.3.4 ESPECTROS ELETRÔNICOS DE EMISSÃO 

Após a absorção de luz, o estado excitado formado pode ser desativado, por 

diversos caminhos, ao estado fundamental, formando o composto mais estável e 

de menor energia. Os processos de decaimento energético podem ser classificados 

em radioativos, com emissão de luz, e não radioativos, havendo apenas liberação 

de calor69,70. 

Em temperatura ambiente os elétrons estão preferencialmente no estado 

vibracional mais baixo do estado fundamental singlete (S0). Com a absorção de 

energia ocorrem transições para níveis vibracionais mais altos (1,2,...,n) dos 

estados excitados singlete (S1, S2,..., Sn). Em seguida, a energia térmica é 

dissipada, atingindo-se o nível vibracional mais baixo do estado excitado S1, em 

um processo chamado de conversão interna. Nesse momento, várias etapas 

podem ocorrer simultaneamente. A desativação do estado excitado acontece em 

duas vias: uma transição térmica (não radioativa) S1→S0 (conversão interna) e 

uma transição radioativa com emissão de luz S1→S0, chamada fluorescência. Essa 

transição pode ocorrer para um nível vibracional do estado fundamental diferente 

de zero, originando diferentes bandas no espectro de emissão. 
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Existe ainda a possibilidade de ocorrer uma transição proibida, uma 

transição entre estados de multiplicidade diferentes, ou seja, uma transição 

singlete-triplete, geralmente S1→T1. Essa etapa é denominada de cruzamento inter 

sistemas. O estado T1 também pode ser depopulado pela via não radioativa 

(conversão interna) ou num processo com emissão de luz, chamado 

fosforescência. Todo esse processo é ilustrado pelo diagrama de Jablonski 

simplificado apresentado na figura 25. 
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Figura 25.  Representação esquemática das possíveis transições eletrônicas 
após excitação por hν(1): decaimento não radiativo Sn→ S1(2); emissão de 
fluorescência S1→S0(3); decaimento não radiativo S1→S0(4) e T1→S0(8); 
cruzamento intersistemas S1→T1(5); e emissão de fosforescência T1→S0(7). 

 

A caracterização desses processos se dá pela determinação das constantes 

de velocidade dos processos radioativos e não radioativos e dos rendimentos 

quânticos de fluorescência (ΦF), de fosforescência (ΦP) e de formação do estado 

triplete (ΦT), ou seja, a razão entre os fótons emitidos em cada um desses 

processos pelos fótons absorvidos na excitação da espécie. 

Na caracterização dos processos que conduzem à formação e desativação 

dos estados excitados deve-se considerar as constantes de velocidade e os 

rendimentos quânticos. A magnitude destes dois parâmetros determina as 

propriedades fotoquímicas intrínsecas da molécula. 
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Um ponto importante que deve ser comentado antes da descrição das 

propriedades luminescentes dos compostos porfirínicos é denominado  efeito do 

átomo pesado (heavy atom effect), esse efeito altera consideravelmente alguns 

processos de desativação do estado excitado.  

Pela regra da seleção somente transições entre dois estados de mesma 

multiplicidade são permitidas, sendo assim transições entre estados singlete e 

triplete são “proibidas”. Contudo, a transição entre estados singlete e triplete é 

possível desde que uma perturbação interna ou externa origine uma mistura dos 

estados envolvidos gerando estados singletes e tripletes impuros. Estas misturas 

são originadas de interações magnéticas entre o movimento orbital do elétron e o 

momento magnético do spin, sendo este fenômeno denominado de acoplamento 

spin-órbita. 

Estas perturbações são originadas pelo campo magnético gerado próximo 

ao núcleo e a magnitude deste campo é diretamente proporcional à massa 

nuclear, sendo assim estas perturbações são chamadas de efeito de átomo pesado 

uma vez que átomos leves originam pequenas misturas. 

A maioria das bases livres e um grande número de metaloporfirinas são 

luminescentes, segundo Gouterman53 as porfirinas são classificadas como 

fluorescentes ou fosforescentes segundo a magnitude dos rendimentos quânticos. 

Desta forma, são classificadas como fluorescentes quando apresentam 

rendimentos quânticos de fluorescência (øf) entre 0,2 e 10-3 e fosforescentes 

quando apresentam rendimentos quânticos de fosforescência (øp) entre 0,2 e 10-4. 

As porfirinas bases livres e metaloporfirinas com metais de camada cheia 

são fluorescentes. A fluorescência desses derivados é observada à temperatura 

ambiente, enquanto que a fosforescência só é verificada a baixas temperaturas71 e 

em meio congelado, diminuindo-se a conversão interna T1→S0. 

Metaloporfirinas dos elementos de transição não apresentam fluorescência 

devido à formação de novos estados gerados pelos orbitais d, permitindo novas 

vias de decaimento não-radiativo. 
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Metaloporfirinas contendo íons metálicos diamagnéticos com orbitais d 

semipreenchidos são preferencialmente fosforescentes, sendo que os complexos 

de Pd(II) e Pt(II) apresentam alto rendimento quântico de fosforescência mesmo 

em temperatura ambiente na ausência de O2. 

Os complexos metálicos paramagnéticos são geralmente não luminescentes, 

as exceções, como no caso de algumas Cu(II)-porfirinas, apresentam baixo 

rendimento quântico de emissão, emissão esta que não é necessariamente 

atribuída à fluorescência ou fosforescência, visto que os estados moleculares não 

são classificados como singletes ou tripletes, devido à interação entre estados de 

transferência de carga e o sistema π do macrociclo72,73.  

Os parâmetros de emissão das porfirinas aquossolúveis TMPyP, TPPS, 

TMAPP e seus metalo derivados foram exaustivamente estudados na década de 80 

como parte da caracterização destes promissores fotossensibilizadores em 

sistemas de conversão de energia. A tabela I apresenta os rendimentos quânticos 

de fluorescência de algumas porfirinas e seus respectivos tempos de vida. 

Também apresenta os parâmetros de fosforescência, que foram determinados pela 

técnica de  fotólise por pulso de laser74. 

As metaloporfirinas de Pd(II), Sn(II) e Zn(II) dos derivados meso 

substituídos aquossolúveis apresentam longos tempo de vida do estado triplete 

(τT) e alto rendimento quântico de formação do estado triplete (ΦT), sendo 

propriedades importantes para aplicação como fotossensibilizadores em processos 

de transferência de energia e/ou elétrons. 
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Tabela I-  Parâmetros fotofísicos de porfirinas meso substituídas e seus metalo 
complexos 

Porfirinas ΦF τS (ns) ΦT τT (ms) 

H2TPPS1 0,08 10,4 0,78 0,42 

H2TMAPP1 0,07 9,3 0,80 0,54 

H2TMPyP2 0,047 6,0 0,95 0,17 

ZnTMAPP2 --- 1,75 0,82 1,2 

1 ref.54; 2 ref.75.  ΦF – rendimento quântico de fluorescência; τS – tempo de vida 

do estado singlete;  ΦT – rendimento quântico de formação do estado triplete; τT – 

tempo de vida do estado triplete. 
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Figura 26. Espectro de emissão da tetrafenil porfirina (TPP) em clorofórmio.  
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1.3.4.1 Supressão de fluorescência 

 

Vários processos podem resultar na supressão da fluorescência de uma 

molécula. Os dois processos principais são a supressão dinâmica (difusional) e a 

supressão estática. A desativação do estado excitado destes processos pode 

ocorrer através de vários mecanismos como por exemplo; reações do estado 

excitado, transferência de energia, transferência de elétrons ou formação de 

complexos. 

 O processo colisional de supressão de fluorescência pode ser descrito pela 

equação de Stern-Volmer (1):  

][][ QKQkF
F

SVq +=+= 11 0
0 τ     (1) 

Onde F0 e F são as intensidades de fluorescência na ausência e presença do 

supressor, respectivamente, kq é a constante de supressão bimolecular, τ0 é o 

tempo de vida do fluoróforo na ausência do supressor, [Q] é a concentração do 

supressor, e KSV = kqτ0 é a constante de Stern-Volmer. Quando construímos um 

gráfico de F0/F versus [Q] é esperado uma reta, onde o coeficiente angular é igual 

KSV. 

 A supressão de fluorescência pode também ser resultado da formação de 

um complexo “de estado fundamental”, não fluorescente entre o fluoróforo e o 

supressor. Isto ocorre quando este complexo absorve luz e retorna ao estado 

fundamental sem a emissão de um fóton de luz. 

 A dependência da variação de fluorescência com a adição do supressor 

poder ser encontrada através da constante de associação do complexo de estado 

fundamental.  

F  Q                       F Q 

 

onde F-Q representa o complexo de estado fundamental. 
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A constante pode ser escrita como: 

]][[
][

QF
QF

KS

−
=                        (2) 

onde [F-Q] é a concentração do complexo e [F] é a concentração do fluoróforo 

não complexado. Se o complexo é não fluorescente, então a fração fluorescente 

(F/F0) é dada pela fração total de fluoróforo que não está complexado (f). Sendo 

assim, temos: 

[F0]=[F] + [F-Q]      (3) 

substituindo na equação acima temos: 

][]][[
][

]][[
][][

QQF
F

QF
FF

KS
100 −=

−
=     (4) 

rearranjando a equação acima temos: 

][QK
F
F

S+= 10      (5) 

Na equação 5 temos a equação de supressão estática onde notamos que 

esta é idêntica à equação de supressão dinâmica, isto é a constante de Stern-

Volmer é igual a constate de equilíbrio da reação (KS=Keq). Para distinguirmos 

entre supressão estática e dinâmica temos que analisar outros parâmetros como, 

tempo de vida, temperatura e viscosidade. Outra análise importante para 

diferenciar entre supressão estática e dinâmica é o espectro de absorção; na 

supressão dinâmica não existe mudança apreciável no espectro de absorção, uma 

vez que afeta apenas o estado excitado do fluoróforo. Em contraste, na supressão 

estática existe a formação de um complexo do estado fundamental, modificando o 

espectro de absorção do fluoróforo.  

 Em muitos casos o fluoróforo pode ser suprimido por ambos os processos, 

colisional ou estático com um mesmo supressor76,77. Isto ocorre geralmente 

quando existe um desvio positivo dos pontos experimentais, não podendo ser 

tratado por uma regressão linear78,79. Desta forma a fração fluorescente 

remanescente (F/F0) é dada pelo produto da fração não complexada (f), e fração 

não suprimida pelo encontro colisional.  
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     (6) 

Sabendo que f –1 = 1 + Ks[Q] e rearranjando e invertendo a equação acima  

temos: 

F0/F = (1 + KSV[Q])(1 + Ks[Q])    (7) 

 

 Esta forma modificada da equação de Stern-Volmer é de segunda ordem em 

[Q], o qual gera um desvio positivo da curva, quando ambos processo de 

supressão, estático e dinâmico, estão ocorrendo para um mesmo fluoróforo. 

 A porção dinâmica da supressão de fluorescência pode ser determinada 

através das medidas de tempo de vida, que é τ0/τ = 1 + KSV[Q]. No entanto, 

quando a medida do tempo de vida se torna inviável, a equação (7) pode ser 

modificada, separando graficamente KS e KSV. Multiplicando os termos entre 

parênteses na equação 7 temos: 

F0/F = 1 + (KSV + KS)[Q] + KSVKS [Q]2     (8) 

 F0/F = 1 + Kapp[Q]      (9) 

Onde: 

][
1/

][)( 0

Q
FF

QKKKKK SSVSSVapp
−

=++=     (10) 

 A constante aparente de supressão é calculada para cada concentração do 

supressor. E então um gráfico do Kapp em função da concentração do supressor, 

sendo que o intercepto do eixo y= KSV + KS e o coeficiente angular da reta é KSVKS  

como mostrado na figura 27.  
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Figura 27.  Gráfico da supressão dinâmica e estática. 

 

Um outro processo de supressão de fluorescência é o conhecido como 

modelo de supressão por esfera de ação (SEA)80. Este tipo de supressão ocorre 

quando no momento da excitação o emissor e o supressor encontram-se em 

contato e não ocorre a emissão de fluorescência. Este tipo de supressão é um 

processo, na verdade, intermediário entre os processos puramente difusional e 

estático. Para sistemas simples onde o supressor e o fluoróforo são moléculas 

discretas pode-se assumir que no momento da excitação estas moléculas 

encontram-se juntas na mesma estrutura de solvatação ou “gaiola do solvente” 

(solvent cage), e pela proximidade entre as duas espécies ocorre a supressão da 

fluorescência com eficiência unitária ou praticamente unitária81. 

 

(fluoróforo)solv  +  (supressor)solv     →    (fluoróforo - supressor)solv

 

(fluoróforo - supressor)solv  +  hν     →     supressão de fluorescência 
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 Esta maior proximidade entre o supressor e a espécie emissora no momento 

da excitação também pode ser originada pela existência de um micro-ambiente 

gerado por uma espécie macromolecular82, por um sistema micro-

heterogêneo83,84 ou quando a excitação ocorre em um sistema sólido. 

 Assim como no caso da supressão estática são observados desvios positivos 

nas curvas de Stern-Volmer dinâmicos, entretanto, estes desvios geralmente 

ocorrem para concentrações muito menores de supressor. 

 A contribuição para o processo de supressão de fluorescência pode ser 

expressa pela fórmula: 

 

][QKEAe
I
I

=0  

onde I0 e I correspondem às intensidades de emissão na ausência e na presença 

do supressor, KEA é a constante de supressão de esfera de ação e [Q] é a 

concentração do supressor. A constante KEA é também denominada constante 

estática aparente, uma vez que o processo se assemelha a uma supressão 

estática, sendo que KEA é o produto de duas outras constantes: 

 

vNKEA =  

onde v é definido como o volume da esfera efetiva de supressão, ou seja, o 

volume dentro do qual o emissor pode ser considerado em contato com o 

supressor e N é o número de Avogadro. Logo o raio desta esfera corresponde à 

distância de contato entre emissor e supressor que origina a supressão85. 

 O processo de esfera de ação pode ocorrer simultaneamente ao processo de 

supressão difusional. Neste caso, a equação de Stern-Volmer pode ser modificada 

de forma a descrever os dois processos: 

 

)])([( ][QK
SV

EAeQK
I
I

+= 10  
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2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO DA DISSERTAÇÃO - OBJETIVOS 

 

A distribuição do sensibilizador entre tecidos normais e tumorais, assim 

como a sua localização celular (por exemplo, mitocôndria, núcleo) são aspectos 

primordiais em sistemas de TFD. Tanto a distribuição como a localização celular 

são governados em grande parte por fatores hidrofóbicos/hidrofílicos presentes na 

molécula do fotossensibilizador. 

A proposição geral desta dissertação é o estudo de uma série de porfirinas 

tetra-catiônicas com o polímero sintético da eumelanina. Estas porfirinas tetra-

catiônicas são a princípio hidrofílicas, porém apresentam substituintes alquílicos 

que conferem diferentes contribuições hidrofóbicas à molécula. Este fator 

hidrofóbico é obtido tanto pela utilização de grupos R-benzil, onde R é um 

substituinte na posição 4 do anel benzílico, como pela síntese de derivados 

porfirínicos contendo cadeias alquílicas hexadecil. Os grupos R presentes nos 

derivados benzílicos apresentam contribuições eletrônicas diferenciadas, podendo 

influenciar não só os aspectos gerais de distribuição de carga na molécula como 

gerar interações específicas com substratos biológicos. O fato de esses derivados 

serem catiônicos deve resultar em uma grande especificidade pela melanina, uma 

vez que este polímero apresenta grupos aniônicos e os diferentes substituintes da 

porfirina podem influenciar na cinética e na fração efetivamente incorporada pelo 

tumor pigmentado. 

Em uma etapa preliminar ao dos ensaios clínicos, faz-se necessária uma 

avaliação geral das características da interação em solução através de técnicas 

espectroscópicas de absorção e emissão de fluorescência, utilizando um modelo 

simplificado de melanina, obtido pela auto-oxidação da L-DOPA. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 REAGENTES 

A meso-(tetrakis piridil) porfirina (TPyP) (Midcentury) foi utilizada sem 

tratamento prévio. 

LiCl, NaClO4 e Zn(ac)2 (Merck) foram utilizados sem purificações prévias. 

Cloreto de p-metóxi benzila, brometo de p-nitrobenzila e cloreto de benzila 

(todos Aldrich) foram utilizados sem tratamento prévio. 

Acetonitrila foi utilizada sem purificações prévias (Mallinckrodt). 

O metanol (Synth) foi refluxado com iodo e magnésio e posteriormente 

destilado. O clorofórmio (Synth) foi lavado duas vezes com água destilada para 

eliminar traços de etanol e seco por uma noite em CaCl2, para então ser destilado.  

A acetona (Synth) foi seca com sulfato de cálcio, e então destilada para 

eliminar traços de água.  O éter etílico (Synth) foi lavado com uma solução de 

SnCl2 em H2SO4  6%,   seco com CaCl2 para então ser destilado.  

A L-dopa (3,4-dihiroxi-L-fenilanina) foi utilizada sem purificações prévias 

(Merck). 

Foram realizados diferentes tratamentos com a N,N-dimetilformamida 

(DMF), e o que produziu os melhores resultados é descrito a seguir. A DMF 

(Merck) foi seca com MgSO4
 (o MgSO4 foi anteriormente ativado em mufla a 200o 

C) por 24h e destilada à pressão reduzida de 6mmHg, na ausência de luz e 

recolhida a 42o C86. 

 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO 

 

 Os espectros eletrônicos foram obtidos no espectrofotômetro HP 8453, 

utilizando cubetas de quartzo com caminho óptico de 1 cm e capacidade de 3 cm3. 
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 Os espectros de RMN-1H foram obtidos em um equipamento Bomen AC 

200MHz.  

 Os espectros eletrônicos de emissão foram obtidos no fluorímetro Spex-

Fluorolog FL 212. Os espectros de emissão foram obtidos utilizando a geometria 

front face. Foram utilizadas cubetas de quartzo de caminho óptico de 1,00 cm e 

capacidade volumétrica de 3,5 cm3.  

 

3.3 SÍNTESES 

Aspectos Gerais  

 Todas as sínteses dos compostos porfirínicos foram acompanhadas por 

espectroscopia UV-Vis. 

 As sínteses realizadas seguiram os métodos já desenvolvidos pelo 

grupo87, ,72 73.  

Os compostos foram caracterizados por espectroscopia UV-Vis, RMN-1H e 

análise elementar. Antes de serem submetidas à análise as amostras 

permaneceram por 12h em Abderhalden. 

 

3.3.1 SÍNTESE DA TBZPYP 

Em um balão de 250 mL foram adicionados 200 mg de TPyP (3,2 x 10-3 

mol.L-1) e 8 g de cloreto de benzila (0,6 mol.L-1) dissolvidos em 100 mL de DMF. A 

reação foi mantida a 130o C, sob agitação magnética durante 2 horas. 

O solvente foi destilado a pressão reduzida em evaporador rotatório e o 

excesso de alquilante foi eliminado lavando-se com clorofórmio. O produto foi 

posteriormente recristalizado de uma mistura metanol/éter etílico, obtendo-se um 

sólido púrpura. TBzPyP.9H2O: C68H54N8Cl4.9H2O, MM=1286 g.mol-1,%C 63,5 (63,6 

calc); %H 5,41 (5,60); %N 8,83 (8,71). Rendimento 60%. 
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3.3.2 SÍNTESE DA TMPYP 

Em um balão de 250 mL foram adicionados 100 mg de TPyP (1,2 x 10-3 

mol.L-1) e 2 g de p-toluenossulfonato de metila (0,1 mol.L-1) dissolvidos em 140 

mL de DMF. A reação foi mantida a 130o C, sob agitação constante durante 3 

horas. 

O solvente foi destilado a pressão reduzida em evaporador rotatório e o 

excesso de alquilante foi eliminado lavando-se com clorofórmio. O produto foi 

posteriormente  recristalizado de uma mistura metanol/éter etílico, obtendo-se um 

sólido púrpura. TMPyP. 8H2O: C72H66N8S4O12.8H2O, MM=1507 g.mol-1,%C 57,3 

(57,4 calc); %H 5,49 (5,44); %N 7,40 (7,43). Rendimento 60%. 

 

2.3.3 SÍNTESE DA TNO2BZPYP 

Em um balão de 250 mL foram adicionados 100 mg de TPyP (1,5 x 10-3 

mol.L-1) e 7 g de brometo de p-nitrobenzila (0,4 mol.L-1) dissolvidos em 160 mL de 

DMF. A reação foi mantida a 130o C, sob agitação constante durante 2,5 horas. 

O solvente foi destilado a pressão reduzida em evaporador rotatório e o 

excesso de alquilante foi eliminado lavando-se com clorofórmio. Obteve-se um 

sólido de coloração verde, indicando a presença de impureza na síntese da 

porfirina. O produto foi posteriormente recristalizado de uma mistura metanol/éter 

etílico, persistindo o sólido verde. Realizamos uma nova síntese utilizando o 

alquilante purificado através da recristalização em etanol absoluto e 

posteriormente com uma mistura de ciclo hexano, hexano e benzeno (1:1:1). 

Observamos que mesmo com o alquilante recristalizado mais uma vez foi obtido o 

sólido com impurezas. Este produto foi recristalizado de uma mistura metanol/éter 

etílico e foi dissolvido em metanol a quente, e acidentalmente uma pequena 

porção do sólido verde caiu na chapa de aquecimento, onde observamos que  com 

aquecimento o sólido se tornou cor púrpura. Desta forma o sólido foi aquecido em 

um Kugelrhor por 3 horas a 120o C e pressão de 1 mmHg. A porfirina foi 
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posteriormente analisada, obtendo-se os seguintes resultados. TNO2BzPyP. 7H2O: 

C68H50N12Br4O8.7H2O, MM=1616   g.mol-1,%C 50,9 (50,5 calc); %H 3,87 (3,96); 

%N 10,2 (10,3). Rendimento 60%. 

 

3.3.4 SÍNTESE DA TMEOBZPYP 

Em um balão de 125 ml foram adicionados 50 mg de TPyP (1 x 10-3 mol.L-1) 

e 3,16 g de cloreto de p-metóxibenzila (0,25 mol.L-1) dissolvidas em 80 ml de DMF. 

A reação foi mantida a 130°C durante aproximadamente 3 horas. 

O solvente foi rotoevaporado à pressão reduzida, e o excesso de alquilante foi 

eliminado, lavando-se o sólido obtido com clorofórmio. O produto foi obtido após 

recristalização em metanol/éter etílico. O sólido obtido apresentou coloração 

púrpura. Rendimento: 70%. 

 

3.3.5 SÍNTESE DA TCLBZPYP 

Em um balão de 250 ml foram adicionados 70 mg de TPyP (1 x 10-3 mol.L-1) 

e 4,75 g de cloreto de p-clorobenzila (0,26 mol.L-1) dissolvidas em 113 ml de DMF. 

A reação foi mantida a 130°C durante aproximadamente 3 horas. 

O solvente foi rotoevaporado a pressão reduzida, e o excesso de alquilante 

foi eliminado, lavando-se o sólido obtido com clorofórmio. O produto foi obtido 

após recristalização em metanol/éter etílico. O sólido obtido apresenta coloração 

púrpura. Rendimento: 40%. 

 

3.3.6 SÍNTESE DA TBRBZPYP 

Em um balão de 250 ml foram adicionados 70 mg de TPyP (2 x 10-3 mol.L-1) 

e 5,64 g de brometo de p-bromobenzila (0,4 mol.L-1) dissolvidas em 57 ml de DMF. 

A reação foi mantida a 130°C durante aproximadamente 3 horas. 
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O solvente foi rotoevaporado a pressão reduzida, e o excesso de alquilante 

foi eliminado, lavando-se o sólido obtido com clorofórmio. O produto foi obtido 

após recristalização em metanol/éter etílico. O sólido obtido apresentou coloração 

púrpura. TBrBzPyP. 8H2O: C68H50N8Br8.8H2O, MM=1762 g.mol-1,%C 46,3 (46,3 

calc); %H 3,63 (3,74); %N 6,12 (6,36). Rendimento: 70%. 

 

3.3.7 SÍNTESE DA TCO2BZPYP 

Em um balão de 125 ml foram adicionados 48 mg de TPyP (2 x 10-3 mol.L-1) 

e 3,35 g de ácido α-bromo-p-toluíco (0,4 mol.L-1) dissolvidas em 40 ml de DMF. A 

reação foi mantida a 130°C durante aproximadamente 1 horas. 

O solvente foi rotoevaporado a pressão reduzida, e o excesso de alquilante 

foi eliminado, lavando-se o sólido obtido com clorofórmio, obtendo-se um sólido de 

coloração verde clara. O produto foi recristalização duas vezes em metanol/éter 

etílico para retirar a impureza. O sólido obtido apresentou coloração púrpura. 

TCO2HBzPyP. 8H2O: C72H54N8Br4.8H2O, MM=1622 g.mol-1,%C 53,2 (53,3 calc); %H 

4,06 (4,31); %N 6,32 (6,90). Rendimento: 70%. 

 

3.3.8 SÍNTESE DA TCH3BZPYP 

 Em um balão de 125 ml foram adicionados 80 mg de TPyP (2 x 10-3 mol.L-1) 

e 3,6 g de brometo de p-metilbenzila (0,3 mol.L-1) dissolvidas em 65 ml de DMF. A 

reação foi mantida a 130°C durante aproximadamente 3 horas. 

O solvente foi rotoevaporado à pressão reduzida, e o excesso de alquilante 

foi eliminado, lavando-se o sólido obtido com clorofórmio. O produto foi obtido 

após recristalização em metanol/éter etílico. O sólido obtido apresentou coloração 

púrpura. TCH3BzPyP. 8H2O: C72H66N8Br4.8H2O, MM=1502 g.mol-1,%C 57,4 (57,6 

calc); %H 5,01 (5,19); %N 7,47 (7,45). Rendimento: 70%. 
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3.3.9 SÍNTESE DAS ZINCO PORFIRINAS 

Foram sintetizados os metaloderivados das porfirinas TMPyP, TBzPyP, 

TNO2BzPyP, TCH3BzPyP, TBrBzPyP, TClBzPyP e da TMeOBzPyP 

Em um balão de 250 ml foram adicionados 60 mg da porfirina e um excesso 

molar de 10 de ZnCl2 dissolvidos em 100ml ml de água deionizada. A reação 

permaneceu em refluxo por 1 hora, até quando não observou mais mudanças no 

espectro UV-Vis. Adicionou-se então à mistura reacional, previamente resfriada, 

solução gelada de NaClO4 4 mol.L-1. O sólido obtido foi lavado com água 

deionizada gelada para eliminar o excesso de sal. O produto final foi obtido após 

recristalização em metanol/éter etílico. Todos os derivados apresentaram coloração 

verde. 

Para a obtenção da ZnTMPyPCl4, adicionou-se à ZnTMPyP(ClO4)4 dissolvida 

em acetonitrila, solução de LiCl 3M em acetonitrila. O sólido precipitado foi filtrado 

e lavado com acetona para eliminar o excesso de LiCl. A ZnTMPyPCl4 apresentou 

coloração verde. 

Abaixo temos as analises elementares e os respectivos rendimentos das 

zinco-pofirinas: 

ZnTMPyPCl4: C68H54N8Cl4.11H2O, P.M.=1181,6 g mol−1, %C 48,86 (48,95 calc), 

%H 5,30 (4,74), %N 10,35 (10,52). Rendimento: 80% 

ZnTBzPyP(ClO4)4: ZnC68H52N8O16Cl4.4H2O, P.M.=1515,9 g mol−1, %C 53,98 

(54,09 calc), %H 3,90 (3,88), %N 7,38 (7,41) Rendimento: 60% 

ZnTNO2BzPyP(ClO4)4: ZnC68H48N12O24Cl4.9H2O, P.M.=1724,89 g mol−1, %C 

47,50 (47,52 calc), %H 3,80 (3,42), %N 9,70 (9,20). Rendimento: 72% 

 ZnTBrBzPyP(Cl)4: ZnC68H48N8Br4Cl4.8H2O, P.M. = 1647 g mol−1, %C 49,5 (49,6 

calculado); %H 4,05 (3,89); %N 6,44 (6,80). Rendimento 80%. 
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3.3.10 SÍNTESE DA TRISPYMHDPYP  

Em um balão de 250 mL foram adicionados 100 mg de TPyP (2 x 10-3  

mol.L-1) e 0,6 g de 1-bromohexadecano (0,024 mol.L-1) dissolvidos em 80 mL de 

DMF. A reação foi mantida a 130o C, sob agitação constante durante 3 h. 

O solvente foi destilado a pressão reduzida em evaporador rotatório e o 

excesso de alquilante foi eliminado lavando-se três vezes com éter etílico. O 

produto foi dissolvido em metanol para extrair o excesso de TPyP. O filtrado foi 

rotoevaporado e os produtos separado através de colunas de Sephadex LH-20 e 

Alumina. Obtendo um sólido de coloração púrpura. 

 

3.3.11 SÍNTESE DA TRISMPYHEXDPYP 

 Em um balão de 50 mL foram adicionados 30 mg de monoHexTrisPyP (2 x 

10-3 mol.L-1) e 1,149 g de p-toluenossulfonato de metila (0,4 mol.L-1) dissolvidos 

em 16,5 mL de DMF. A reação foi mantida a 130o C, sob agitação magnética 

durante 2 horas. 

O solvente foi destilado a pressão reduzida em evaporador rotatório e o 

excesso de alquilante foi eliminado lavando-se com éter etílico. Rendimento 40%. 

O produto da reação foi purificado em coluna de Sephadex-HL20, utilizando como 

solvente o metanol. O sólido obtido apresentou coloração púrpura. 

 

3.3.12 SÍNTESE DA TRISBZPYHEXDPYP 

 Em um balão de 50 mL foram adicionados 30 mg de monoHexTrisPyP (2 x 

10-3 mol.L-1) e 0,822 g de cloreto de benzila (0,4 mol.L-1) dissolvidos em 16,5 mL 

de DMF. A reação foi mantida a 130o C, sob agitação magnética durante 2 horas. 
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O solvente foi destilado a pressão reduzida em evaporador rotatório e o 

excesso de alquilante foi eliminado lavando-se com éter etílico. Rendimento 40%. 

 O produto da reação foi purificado em coluna de Sephadex-HL20, utilizando 

como solvente o metanol. O sólido obtido apresentou coloração púrpura. 

 

3.3.13 SINTESE DA THEXDECTPYP 

Em um balão de 125 ml foram adicionados 50 mg de TPyP (1,2 x 10-3  

mol.L-1) e 6,2 g de 1-bromohexadecano (0,3 mol.L-1) dissolvidas em 68 ml de DMF. 

A reação foi mantida a 130°C durante aproximadamente 2 horas. 

O solvente foi rotoevaporado a pressão reduzida, e o excesso de alquilante 

foi eliminado, lavando-se o sólido obtido 3 vezes com éter etílico. Como o excesso 

de alquilante continuava impregnado o sólido foi aquecido no Kugelrhor por 3 

horas, à pressão de 1 mmHg. O produto obtido foi analisado através de 

cromatografia em camada delgada, onde observamos que a amostra ficava toda 

retida na placa, como era esperado. Rendimento: 70%. 

 

3.3.14 SÍNTESE DA DOPA-MELANINA 

A síntese da melanina foi preparada através de método já descrito por 

Sealy88,89. Foram adicionados 2,5 g de 3,4-dihidroxi-L-fenilalanina (L-dopa) em 

510 mL de água MiliQ que se encontrava em pH 8,2, obtido pela adição de 

hidróxido de amônio concentrado. Após a dissolução da L-dopa o pH da solução se 

encontrava em torno de 7,0, sendo então  ajustado novamente para 8,0. Esta 

mistura foi deixada sob agitação magnética e sob fluxo de O2  por três dias 

O precipitado foi lavado com ácido clorídrico 0,01 mol.L-1, e depois três 

vezes com água MiliQ. Parte do precipitado de melanina dissolveu em pH 5,0 não 

foi possível a sua recuperação por centrifugação. Então foi ajustado até 2,0 

novamente, para a precipitação da melanina e sua posterior centrifugação. O 

sólido foi ressuspendido em acetona e seco sob vácuo. 
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A formação deste polímero ocorre de maneira irregular, existindo uma 

variedade muito grande de peso molecular no produto final. Para um melhor 

controle do peso molecular a melanina foi tratada com uma membrana de 

separação (Millipore) 5000 u.m.a., através de centrifugação. Para todas as 

medidas deste trabalho foi utilizado polímero com peso molecular maior que 5000. 

 

3.3.15 PREPARAÇÃO DOS FILMES 

 Os slides de vidro foram utilizados como suporte dos filmes. Estes foram 

tratados com uma solução “piranha” (mistura 7:3 de ácido sulfúrico concentrado e 

peróxido de hidrogênio concentrado), sendo que esta solução deve ser utilizada 

logo após o preparo. Posteriormente os slides foram lavados com água MiliQ e 

secos em atmosfera de argônio90. 

 Os filmes foram obtidos através do método de imersão onde a concentração 

da solução aquosa de porfirina utilizada foi 5 x 10-3 mol. L-1 e a concentração 

melanina 5 mg.mL-1. O tempo de imersão foi de 30 minutos e após cada imersão o 

slide foi lavado com água miliQ e seco em atmosfera de argônio. 

 Foram construídos filmes formados pela deposição de camadas sucessivas 

apenas de porfirinas ou de melanina.  Também foram construídos filmes formados 

pela deposição alternada de camadas de porfirina e melanina.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 SÍNTESES 

 

As porfirinas foram sintetizadas pela reação entre a TPyP e os 

correspondentes haletos de alquila. 
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Figura 28. Representação Esquemática da Reação de Quaternização dos 
Nitrogênios Piridínicos do TPyP. 

 

Foram reproduzidas as condições experimentais anteriormente utilizadas em 

nosso grupo73,74, desta forma não serão discutidos aspectos relativos à reatividade 

dos diversos haletos de alquila em reações de quaternização, serão apresentados 

apenas os aspectos gerais e caracterização dos compostos porfirínicos obtidos. 

 Apesar das rotas sintéticas já serem conhecidas do grupo, durante as 

sínteses realizadas foram encontrados vários problemas relacionados aos 

rendimentos das reações e com a pureza dos produtos obtidos. Em várias reações, 

embora tenham sido utilizadas as condições pré-determinadas, os produtos obtidos 

formavam um material oleoso após a eliminação do solvente. Este material é 

característico de produto semi-alquilado (porfirinas mono, di e tri- alquiladas), que 

forma com o alquilante e resíduos de solvente um material com as características 

oleosas descrita acima.  
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Outro problema encontrado foi que em muitas sínteses, obtivemos o 

produto tetra-alquilado (confirmado pelo espectro de absorção), porém 

acompanhado de quantidades variáveis de um produto secundário não porfirínico. 

A separação/purificação cromatográfica de porfirinas catiônicas não é um 

processo viável uma vez que só são solúveis em solventes polares e apresentam 

uma alta retenção na fase estacionária tanto em sílica como em alumina, sendo 

purificadas normalmente por precipitação pela troca conveniente do contra-íon, ou 

através de recristalização. Estes métodos, entretanto, não foram adequados na 

maioria das reações que apresentaram um comportamento anômalo. 

Os problemas encontrados nestas sínteses podem ser provenientes da 

pureza do DMF ou do alquilante. 

O DMF apesar de ser um solvente muito utilizado pode sofrer 

decomposição, por exemplo, na presença de traços de água sofre hidrólise 

lentamente, de acordo com a equação abaixo: 

 

HCON(CH3)2 + H2O  → HCOOH + (CH3)2NH 

 

Por sua vez, a degradação térmica do DMF produz dimetilamina e monóxido 

de carbono, e a presença de impurezas ácidas ou básicas também levam à 

decomposição do DMF. Portanto, levando em consideração tanto a possível 

hidrólise e a decomposição térmica, o ácido fórmico e a dimetilamina são as 

principais impurezas do DMF91,92. Por sua vez, traços de ácidos e bases catalisam 

a decomposição da DMF, ou seja, a própria decomposição da DMF gera espécies 

ácidas e básicas que auxiliam na decomposição deste solvente. 

A dimetilamina pode reagir com o alquilante, uma vez que se trata de uma 

amina secundária e os agentes alquilantes empregados são bastante reativos, 

podendo gerar as respectivas aminas terciária e quaternária como indicado abaixo: 
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i- esquema da reação entre a dimetilamina e brometo de nitrobenzila 

 

Esta reação além de consumir o alquilante gera produtos secundários que 

contaminariam o produto final. 

Uma outra possibilidade é a da reação direta entre o alquilante e a DMF, 

resultando na alquilação da amida como indicado abaixo, entretanto a reatividade 

do nitrogênio da amida é muito mais baixa que os nitrogênios das aminas: 
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ii- representação da reação de alquilação da DMF. 

 

Os menores rendimentos também podem estar relacionados a uma 

mudança na polaridade do meio reacional devido à presença dos produtos de 

decomposição do DMF, ou pelos produtos de alquilação da dimetilamina. Esta 

alteração nas condições do meio poderiam resultar em alterações na solubilidade 

tanto da TPyP como dos produtos tetra-alquilados, modificando a reatividade ou 

dificultando a separação e purificação destas porfirinas catiônicas. 

Adicionalmente, verificamos também, que a utilização de DMF recuperado 

não é aconselhável para a realização das sínteses, pois, apesar dos métodos 

empregados para o tratamento do DMF, é relativamente difícil a obtenção de um 

solvente adequado. 
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Além dos problemas encontrados com o solvente temos que considerar a 

reatividade dos alquilantes utilizados. Devido a grande reatividade dos alquilantes 

eles podem se decompor, como por exemplo, no caso do cloreto de benzila pode 

ocorrer hidrólise formando ácido clorídrico, o que também levaria a um menor 

rendimento das reações. Resultados semelhantes foram obtidos em reações 

atípicas que utilizaram tanto haletos de benzila purificados como com haletos 

utilizados sem prévia purificação. Logo, a decomposição ou contaminação do 

alquilante não deve ser a causa principal destas anomalias, mas sim os fatores 

mencionados acima para o solvente DMF (vide, por exemplo, na parte 

experimental, a síntese da TNO2BzPyP). 

A seguir temos uma breve descrição dos métodos que foram empregados 

na purificação de algumas das porfirinas, em sínteses que tiveram resultados 

anômalos. 

i- Na obtenção da TNO2BzPyP, por exemplo, foi obtido um sólido 

esverdeado que não apresentava características de material porfirínico, além do 

que a quantidade do material obtido era muito superior à massa esperada, 

indicando a existência de um subproduto na reação. Para otimizarmos o método 

ideal de purificação foram realizadas varias tentativas de recristalização; no 

entanto, notou-se que esta impureza permanecia após a precipitação da porfirina. 

Foi observado que esta impureza só era eliminada através de aquecimento. Uma 

vez que o aquecimento elimina este sólido, o produto das reações foi aquecido em 

sistema Kugelhorn sob vácuo (aprox. 5 mmHg). Observa-se que à medida que 

ocorre o tratamento térmico a massa no balão que contém a amostra diminui e a 

coloração púrpura da porfirina torna-se visível e no balão de resfriamento ocorre a 

condensação de um sólido branco. Não foram realizados testes no sentido de 

analisar este sólido. 

 

ii- nas sínteses em que ocorreu a formação de quantidades apreciáveis de 

produtos semi-alquilados, tentamos completar a reação de quaternização de todas 

as piridinas da TPyP, reagindo novamente a mistura com o haleto de alquila, 
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correspondente. Na maioria dos casos não foram obtidos resultados satisfatórios, 

persistindo ainda uma fração de porfirinas semi-alquiladas que dificulta o processo 

de purificação. 

 

iii- Na demais sínteses outros métodos para a purificação foram utilizados;  na 

TCO2BzPyP foram realizadas duas recristalizações, devido à presença de um sólido 

verde claro. Nas porfirinas TCH3BzPyP e TMeOBzPyP foi necessária a centrifugação 

do material, pois o sólido obtido era muito fino impossibilitando a separação por 

filtração. Após estes tratamentos estas porfirinas foram aquecidas em sistemas 

Kugelhorn, como descrito acima. 

Após todos os tratamentos aplicados, para a purificação das porfirinas, 

foram realizadas análise elementar e RMN (figura 36), para nos certificarmos da 

pureza das amostras obtidas. 

 

4.2 SÍNTESE DOS DERIVADOS PORFIRÍNICOS ANFIFÍLICO SEPARAÇÃO DA 

MHDPYTRISPYP 

A biodistribuição de uma determinada droga depende, entre outros fatores, 

de suas características hidrofílicas/hidrofóbicas. Uma vez que a ação fotodinâmica 

dependerá também da localização do fotossensibilizador, preparamos alguns 

derivados catiônicos pela alquilação do nitrogênio piridínico com grupos 

hexadecila. A preparação de derivados mono-funcionalizados com grupos 

hexadecila é interessante, pois disponibiliza ainda os três grupos piridínicos da 

TPyP para alquilação posterior gerando uma porfirina anfifílica. 
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Figura 29. Reações de obtenção produto porfirínico anfifílico. A: produto mono-
hexadecilpiridínio; B: produto tetra-alquilado, sendo R um grupo metila ou 
benzila. 
 

Desta forma o macrociclo porfirínico com os quatro grupos piridínicos 

simétricos positivos consistiria a porção polar da molécula e a cadeia formada pelo 

grupo hexadecil seria a porção apolar da molécula: 
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 A obtenção do produto mono alquilado não é um processo simples, uma vez 

que a reação de alquilação pode ocorrer em qualquer um das quatro piridinas da 

TPyP, sendo necessário para a obtenção deste produto em quantidades razoáveis 

uma adequação do excesso molar do alquilante e dos tempos de reação. Uma vez 

que no meio reacional, além da TPyP que não reagiu, formam-se também 

produtos com outros graus de substituição, a metodologia normalmente 

empregada é cromatografia por exclusão de peso molecular usando Sephadex 

como fase estacionária. Este método a princípio deveria resultar em uma 

separação razoável, já que cada grupo hexadecila incorporado na molécula 

representa uma aumento de peso molecular de 304,9 u.m.a incluindo o contra-íon 

brometo. 

Após realizarmos a reação nas condições que favorecem a formação do 

produto mono-alquilado, foram realizados vários testes para a separação da 

porfirina mono-substituída. 

 Primeiramente foi realizado uma pequena coluna em Sephadex LH-20 de 

(1,8 x 24 cm) e como eluente o metanol, para a separação dos produtos através 

dos diferentes pesos moleculares dos compostos formados, conforme descrito na 

literatura93. No entanto, as frações obtidas indicaram que o processo 

cromatográfico não apresentou uma resolução eficaz, e não foi possível a 

separação dos compostos durante a eluição da coluna, sendo observada apenas 

uma mancha que foi separada em varias porções. Foi realizada cromatografia em 

camada delgada, onde a fase estacionaria foi a alumina e fase móvel uma mistura 
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de clorofórmio/metanol (85:15). Analisando as porções obtidas, observamos que a 

porfirina mono-substuída está presente em todas porções, sendo que a maior 

concentração se encontra nas frações 3 e 4. Além da porfirina mono-substituída, 

uma porção de peso molecular maior (produto mais alquilado) e traços de TPyP 

também estão presentes em todas as porções. Desta forma este procedimento não 

foi eficiente na separação da porfirina desejada, visto que apresenta uma mistura 

muito complexa. Abaixo temos as placas cromatográficas em camada delgada da 

coluna realizada. 

   (1)            (2)               (3)                (4)                   (5)                    (6) 

 

Figura 30. Frações obtidas do procedimento de cromatográfico em camada 
delgada, com fase estacionaria de alumina e fase móvel clorofórmio/metanol 
(85:15), a primeira amostra de cada placa é a porfirina TPyP utilizada como 
padrão, os números de 1 a 6 são as frações recolhidas. Os compostos 
encontrados em cada placa estão circulados para melhor visualização. 
 

Uma vez que a resolução das colunas em Sephadex LH-20 não foi eficaz, 

realizaram-se colunas em Alumina neutra com eluente clorofórmio e metanol, 

sendo variada a proporção destes solventes para que pudéssemos analisar o efeito 

da polaridade no processo de separação.  

  Para podermos encontrar a proporção ideal de clorofórmio/metanol para a 

separação do produto mono-alquilado, foi necessário a realização de vários 

processos cromatográficos. Abaixo citamos os resultados encontrados para as 

diferentes proporções utilizadas. 
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 Os resultados da coluna realizada utilizando CHCl3/MeOH (85:15) 

demonstraram que a polaridade da mistura dos solventes não era  ideal para 

separar as frações, visto que foi observada apenas uma porção alargada na 

coluna, não havendo separação dos produtos. 

 Analisando o produto que desejamos obter e observando que na maioria 

das amostras ainda existia uma pequena quantidade de TPyP, foi realizada uma 

coluna em Alumina neutra utilizando como eluente o Clorofórmio, através desse 

procedimento observou que a TPyP presente nas amostras pode ser removida, 

ficando apenas os produtos aquilados retidos no topo da coluna, isto devido à 

polaridade da alumina e do solvente utilizado. Para a extração da mono-THDPyP a 

melhor proporção de clorofórmio/metanol foi a de (97:3), podendo desta maneira 

separar a mono-porfirina das porfirinas mais alquiladas.  

Uma vez que este procedimento foi eficiente na separação do produto 

desejado, foram realizadas as colunas para separação do produto mono-alquilado.  

Na figura abaixo apresentamos uma placa cromatográfica da coluna realizada 

nestas condições. A primeira aplicação é a TPyP utilizada como padrão, a segunda 

aplicação é a TPyP que não reagiu na síntese e as porções 2 e 3 foram 

identificadas como a porfirina mono-substituída. 
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                TPyP  (1)  (2)  (3) 

Figura 31. Frações obtidas do procedimento cromatográfico da coluna realizada 
em alumina neutra com eluente clorofórmio e posteriormente 
clorofórmio/metanol (97:3).  Proporção de (1:3000) de porfirina para alumina. 
Placas cromatográficas, com fase estacionaria de alumina e fase móvel 
clorofórmio/metanol (85:15), a primeira amostra da placa é a porfirina TPyP 
utilizada como padrão. A (2) é a TPyP que foi eluída com clorofórmio e as 
amostras (3) e (4) são  as frações da mono-porfirina. 
 

      Em outra reação realizada, a mistura resultante após a filtração para 

retirada do excesso de mono- porfirina foi obtido um sólido pastoso. Este sólido foi 

aquecido no Kugelrhor para purificação da porfirina. Após o aquecimento da 

porfirina ela tornou-se insolúvel em clorofórmio, esta amostra foi passada em 

coluna de Sephadex LH-20 tornando-se solúvel em clorofórmio, ou seja, 

encontramos problemas semelhantes aos descritos para as porfirinas tetra-

catiônicas benzílicas. 

 Nesta coluna realizada a proporção de porfirina e Sephadex LH-20 utilizada 

foi maior que nas colunas realizadas anteriormente (1:8500), onde observamos 

uma separação mais eficaz, porém nas porções que temos a porfirina mono-

substituída ainda temos uma pequena quantidade de TPyP. 

 Realizados os vários procedimentos cromatográficos mencionados 

anteriormente, observou-se que a separação da TrisPyMHDPyP é um procedimento 

bastante complexo. Isto devido às características da TPyP e a TrisPyMHDPyP 
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serem muito semelhante, tornando-se necessário vários procedimentos 

cromatográficos de uma mesma porção para a obtenção de uma amostra pura, 

comprometendo o rendimento final. Apesar da grande demanda de tempo 

necessário para a separação deste produto, algumas considerações gerais a 

respeito da forma mais adequada de obtenção deste produto podem ser 

formuladas: 

 - apesar de não ser solúvel em metanol, a TPyP sempre contamina as colunas de 

Sephadex na separação do produto mono-alquilado. A maneira mais conveniente 

de eliminar a TPyP é por cromatografia em alumina utilizando clorofórmio, sendo 

esta porfirina separada dos produtos alquilados utilizando clorofórmio como 

eluente. O produto mono-alquilado pode ser separado a seguir, aumentando-se a 

polaridade do solvente pela adição de metanol (97:3 clorofórmio:metanol). Obtido 

o produto, este é purificado por sephadex LH20 utilizando metanol. 

 

- outra maneira é a utilização direta de sephadex LH20, utilizando grandes relações 

material aplicado:fase estacionária (1:8500). Desta forma é separado o material 

mono-alquilado. Entretanto, persiste a contaminação com TPyP, que pode ser 

eliminada por cromatografia em alumina como descrito acima. 

 

 A partir da porfirina mono-alquilada foram realizadas reações para a 

obtenção dos derivados tetralquilados com diferentes substituintes. 

Tanto na reação da TrisMPyHexDPyP quanto da TrisBzPyHexDPyP foram 

utilizados condições de excesso molar de alquilante semelhante à síntese das 

porfirinas tetra-alquiladas, visto que tínhamos três grupos piridínicos disponíveis 

para reagir.  

As reações foram acompanhadas espectrofotometricamente, sendo 

observado o deslocamento do máximo de absorção da banda Soret, semelhante ao 

comportamento das porfirinas tetra alquiladas, indicando a alquilação dos grupos 

piridínicos remanescentes, tanto pelo grupo CH3 como pelo grupo benzila. A 

formação da porfirina tetra-alquilada também foi confirmada por testes TCC, onde 
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não ocorreu o desenvolvimento da banda da porfirina alquilada, comportamento 

este esperado para as espécies tetra catiônicas. Após a separação do solvente da 

reação foi realizada uma coluna cromatográfica em sephadex LH20 com eluente 

metanol, com parte do produto obtido, para a confirmação da pureza. Uma porção 

razoável do composto aplicado na coluna ficou retida, impossibilitando sua 

extração. Este comportamento foi observado para os dois compostos sintetizados.  

Este não é o perfil esperado para uma porfirina tetracatiônica, este 

comportamento atípico é devido à menor hidrofibicidade destes composto 

comparado as suas análogas tetra-alquiladas.   

 

4.3 ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

Os máximos de absorção dos espectros eletrônicos são mostrados nas 

tabelas II e III, e a figura 32 representa o perfil espectral típico da base livre e do 

respectivo complexo de Zinco(II) das porfirinas catiônicas investigadas. 
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Tabela II. Absortividades molares (ε) e máximos de absorção (λmax) das 
porfirinas bases livres em meio de tampão fosfato. 

 
Porfirina  B(0,0) Qy(1,0)  Qy(0,0)  Qx(1,0)  Qx(0,0)  

TMPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 
421 

241 

517 

16,1 

555 

5,90 

583 

6,96 

641 

1,60 

TbzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 
425 

191 

520 

13,1 

556 

5,55 

586 

6,02 

641 

1,32 

TmeOBzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 
424 

240 

520 

17,7 

556 

8,37 

585 

8,97 

640 

2,48 

TNO2BzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 
428 

176 

522 

13,5 

559 

5,80 

586 

6,00 

642 

1,00 

TbrBzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

426 

173 

520 

15,2 

556 

7,39 

586 

7,52 

642 

2,26 

TCH3BzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

425 

204 

520 

16,3 

556 

7,54 

585 

7,86 

640 

1,83 

TclBzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

425 

165 

520 

12,6 

556 

6,11 

585 

6,24 

640 

1,99 

TCO2BzPyP λ (nm) 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

426 

- 

520 

- 

555 

- 

585 

- 

642 

- 
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Tabela III. Máximos de absorção para as Zn(II)porfirinas benzilpiridínio 
substituídas em tampão fosfato. 

 
Porfirina Soret (nm) Qy(1,0) 

(nm) 

Qy(0,0) (nm) 

ZnTMPyP 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

436 

191 

563 

- 

607 

- 

ZnTBzPyP 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

440 

141 

565 607 

ZnTNO2BzPyP 

ε (103 mol-1cm-1dm3) 

444 

200 

567 

- 

610 

- 

ZnTMeOBzPyP 440 566 609 

ZnTBrBzPyP 443 567 611 
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Figura 32. Espectros Eletrônicos  Qualitativos  da  (⎯) TMPyP  e  da  (⎯) 
ZnTMPyP em solução tampão pH 7,4. 

 

As porfirinas simétricas meso substituídas como por exemplo a TPP 

(tetrafenilporfirina)e a TPyP (tetrapiridilporfirna) apresentam espectro do tipo etio, 

que é caracterizado pelas intensidades relativas das bandas Q na ordem: 

Qy(1,0)>Qy(0,0)>Qx(1,0)>Qx(0,0). Os derivados catiônicos investigados, por sua 
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vez apresentam espectro em meio aquoso do tipo phyllo, no qual as interações 

relativas das bandas Q são, Qy(1,0)>Qx(1,0)>Qy(0,0)>Qx(0,0). A figura 33 

representa os perfis espectrais encontrados das bandas Q de porfirinas na forma 

base livre.  

 

 

 

Figura 33. Exemplos de espectros tipo: a- etio e b- phyllo. 

 

 O espectro do tipo phyllo encontrado nestas porfirinas ao invés do tipo ethio 

que é o esperado, deve ser uma conseqüência da natureza elétron-aceptora dos 

grupos piridínio presentes nas posições meso. Na discussão dos espectros de 

emissão o papel destes grupos nos níveis de energia da molécula será discutido de 

forma mais detalhada. 

 

 Um aspecto interessante, porém de difícil interpretação, relaciona-se com o 

comportamento da posição dos máximos de absorção em função dos substituintes 

alquílicos presentes nestes compostos. Um primeiro ponto que deve ser 

mencionado é que a posição dos máximos de absorção da TMPyP é mais 

deslocados para o vermelho do que uma série de outras porfirinas aquosolúveis 

como as aniônicas TPPS e TCPP e a catiônica TMAPP, que apresentam máximos de 

absorção mais próximos da TPP (neutra).  
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Figura 34. Estrutura da TPP e de algumas porfirinas aquossolúveis 

 

 Estes deslocamentos batocrômicos observados na TMPyP podem ser 

atribuídos ao efeito das cargas positivas dos grupos piridínios que originam uma 

expansão do sistema π do macrociclo porfirínico, diferentemente do que ocorre 

com as porfirinas fenil substituídas com grupos polares, até mesmo no caso da 

TMAPP também catiônica94. 

Como pode ser observado na Tabela II existe um deslocamento 

batocrômico de 4 nm na posição do máximo da banda Soret da TBzPyP em relação 

à TMPyP, portanto a substituição dos grupos metil por grupos benzil resulta em 

uma alteração dos máximos de absorção da banda Soret o mesmo ocorrendo com 

as bandas Q, porém os deslocamentos são menores. Quando comparamos a 

posição do máximo de absorção da banda Soret da TMPyP com as porfirinas que 

apresentam substituintes no grupo benzila observamos dois comportamentos 

distintos: aquelas que apresentam substituintes com características elétron-

doadoras como é o caso da TMeOBzPyP, que apresentam máximos praticamente 

idênticos ao da TBzPyP e das que apresentam grupos elétron-aceptores como é o 

caso da TNO2BzPyP que apresenta deslocamentos batocrômicos mais acentuados 

que os da TBzPyP. 
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 Este comportamento pode, à princípio, ser racionalizado analisando-se as 

estruturas de ressonância originadas pela hiperconjugação em cada derivado. 
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esquema i: estruturas de ressonância originadas da hiperconjugação do grupo benzil 

 

 Como pode ser observado no esquema acima a hiperconjugação no 

substituinte benzila se dá pela participação do grupo CH2 que se encontra na 

posição α em relação ao anel benzênico e quando isto ocorre forma-se 

formalmente um próton associado à estrutura, que então aumenta a densidade de 

carga positiva, o que favoreceria a expansão do sistema π da porfirina resultando 

no deslocameto batocrômico observado. 

 

As porfirinas com grupos elétron-doadores não apresentariam estruturas de 

ressonância devidas à hiperconjugação significativamente diferentes das 

apresentadas pelo grupo benzílico: 
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esquema ii: estruturas de ressonância originadas da hiperconjugação do grupo metóxi- 
benzil 

 

A presença dos grupos elétron-doadores não favoreceriam a estabilização 

da carga negativa em ressonância no anel benzênico, e os pares de elétrons no 

oxigênio do grupo O-CH3 também não favoreceriam a deslocalização de carga para 

o resíduo metóxi à partir da estrutura de ressonância c. 

 A hiperconjugação quando o substituinte alquílico é o grupo nitrobenzila, 

por sua vez, origina estruturas de ressonância adicionais e como pode ser 

observado no esquema abaixo a carga negativa é transmitida para o substituinte 

NO2 aumentando a separação de carga (vide estruturas de ressonância c e d). 
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esquema iii: estruturas de ressonância originadas da hiperconjugação do grupo nitro- 
benzil 
  

Desta forma a densidade de carga positiva δ+ é maior quando o substituinte 

na posição na posição 4-benzílica é um grupo aceptor de elétrons e praticamente 

igual quando é o hidrogênio ou um grupo com características doadoras de 

elétrons. 

 

4.4 RMN - 1H 

 

A tabela IV apresenta os deslocamentos químicos e as atribuições para os 

prótons das moléculas sintetizadas, apresentados na figura 35. 
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Figura 35. Estrutura das porfirinas sintetizadas: Identificação dos prótons 
atribuídos por RMN - 1H. 
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Tabela IV. Atribuições de RMN - 1H 

Porfirina a 

(δ ppm) 

b 

(δ ppm)

c 

(δ ppm)

d 

(δ ppm)

E 

(δ ppm)

f 

(δ ppm) 

G 

(δ ppm)

TbzPyP -3.12 s 9.21 s 9.02 d 9.68d 6.25 s 7.88 d 7.59 m

TMeOBzPyP1 -3.13 s 9.17 s 9.02 d 9.66 d 6.17d 7.86 d 7.19 d 

TNO2BzPyP -3.10 s 9.27 s 9.07 d 9.76 d 6.43 s 8.17 d 8.49 d 

ZnTMPyP2 --- 9.00 s 8.84 d 9.43 d --- --- --- 

ZnTBzPyP --- 9.03 s 8.90 d 9.59 d 6.21 s 7.90 d 7.63m 

ZnTMeO3BzPyP --- 8.97 s 8.89 d 9.56 d 6.15 s 7.91 d 7.18 d 

ZnTNO2BzPyP --- 9.06 s 8.96 d 9.69 d 6.43 s 8.49 d 8.15 d 

s- singlete, d - duplete, m - multiplete; solvente: dmso - d6. 

 

Para a porfirina TMeOBzPyP e TCH3BzPyP, temos um pico adicional. Apresentados a 

seguir:  δ CH3= 4.70 ppm, δ OCH3= 3,85 ppm 

 

 

Contrariamente ao espectro eletrônico, onde não são observados grandes 

diferenças nas posições dos máximos de absorção, os espectros de RMN - 1H 

revelam que o efeito do substituinte presente no resíduo benzílico, reflete-se em 

todo o conjunto de prótons da molécula, e é proporcional ao efeito eletrônico 

exercido pelo substituinte. 

Os sinais dos prótons representados pela letra g na figura 35, aparecem 

como um multiplete para a TBzPyP e para seu respectivo zinco complexo, uma vez 

que, para este caso, o substituinte R é um hidrogênio. Na figura 36 está 

apresentado o espectro de RMN-1H da porfirina TBzPyP. Para os derivados 

TMeOBzPyP e TNO2BzPyP e seus respectivos zinco complexos substituídos, este 

sinal aparece como um dublete, uma vez que o hidrogênio foi substituído pelos 

grupos nitro e metóxi. 
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Observando os dados a tabela IV, pode-se dizer que a inserção do metal no 

macrociclo faz desaparecer o sinal correspondente aos prótons internos, uma vez 

que os mesmos são substituídos pelo metal. Nota-se também que a inserção do 

metal desloca os sinais dos prótons b, c e d para campo alto, devido à diminuição 

da corrente no anel do macrociclo porfirínico. Pode-se observar que os sinais 

referentes aos prótons benzílicos não sofrem influência do metal.  
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Figura 36. Espectro de RMN H1 da porfirina TBzPyP em solvente DMSO-d6, 
representando os picos descritos anteriormente. 
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4.5  EMISSÃO DE FLUORESCÊNCIA DAS PORFIRINAS 

 Similarmente ao que ocorre com os espectros de absorção, os espectros de 

emissão das porfirinas catiônicas piridínio-substituídas são atípicos, e como pode 

ser observado nas figuras 37 e 38 não apresentam uma resolução das bandas 

Q(0,0) e Q(0,1). As respectivas zinco-porfirinas apresentam uma melhor resolução, 

entretanto esta resolução é significativamente menor que a apresentada por 

outras bases livres e zinco-porfirinas meso-substituídas, como por exemplo, a 

ZnTPPS (figura 39). 
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Figura 37. Espectros de emissão das porfirinas TMPyP (⎯) e ZnTMPyP (⎯), em 
solução tampão pH 7,4 e concentração de porfirina 3 (± 0,5) x 10-6 mol/L. 
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Figura 38. Espectros de emissão das porfirina  TBrBzPyP (⎯) , ZnTBrBzPyP (⎯), 
em solução tampão pH 7,4 e concentração de porfirina 3 (± 0,5) x 10-6 mol/L. 
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Figura 39. Espectros de emissão da porfirina  ZnTPPS (⎯),em solução tampão 
pH 7,4 e concentração de porfirina 3 (± 0,5) x 10-6 mol/L. 
 

 

A baixa resolução dos espectros de fluorescência da TMPyP foi inicialmente 

atribuída à existência de dímeros em solução aquosa mesmo em concentrações da 

ordem de micromolar desta porfirina. Esta suposição foi defendida e confrontada 
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por diversos autores inclusive por nossos estudos anteriores da emissão desta 

classe de porfirinas95, sendo que esta controvérsia persistiu por mais de 15 anos 

até a proposição de Vergeldt e colaboradores96, do efeito dos meso-piridínios nos 

níveis de energia da TMPyP. Um apanhado destas discussões que envolveram os 

defensores da existência de monômeros e dímeros é descrita por Kano97, que era 

um defensor da dimerização e reconheceu que na verdade a dimerização só ocorre 

em condições especiais e para alguns derivados catiônicos menos carregados. 

A baixa resolução das transições Q(0,0) e Q(0,1) observada nos espectros 

da TMPyP é devida a presença dos grupos piridínios nestas moléculas, que 

possuem características elétron-aceptoras. A presença destes grupos origina um 

estado de transferência de carga com energia muito próximo ao do primeiro 

estado excitado singlete destas porfirinas (S1) que resulta em uma mistura destes 

dois estado de energia (transferência de carga e S1). A proximidade energética 

entre estes dois estados energéticos na molécula depende principalmente da 

polaridade do solvente e do grau de rotação dos grupos piridínios ligados na 

posição meso das porfirina. Quanto menor for a polaridade do solvente e menor 

for a coplanaridade dos meso substituintes em relação ao anel porfirínico, maior 

será o distanciamento entre o estado de transferência de carga e o estado S1. 

Conseqüentemente, a mistura dos estados é menor e a resolução das transições se 

torna mais acentuada. Estes dois fatores, polaridade do solvente e rotação do 

solvente são verificados experimentalmente. Observa-se uma maior resolução das 

transições Q(0,0) e Q(0,1) em solventes menos polares que a água, como por 

exemplo, metanol e acetona, como exemplificado na Figura 40 pelo espectro de 

emissão da TMPyP em metanol.  
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Figura 40. Espectro de emissão de fluorescência da porfirina TMPyP em 
metanol.  
 

A questão da influência da rotação dos piridínios em relação ao macrociclo 

porfirínco, foi verificada tanto através de cálculos de modelagem molecular, e 

experimentalmente pode ser inferida através do estudo de um isômero da TMPyP, 

em que o nitrogênio da piridina ocupa a posição 2. Neste caso não existe a 

possibilidade de rotação dos piridínios devido ao impedimento estérico entre o 

grupo metila e os hidrogênios pirrólicos como pode ser observado abaixo, sendo 

que este isômero apresenta uma boa resolução das transições Q(0,0) e Q(0,1) em 

água. 

HN

N

H

H

H

H

N
C

H

H
H

+

 
Figura 41. Disposição não coplanar entre o grupo 2-piridínio e o macrociclo da 
porfirina. 
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 Estas considerações relacionadas aos espectros de emissão da TMPyP 

podem ser estendidas aos derivados catiônicos que possuem grupos benzílicos. 

Para todos os derivados benzílicos investigados não é observada uma resolução 

nos espectros de fluorescência, sendo observada uma melhoria na resolução 

quando o espectro é obtido em solventes menos polares que a água e também a 

baixa temperatura (77K) em estado vítreo quando a rotação dos meso-

benzilpiridínios fica restrita. 

 A ZnTMPyP apresenta uma melhor resolução em relação à correspondente 

base livre TMPyP, porém uma menor resolução do que a esperada para uma 

metaloporfirina contendo um metal de transição de camada preenchida. Estas 

características do espectro de emissão da ZnTMPyP não têm sido abordadas na 

literatura apesar de sua grande importância como fotossensibilizador em sistemas 

homogêneos e microheterogêneos de conversão de energia98. A melhor resolução 

da ZnTMPyP em relação à TMPyP provavelmente é devida a uma alteração da 

energia do sistema π do macrociclo porfirínico devido à presença do íon Zn(II) 

coordenado. Fica claro pelo espectro de absorção que a energia das bandas Q das 

duas porfirinas é diferente, sendo a energia destas transições maior no caso da 

ZnTMPyP. Conclusão semelhante pode ser obtida analisando os máximos de 

emissão da ZnTMPyP que são mais deslocados para o azul do que os respectivos 

máximos da TMPyP. Este aumento de energia do estado S1 origina um 

distanciamento do estado de transferência de carga minimizando a mistura entre 

os estados, o que resulta em uma melhor resolução do espectro de emissão. 

 Observa-se que de forma geral os espectros de emissão tanto das bases 

livres como dos complexos de Zn(II) das porfirinas catiônicas benzílicas, 

apresentam uma menor resolução dos espectros de emissão que as 

correspondentes TMPyP e ZnTMPyP, vide figuras 37 e 38. Estes resultados são 

indicativos de que os substituintes benzílicos devem estabilizar o estado de 

transferência de carga dos piridínios, originando um maior mistura entre o estado 

S1 e o estado de transferência de carga. 
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 Os rendimentos quânticos de emissão tanto das bases livres como dos 

complexos de Zn(II) não são significativamente diferentes da TMPyP e ZnTMPyP, 

sendo da ordem de 0,03 e 0,025 respectivamente para as bases livres e Zn-

porfirinas em água. 

 

4.6 INTERAÇÃO PORFIRINA-MELANINA 

Apesar de terem sido sintetizados uma série de compostos, apenas alguns 

com características mais representativas foram investigados quanto a sua 

interação com a eumelanina. Os resultados serão apresentados, pelos estudos de 

espectroscopia eletrônica Uv-Vis e pelos estudos de emissão de fluorescência. 

 

4.6.1 Espectroscopia Eletrônica de Absorção 

 
O espectro de absorção eletrônica da melanina apresenta absorção em 

praticamente toda a região UV-vis. O polímero obtido pela auto oxidação da L-

dopa possui um espectro sem estrutura definida, sendo que esta banda tem uma 

intensidade de absorção maior na região UV38,99. 
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Figura 42. Espetro de absorção da melanina em solução tampão pH 7,4 e 
concentração 4,43 .10-2 mg.mL-1. 

 

 A interação entre a porfirina e a eumelanina muda o espectro de absorção 

da porfirina. De um modo geral, a interação da eumelanina com as porfirinas 

estudadas causa um deslocamento para o vermelho, uma redução da intensidade 

de absorção e um alargamento das bandas.  

A análise das variações espectrais no espectro de absorção da porfirina em 

função do aumento da concentração de melanina é dificultada, uma vez que a 

eumelanina absorve em toda a região do visível, originando uma sobreposição 

espectral entre as duas espécies em solução. A Figura 43 mostra as variações 

espectrais obtidas durante a titulação da TBzPyP com eumelanina, ficando 

evidente que a partir de um determinado ponto a alta absorção da melanina 

resulta em uma absorção de fundo que impede uma análise clara das alterações 

que ocorrem nas bandas de absorção da porfirina. Em virtude da alta absorção da 

eumelanina e da sobreposição espectral, as variações no espectro de absorção da 

porfirina foram obtidas pela subtração da contribuição espectral da eumelanina do 

espectro total, para cada alíquota de melanina adicionada. Desta forma, tem-se 

apenas a variação espectral da porfirina para cada novo incremento da 
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concentração de eumelanina em cada adição durante a titulação. Na figura 44 

temos as variações espectrais da melanina em função da concentração.   
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Figura 43.  Titulação espectrofotométrica da porfirina TBzPyP através da adição 
de melanina, espectro sobreposto porfirina-melanina em solução tampão pH 
7,4. 
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Figura 44. Espectro de absorção da melanina utilizado para subtração nos 
experimento de absorção, em solução tampão pH 7,4. Aumento da absorção 
com o aumento da concentração de melanina.  
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Na figura 45 temos o espectro da TBzPyP após a subtração do espectro de 

absorção da eumelanina. Através destes espectros é possível verificar a real 

alteração no espectro da porfirina. Como podemos observar na Figura 46 temos 

três situações distintas em função da concentração de eumelanina: 

- À medida que aumenta a concentração de eumelanina, até 4 μg.mL-1 observa-se 

uma diminuição da intensidade da banda Soret, sem alteração da posição do 

máximo de absorção. As bandas Q, particularmente a banda Qy(1,0), aumentam as 

suas intensidades de absorção com um ligeiro deslocamento batocrômico de 

aproximadamente 5 nm. É também observado um ponto isosbéstico em 442 nm. 

- A partir de 4,5 μgmL-1 temos uma situação de transição em que ocorre uma 

diminuição mais acentuadada da intensidade da banda Soret e um deslocamento 

batocrômico de 12 nm.  

- O aumento posterior da concentração de eumelanina resulta em um novo 

deslocamento para o vermelho, agora menos pronunciado (3 nm), e as variações 

de intensidade são muito pequenas para novas adições de melanina e a partir de 

15 μg.L-1 não ocorrem mais alterações tanto da intensidade de como na posição 

dos máximos de absorção. Nas bandas Q ocorre um ligeiro deslocamento de 

aproximadamente 4 nm e um pequeno aumento da absorção (figura 46b – linha 

vermelha do espectro). 

 O comportamento espectral descrito acima é similar para todos os derivados 

catiônicos investigados, tanto para as bases livres como para os complexos de 

zinco, sendo obviamente diferenciados os deslocamentos e as intensidades dos 

máximos de absorção para cada derivado porfirínico. 

Analisando estas variações espectrais, observamos que existem dois tipos 

principais de interação neste sistema: primeiramente temos uma interação mais 

fraca (complexo fraco) para concentrações baixas de melanina que resulta na 

diminuição da intensidade da banda Soret sem deslocamento do máximo de 

absorção e depois temos a formação de um complexo mais forte entre a melanina 

e as porfirinas caracterizado por uma banda Soret de baixa intensidade, e de 
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máximo de absorção deslocado para o vermelho em relação à porfirina livre. Entre 

estas duas situações principais temos um estado de intermediário de difícil 

caracterização uma vez que ocorre para uma faixa muito estreita de variação de 

concentração de melanina. Um aspecto interessante é o fato de que na medida em 

que se forma o complexo fraco a intensidade de absorção da banda Soret diminui 

e a intensidade das bandas Q aumenta (se bem que não na mesma proporção), 

indicando provavelmente uma orientação definida na formação do complexo fraco 

e a existência de uma maior rigidez da porfirina devido à interação com a 

eumelanina. A existência de pontos isosbésticos, também indica a formação de 

espécies bem definidas na formação de cada tipo de complexo.  
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Figura 45. Titulação espectrofotométrica da porfirina TBzPyP através da adição 
de melanina, espectro subtraído. Experimento realizado em solução tampão pH 
7,4 e concentração de porfirina 6 (±2) x 10-6 mol/L. 
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Figura 46. Titulação espectrofotométrica da porfirina TBzPyP através da adição 
de melanina: (a) primeira porção da titulação; (b) transição e  concentrações 
mais elevadas de melanina, na figura inserida em (b) observamos o 
deslocamento do complexo formado pela comparação com o espectro inicial. 
Experimento realizado em solução tampão pH 7,4 e concentração de porfirina 6 
(±2) x 10-6 mol/L. 
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Figura 47. Titulação espectrofotométrica da porfirina ZnTMPyP através da 
adição de melanina, espectro subtraído. Experimento realizado em solução 
tampão pH 7,4 e concentração de porfirina 6 (±2) x 10-6 mol/L. 
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A Tabela V apresenta os deslocamentos máximos observados na formação 

do complexo forte para cada derivado. 

 

 

 

Tabela V. Deslocamentos encontrados nos espectros de absorção na interação 
porfirina-melanina na formação do complexo forte em solução aquosa. 
 

Porfirina Deslocamento 

TMPyP 422 → 437 

TBzPyP 425 → 442 

TNO2BzPyP 

TBrBzPyP 

428 → 439 

426 → 442 

ZnTMPyP 437 → 453 

ZnTBrBzPyP 443 → 461 

ZnTBzPyP 441 → 455 

ZnTNO2BzPyP 445 → 458 

 

 

Uma maneira aproximada de quantificarmos esta interação é através da 

análise da variação das concentrações de porfirina ligada em função porfirina livre, 

pela construção de gráficos Cb/Cf x Cb, onde Cb corresponde a concentração de 

porfirina ligada ao polímero e Cf é a porfirina livre. A concentração de porfirina 

ligada foi determinada pela variação de absorção da banda Soret, considerando 

que o complexo fraco não absorve nesta região. 

 Através deste método obtivemos uma aproximação dos valores das 

constantes de associação porfirina-melanina, no entanto não é o tratamento 

matemático adequado para tratamos os resultados obtidos, visto que neste 

procedimento o conjunto de dados obtidos não forma uma reta o que dificulta a 

análise destes pontos experimentais. Na literatura encontramos tratamentos 

similares, como por exemplo o trabalho realizado por Kozik que trata através deste 
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método a associação de melanina e riboflavina, porém com auxílio de programas 

matemáticos auxiliares. 
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Figura 48. Gráfico da análise da variação da concentração de porfirina 
TNOBzPyP ligada, dividido pela concentração de porfirina livre em função da 
concentração de porfirina ligada. 
 

Como podemos observar na figura 48 neste tratamento é possível 

visualizarmos dois segmentos de retas. Para a obtenção da constante 

aproximada foi utilizada a primeira porção, visto que esta apresentou 

melhor correlação para as porfirinas. Analisando os valores obtidos 

observamos que a porfirina que apresenta o maior valor de constante é a 

TBrBzPyP (3,38 x 105 mol/L), valor este aproximadamente duas vezes 

maior que os valores encontrados para as porfirinas TBzPyP e a 

TNOBzPyP (≈ 1,50 x 105 mol/L). Para a porfirina TMPyP a constante de 

associação encontrada foi de 2,3 x 105 mol/L. Todas as zinco porfirinas 

apresentaram valores muito próximos de associação (≈ 1,40 . 105 

mol/L). Estes valores encontrados são pouco confiáveis para fazermos 

uma análise das constantes de associação.    
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Com base nos resultados encontrados através deste método, e 

analisando a complexidade do sistema, estudamos vários outros 

métodos matemáticos para uma possível aplicação na avaliação da 

constante de associação através dos espectros de absorção, foram estes: 

Benesi-Hildebrand, Scott e Scatchard100. Embora estes métodos sejam 

bastante utilizados, não foi possível a análise dos dados, visto que estes 

são particularmente adequados quando a estequiometria é  1:1, o que 

provavelmente não é encontrado em nosso sistema. A utilização destes 

métodos para outras estequiometrias na formação de complexos exige 

formulações mais elaboradas, porém é baseada na utilização de uma 

série de aproximações que nem sempre resultam em um resultado 

confiável. Abaixo estão representados os gráficos de alguns dos 

tratamentos utilizados para a determinação levando em consideração 

uma estequiometria 1:1, e que não apresentam um comportamento 

linear.  
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Figura 49. Gráfico do tratamento matemático da porfirina TBzPyP através da 
constante  Scatchard Plot (a) e da constante Scott (b), em solução aquosa. 
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A determinação da constante de associação porfirina-melanina não é um 

procedimento fácil. A melanina é um polímero heterogêneo, o que possibilita a 

existência de mais de um sitio de ligação no polímero de melanina101,102. 

M + n P → MPn 

Onde M é a melanina, P é a porfirina, n é o numero de sítios de ligação 

existente no polímero e MPn é o complexo formado. 

Além dos métodos mencionados acima para o tratamento dos dados, 

também analisamos o programa LIGAND desenvolvido por Munson103, uma vez 

que este programa possibilita a análise de regressões não lineares.  Porém 

concluímos que este não era o método adequado para o nosso sistema, visto que 

não possuíamos os todos os dados necessários para a utilização do referido 

programa. 

 

4.6.2 ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA DE EMISSÃO  

As propriedades de emissão de fluorescência das porfirinas investigadas 

neste estudo são influenciadas pela presença de eumelanina em solução. Observa-

se tanto para as bases livres como para os metalocomplexos de zinco uma 

supressão da fluorescência em função do aumento da concentração de 

eumelanina. De forma geral não foram observadas alterações significativas dos 

máximos de emissão dos compostos porfirínicos na presença da melanina. As 

titulações fluorimétricas foram realizadas de tal forma a evitar efeito de filtro 

interno devido ao aumento da concentração da melanina utilizando-se a geometria 

“front-face”, e para evitar erros na quantidade de luz de excitação efetivamente 

absorvida em cada ponto da titulação devido à variação espectral proveniente da 

formação dos complexos eumelanina-porfirina, cada amostra foi excitada no 

comprimento de onda do respectivo ponto isosbéstico (tabela V). 

Uma vez que ocorre a supressão da fluorescência, que é função da 

concentração de eumelanina, foi investigado o provável processo de desativação 
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do estado excitado da porfirina, ou seja, se a supressão ocorre via difusão, um 

mecanismo estático ou pelo modelo de esfera de ação. 

 

Na figura 50 temos as variações das intensidades de emissão da porfirina 

TBzPyP com o aumento da concentração de melanina em solução tampão 7,4. 
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Figura 50. Variação da intensidade de fluorescência da porfirina TBzPyP com o 
aumento da concentração de melanina em solução tampão pH 7,4. 
  

A Figura 51 representa um gráfico de Stern-Volmer para a supressão de 

fluorescência da TBzPyP, e como pode ser observado, a curva não é linear, sendo 

observado um desvio da linearidade mesmo para concentrações baixas de 

eumelanina. Comportamento similar foi observado para as demais porfirinas e 

zinco-porfirinas. Portanto, a supressão de fluorescência destes compostos 

porfirínicos pela eumelanina não ocorre tanto por um processo puramente 

difusional ou por um processo puramente estático, como poderia se esperar em 

função dos dados de espectroscopia de absorção discutidos no item anterior. 
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Figura 51. Gráfico do tratamento de Stern-Volmer da porfirina TBzPyP em 
tampão pH 7,4. 
 

 Desvios das curvas de Stern-Volmer de Io/I em função da concentração do 

supressor normalmente são observados quando existe a combinação dos dois 

processos simultaneamente, ou seja, dinâmico e estático. Neste caso, uma curva 

linear é esperada para )(
][
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apK
Q

F
F

=
−

versus [Q].  
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Figura 52. Gráfico da análise de supressão para constante de  Stern-Volmer 
para um modelo dinâmico-estático simultâneo, para a porfirina TNO2BzPyP em 
solução tampão pH 8. 
 

Os resultados obtidos através do tratamento dos dados experimentais para 

a supressão dinâmica-estática simultânea também não apresentaram o 

comportamento linear esperado, indicando que a supressão simultânea pelos dois 

processos não ocorre. 

Investigamos então o modelo de supressão por esfera de ação (SEA). 

Foram realizados dois procedimentos, um onde consideramos a existência da 

supressão dinâmica associada a SEA ( )])([( ][QK
SV

EAeQK
I
I

+= 10 , eq. A) e 

considerando apenas a existência da SEA ( ][QKEAe
I
I

=0 , eq. B). A Figura 53 mostra 

as regressões exponenciais obtidas pela aplicação dos dois modelos. Observa-se 

que nos dois casos existe um pequeno desvio entre os dados experimentais 

(pontos negros) e a regressão exponencial (linha vermelha). 
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Figura 53. Análise para obtenção da supressão dinâmica associada a SEA (a)  e 
considerando apenas a existência da SEA (b)  para a porfirina TMPyP em pH 
8,0. 
 

 

 Os valores de KSV obtidos a partir das curvas de supressão dinâmica 

associada à SEA podem ser considerados iguais a zero, logo o primeiro termo da 

eq. A se anula e a expressão resultante é a eq. B. Este resultado é um indicativo 

de que o único processo que é efetivo na supressão é o SEA, não ocorrendo a 

supressão dinâmica concomitantemente à esfera de ação. 

 Portanto, no momento da excitação as moléculas de porfirina já se 

encontram a uma distância suficientemente próxima do polímero da eumelanina, 

resultando na supressão de fluorescência. 

 A interação entre as porfirinas catiônicas e a melanina apresenta um forte 

caráter iônico, uma vez que o polímero da melanina apresenta em sua estrutura 

uma série de grupos aniônicos como carboxilatos e fenolatos (vide figuras 9 e 10) 

distribuídos pelo polímero. Em solução este polímero não deve apresentar grandes 

distorções (“coiling”) uma vez que a cadeia principal é formada pelas unidades 

dihidróxi-indólicas formadas por estruturas planares rígidas, portanto configurando 

uma estrutura de folhas com pouca distorção planar. Esta estrutura “planar” 
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carregada facilitaria a aproximação das moléculas de porfirina que também são 

planares e de carga oposta. 
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Figura 54. Representação esquemática da superfície do polímero de melanina 
carregado negativamente (A); e da porfirina carregada positivamente (B). Em C 
é representada a interação entre as duas superfícies com cargas opostas, em 
uma situação planar. 
 

 Estas características estruturais explicariam o fato da existência de uma 

grande área de contato fornecida pela melanina em solução mesmo quando em 

concentrações muito baixas. Desta forma, as porfirinas se orientariam 

preferencialmente próximas a esta superfície, porém não caracterizando um 

complexo forte típico de uma supressão estática. Nesta situação temos o que na 

discussão dos espectros de absorção denominamos “complexo fraco”, uma vez que 

não são observados deslocamentos do máximo de absorção da banda Soret, 

apenas uma diminuição da intensidade de absorção, e as bandas Q são pouco 

afetadas.  
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 A magnitude da supressão originada pela esfera de ação da eumelanina 

para cada derivado porfirínico, pode ser obtida pela determinação das constantes 

de supressão estáticas aparentes, KEA. Fica evidenciado que as porfirinas benzílicas 

são suprimidas de forma mais eficiente pela eumelanina que a TMPyP e ZnTMPyP. 

Comparando-se a TMPyP, com o derivado benzílico mais simples, a TBzPyP, 

observa-se que a eficiência de supressão é praticamente 2,5 vezes maior quando o 

grupo alquílico é o grupo benzil.  

 

Tabela VI. Valores obtidos na interação porfirina-melanina através da 
supressão de fluorescência pelo modelo de esfera de ação. 
 

Porfirina KEA (μg/mL)-1

 pH 7,4 r2 pH 8,0 r2

TMPYP 0,230 0,994 0,239 0,995 

TBzPyP 0,560 0,966 0,586 0,993 

TNOBzPyP 0,502 0,989 0,507 0,989 

TBrBzPyP 0,784 0,971 0,756 0,984 

     

ZnTMPyP 0,280 0,988 0,278 0,985 

ZnTBzPyP 0,494 0,983 0,421 0,979 

ZnTNOBzPyP 0,4794 0,995 0,769 0,981 

ZnTBrBzPyP 0,650 0,983 1,037 0,985 

 

 

A maior supressão observada para os derivados benzílicos pode estar 

relacionada com a maior dimensão destes compostos que permitiriam um contato 

maior com a superfície do polímero, a fatores eletrostáticos relacionados a 

estabilização das estruturas de ressonância ou ainda à criação de interações 

adicionais, além das eletrostáticas de caráter hidrofóbico com o polímero. 
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Observa-se que não existe uma diferença acentuada nos valores de KEA 

entre a os compostos com substituintes benzila e nitrobenzila, porém quando o 

substituinte é bromo-benzila este valor aumenta consideravelmente. Tanto a 

TBrBzPyP como a ZnTBrBzPyP, apresentam os maiores valores de KEA nas 

respectivas séries (bases livres e Zn-porfirinas), sendo observadas variações 

significativas na intensidade de fluorescência em função da concentração de 

melanina. Os valores de KEA apresentados na Tabela VI foram obtidos para 

relações de I0/I de 3, porém para relações maiores observa-se um desvio do 

modelo de esfera de ação para a TBrBzPyP e ZnTBrBzPyP. Estes dados são 

indicativos de que estes derivados originam interações mais fortes com o polímero 

de eumelanina. Estes comportamento fica evidenciado pelo perfil espectral de 

emissão apresentado pela TBrBzPyP na presença de concentrações maiores de 

eumelanina. 

 Para concentrações de eumelanina maiores que 3μg/mL tanto em pH 7,4 

como pH 8, observa-se uma definição das bandas Q(0,0) e Q(0,1). A resolução 

apresentada pelo espectro de emissão é uma evidencia clara da participação dos 

grupos piridínios na interação com a eumelanina. Portanto, neste derivado cria-se 

uma interação específica dos grupos com o polímero, que impede a livre rotação 

do substituinte minimizando a mistura dos estados de transferência de carga e o 

estado S1. Esta interação mais específica faria com que tivéssemos a formação de 

um complexo mais forte, sendo criada uma situação intermediária entre a esfera 

de ação e uma supressão estática. A formação de ligações mais específicas neste 

derivado pode ser resultante do estabelecimento de ligações de hidrogênio entre o 

Br e estruturas OH do polímero dos grupos dihidroxi-indol, porém não temos 

evidencias experimentais que confirmem esta proposição. 
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Figura 55. Interação do átomo de bromo da TBrBzPyP com a hidroxila dos 
grupos  DHI da melanina. Essa interação dificulta a rotação do piridínio da 
porfirina. 
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Figura 56. Variação da intensidade de fluorescência em função da concentração 
de melanina na porfirina TBrBzPyP em solução tampão pH 7,4. 
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Figura 57. Espectro de emissão da porfirina TBrBzPyP com adição de melanina, 
resolução das bandas de emissão da porfirina. 
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 Não existe uma diferença significativa dos valores de KEA comparando-se a 

variação de pH 7,4 a pH 8 para a maioria dos derivados com exceção da 

ZnTNO2BzPyP e ZnTBrBzPyP, que apresentam valores significativamente maiores 

em pH 8. Esperava-se um aumento maior para todos os derivados visto que nesta 

condição uma maior dissociação dos grupos aniônicos da eumelanina é esperada. 

Os resultados anômalos destas duas Zn-Porfirinas podem estar relacionados a 

diferenças na polarização nas moléculas de água coordenadas axialmente, 

resultando em interações adicionais com o polímero. 

 

4.7 FILMES  

O interesse em materiais nanoestruturados tem crescido exponencialmente 

nos últimos anos, e entre estes materiais a formação de filmes finos através da 

auto-organização eletrostática é extremamente promissora. Vários polieletrólitos, 

biopolímeros (proteínas e ácidos nucléicos), lipídios e partículas inorgânicas vêm 

sendo utilizados para a produção de filmes em multicamadas. Controlando as 

propriedades físicas e químicas das camadas constituinte do filme intercalada por 

polieletrólitos carregados, pode-se obter uma estrutura final com propriedades 

físicas e químicas particulares104. 

A técnica para a construção destes filmes está baseada na adsorção de 

camadas alternadas de espécies aniônicas e catiônicas sucessivamente, sendo que, 

a estrutura final dos filmes é determinada através das interações eletrostáticas 

entre os poli-íons e a superfície do substrato105, , 106 107.  

O grande interesse deste método esta na capacidade de criar filmes finos de 

uma grande variedade de grupos funcionais incorporados dentro da estrutura do 

filme. Desde a utilização dos polieletrólitos em multicamadas, um número muito 

grande de experimentos vem sendo desenvolvido, para o entendimento do 

mecanismo de formação. Embora a idéia básica da formação dos filmes seja 
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simples, a descrição teórica é bastante complexa, isto devido interações 

Colômbicas envolvidas entre as camadas dos filmes108.  

A formação de filmes contendo fotossensibilizadores é muito importante 

para diversas aplicações como a formação de diodos emissores109, a obtenção de 

sensores110 e dispositivos fotovoltáicos111. Uma vez que porfirinas e 

metaloporfirinas são importantes fotossensibilizadores e por possuírem 

propriedades eletroquímicas e de coordenação atrativas, a investigação do 

comportamento destas moléculas na formação de filmes é de grande 

interesse112,113. 

Realizamos um estudo preliminar da formação de filmes entre as porfirinas 

catiônicas e o polímero de eumelamina em substrato de vidro uma vez que: 

 

 A melanina pode ser considerada de certa forma um polieletrólito, uma vez 

que as cargas negativas estão distribuídas ao longo do polímero, portanto é 

uma molécula interessante do ponto de vista da formação de filmes auto-

montados pela interação eletrostática com as porfirinas catiônicas. 

 Devido às características da melanina e das porfirinas, a intercalação na 

estrutura do filme pode apresentar propriedades de transferência de elétrons 

ou de energia, importantes na obtenção de dispositivos moleculares. 

 O estudo dos filmes de melanina-porfirina pode dar uma melhor idéia da 

interação existente, no caso da aplicação destas porfirinas em sistemas de 

TFD direcionados ao tratamento de melanoma, que é um tipo de tumor sólido. 

 

Na figura 58 está esquematizada a seqüência de etapas utilizadas para a 

formação dos filmes. 
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Figura 58. Esquema da formação dos filmes de porfirina. Os slides de vidro 
previamente tratados foram imersos na solução de porfirina por 30min, após 
foram lavados com água miliQ e então imersos na solução de melanina e 
posteriormente lavados novamente. Entre cada imersão os slides foram secos 
em atmosfera de argônio. 

 
  
 

Foram realizados filmes de algumas bases livres e de seus respectivos 

complexos de zinco. Comparando os espectros de absorção das porfirinas nos 

filmes e em solução observa-se um deslocamento batocrômico significativo da 

banda Soret. Este deslocamento pode ser atribuído à maior rigidez que as 

porfirinas se encontram na forma sólida e à interação do sistema π com a 

superfície do vidro. Abaixo temos uma tabela apresentando estes deslocamentos. 

 
Tabela VII. Deslocamentos do máximo de absorção nos filmes das porfirinas 

estudadas em relação solução tampão fosfato. 
 

Porfirina λmax (nm) Δλ (filme-solução) (nm)

 Filme Solução  

TBzPyP 446 425 21 

TMPyP 449 421 28 

TNO2BzPyP 444 428 16 

ZnTBzPyP 459 440 19 

ZnTMPyP 453 436 17 

ZnTNO2BzPyP 464 444 20 
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Apesar da concentração das soluções utilizadas na preparação dos filmes 

ser a mesma para todas as porfirinas, as absorções dos filmes resultantes para 

cada porfirina foi diferente. Este resultado provavelmente reflete uma diferença de 

afinidade de cada derivado pelo vidro, resultando em uma maior ou menor 

incorporação de material no substrato. Outra possibilidade seria de que as 

diferenças fossem apenas devidas às variações de absortividade molar de cada 

derivado, porém a TMPyP que é base livre que apresenta a maior absortividade 

molar, é a que apresenta a menor absorção, logo as diferentes absorções devem 

ser devidas à quantidade de material adsorvido. 

Na figura abaixo apresentamos o espectro de absorção dos filmes obtidos 

das porfirinas na forma base livre. 
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Figura 59. Variações das intensidades dos espectros de absorção das porfirinas 
TBzPyP (⎯), TNO2BzPyP (⎯) e TMPyP (⎯) em filme. Tempo de imersão 30 min 
e concentração das soluções 5.10-4 mol.L-1. 

  

Diferenças também são observadas quando comparamos a absorção 

resultante entre os filmes das bases livres e os complexos de Zinco, sendo a 

absorção das Zn-porfirinas. Esta menor afinidade das Zn-porfirinas pode estar 

associada ao fato de que os complexos de zinco apresentam moléculas de água 

coordenadas axialmente, e considerando uma adsorção planar das porfirinas na 
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superfície do vidro, estas moléculas de água dificultariam a aproximação com o 

substrato. No gráfico abaixo temos uma comparação das absorções dos filmes da 

TBzPyP e da ZnTBzPyP.  
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Figura 60. Variações das intensidades dos espectros de absorção das porfirinas 
TBzPyP (⎯), ZnTBzPyP (⎯) em filme. Tempo de imersão 30 min e concentração 
das soluções 5.10-4 mol.L-1.  

 

Analisando os espectro de fluorescência dos filmes e comparando com os 

espectros obtidos em solução tampão pH 7.4, observamos que para a TBzPyP, 

ocorre uma maior resolução das bandas Q(0,0) e Q(0,1) que não eram observadas 

em solução, sendo um indicativo de uma interação mais direcionada mediada pelos 

grupos piridínio, como já discutido anteriormente ao longo desta dissertação. Os 

filmes da TMPyP e a TNO2PyP, por sua vez, não apresentam uma resolução 

significativa de seus espectros de emissão. 
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   (a)      (b) 

 

Figura 61. Espectros de fluorescência da porfirina TBzPyP em solução tampão 
pH 7,4 (a) e em filme com uma camada de adsorção de porfirina de solução 
5.10-4 mol.L-1 (b). 

 

Quando comparamos as zinco-porfirinas, o comportamento encontrado é o 

contrário ou seja, os espectros de fluorescência que em solução apresentam uma 

resolução melhor que suas base livres, nos filmes tem suas bandas menos 

definidas que suas respectivas bases livres. A figura a seguir nos mostra este 

comportamento para a porfirina ZnTMPyP. 
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Figura 62. Espectros de fluorescência da porfirina ZnTMPyP em solução e em 
filme. 

 

 

Quando realizamos a imersão do slide de vidro na solução de melanina não 

foi possível observar nenhuma adsorção. Isto já é esperado, visto que os slides de 

vidro possuem os grupos silanóis de carga negativa. A adsorção de melanina nos 

slides de vidro foi possível em slides que haviam sido previamente recobertos com 

as porfirinas catiônicas. A adsorção de um filme de melanina sobre um filme de 

porfirina diminui significativamente a intensidade de absorção de todas as 

porfirinas estudas, comportamento similar ao encontrado em solução. Quando a 

esta bicamada porfirina-melanina foi adicionada uma nova camada de porfirina, 

observa-se um novo aumento na absorção do filme, sendo a absorção maior que a 

absorção do slide que continha apenas a porfirina. Este comportamento é 

observado para os filmes da TMPyP e da TNO2PyP. Na figura 63 podemos observar 

as variações de absorção da TMPyP e da TNO2BzPyP para cada situação no slide, à 

medida que vão sendo formadas as camadas. 
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   (a)      (b) 

Figura 63. Espectro de absorção do filme da porfirina TMPyP (a) e TNOBzPyP 
(b) em filme. Uma camada de porfirina (P) (⎯) , uma camada de porfirina e 
uma de melanina (P-M) (⎯) e duas camadas de porfirina e uma de melanina (P-
M-P) (⎯). A figura inserida em (b) é referente a absorção da melanina. 
 

 Para a TBzPyP a adição de uma nova camada de porfirina a uma bicamada 

porfirna-melanina não resulta em um aumento adicional da absorção, sendo a 

absorção muito próxima da absorção obtida apenas com uma camada de porfirina 

sobre o substrato. 
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Figura 64. Espectro de absorção do filme da porfirina  TBzPyP  em filme. Uma 
camada de porfirina (P) (⎯) , uma camada de porfirina e uma de melanina (P-
M) (⎯) e duas camadas de porfirina e uma de melanina (P-M-P) (⎯).  
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 Estes resultados indicam que a adsorção das porfirinas sobre camadas de 

melanina também é influenciada pelos substituintes alquílicos. A menor adsorção 

da TBzPyP sobre uma camada de melanina deve ser conseqüência do maior 

comprometimento da melanina com a primeira camada de porfirina já existente no 

slide de vidro, não disponibilizando de forma efetiva os sítios aniônicos para a 

ligação posterior com a segunda camada de TBzPyP. 

 A emissão obtida dos filmes porfirina-melanina (p-m) apresenta uma menor 

intensidade de fluorescência e no caso da TMPyP observa-se uma maior resolução 

das transições Q(0,0) e Q(0,1), indicando uma interação forte com o polímero. A 

adição de uma nova camada de porfirina (p-m-p) resulta em um aumento da 

intensidade de fluorescência, sendo mantida a resolução do espectro de emissão. 
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Figura 65. Espectro de emissão de fluorescência TMPyP  em filme. Uma camada 
de porfirina (P) (⎯) , uma camada de porfirina e uma de melanina (P-M) (⎯) e 
duas camadas de porfirina e uma de melanina (P-M-P) (⎯).  
 

 A TNO2BzPyP apresenta comportamento semelhante, porém para a segunda 

camada de porfirina (p-m-p) a intensidade de emissão é intermediária entre a 

inicial (p) e a obtida com uma camada de melanina (p-m). 
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Figura 66. Espectro de emissão de fluorescência do filme da porfirina  
TNOBzPyP  em filme. Uma camada de porfirina (P) (⎯) , uma camada de 
porfirina e uma de melanina (P-M) (⎯) e duas camadas de porfirina e uma de 
melanina (P-M-P) (⎯).  

 

 A TBzPyP apresenta um comportamento similar ao da TNO2Py no que se 

refere às intensidades relativas de emissão em cada situação, sendo observada 

uma resolução espectral na ausência ou na presença de melanina. 
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Figura 67. Espectro de emissão de fluorescência do filme da porfirina  TBzPyP  
em filme. Uma camada de porfirina (P) (⎯) , uma camada de porfirina e uma de 
melanina (P-M) (⎯) e duas camadas de porfirina e uma de melanina (P-M-P) 
(⎯). 
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 Estes resultados evidenciam também que a supressão de fluorescência nos 

filmes é diferenciada, sendo a emissão da TMPyP menos suprimida pela melanina 

de que a emissão da TBzPyP e da TNO2PyP. Este resultado se evidencia para a 

TNO2PyP, que mesmo apresentando uma maior absorção para a situação p-m-p, 

que indica maior disponibilidade de porfirina, apresenta uma emissão apenas 

ligeiramente superior que nos filmes p-m. 

 No caso das Zn-Porfirinas a adição de melanina resulta em uma diminuição 

da intensidade de fluorescência, assim como observado para as bases livres, 

entretanto, a formação de filmes com camadas adicionais de porfirina p-m-p e p-

m-p-m-p, não apresentaram um comportamento reprodutível como no caso das 

bases livres, portanto um estudo mais detalhado da formação destas deposições 

ainda precisa ser realizado. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 O desenvolvimento desta dissertação possibilitou uma melhor avaliação dos 

procedimentos sintéticos normalmente utilizados na obtenção de porfirinas 

catiônicas derivadas da TPyP. A importância não só das condições de síntese, 

como principalmente uma avaliação das impurezas do DMF, solvente 

normalmente utilizado nestas reações de alquilação puderam ser verificadas. 

Foram observados produtos secundários atípicos não-porfirínicos em várias 

reações ao longo do desenvolvimento deste trabalho que são devidos 

provavelmente a reação entre os alquilantes e produtos de decomposição do 

DMF. Estes produtos de decomposição do DMF também dificultam 

areatividade e o isolamento das porfirinas, uma vez que influenciam a 

polaridade do meio. 

Progressos consideráveis também foram obtidos na síntese de derivados 

porfirínicos anfifílicos, onde uma metodologia geral pode ser estabelecida para 
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a separação do produto mono-alquilado com grupos hexadecila. Nesta 

metodologia, a separação da TPyP que não reagiu e que acompanha a 

separação mesmo utilizando Sephadex LH-20 foi obtida por cromatografia em 

coluna utilizando alumina. O produto mono-alquilado é então separado 

aumentando a polaridade do solvente. Uma vez obtido este produto realiza-se 

uma nova cromatografia em sephadex LH-20 para completar a purificação. 

Foram também obtidos em escala teste alguns derivados catiônicos contendo 

uma cadeia hexadecil e três substituintes metilas ou benzilas. 

 Foi proposta uma explicação geral para os deslocamentos observados nos 

máximos de absorção das porfirinas catiônicas baseada nas possíveis 

estruturas de ressonância dos substituintes devidas à hiperconjugação. 

Derivados que apresentam máximos de absorção mais deslocados para o 

vermelho são os que possuem substituintes que originam estruturas de 

ressonância adicionais e estabilizam a carga negativa gerada pela 

hiperconjugação. Desta forma a densidade de carga positiva localizada no 

carbono α benzílico contribui na expansão do sistema π do macrociclo 

originando os deslocamentos dos máximos de absorção de forma mais 

acentuada de que outros derivados que não apresentam as possibilidades de 

estabilização de carga. 

 Ocorre a formação de dois complexos na interação entre as porfirinas 

catiônicas e a eumelanina. Um complexo mais fraco em concentrações mais 

baixas e intermediárias (4 a 4,5 μg/mL) de eumelanina, e um complexo mais 

forte em concentrações maiores. Estes complexos podem ser observados 

pelas variações obtidas nos espectros de absorção em função da 

concentração da melanina. As tentativas de estimar a constantes de 

formação destes complexos através dos dados de absorção Uv-Vis utilizando 

tratamento convencionais baseados na formação de complexos 1:1 não 

foram bem sucedidas, uma vez que o polímero apresenta mais de um sítio de 

ligação e métodos mais elaborados levando em consideração interações 

múltiplas precisam ser empregados. 
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 A eumelanina suprime eficientemente a fluorescência das porfirinas 

catiônicas, em um processo de supressão por esfera de ação. Este processo 

ocorre particularmente para os complexos fracos entre a porfirina e a 

eumelanina, podendo ser inferido pela natureza de polieletrólito da 

eumelanina que deve apresentar uma ampla superfície de contato carregada 

negativamente, facilitando a orientação das porfirinas em uma disposição 

planar em relação ao polímero. A determinação das constantes de supressão 

estáticas aparentes (KEA) mostra que os substituintes alquílicos influem 

consideravelmente na formação destes complexos com a eumelanina. As 

diferentes interações são devidas aos fatores estruturais tais como dimensão 

da porfirina, polarização dos substituintes e formação de interações de 

natureza hidrofóbica. 

 A formação de ligações específicas também pode ser observada no caso da 

TBrBzPyP, provavelmente devida à formação de ligações de hidrogênio entre 

o átomo de bromo e os grupos dihidroxi-indol do polímero. Esta interação 

altera a rotação dos grupos piridínio da molécula que altera a mistura entre 

os níveis eletrônicos de transferência de carga do piridínio e o estado 

excitado S1 da porfirina. Como conseqüência desta alteração energética 

ocorre uma melhor definição das transições Q(0,0) e Q(0,1) no espectro de 

emissão. 

 As zinco-porfirinas são de forma geral menos suprimidas que as bases livres. 

Este comportamento pode ser uma evidencia da aproximação planar em 

relação ao polímero da melanina, uma vez que zinco porfirinas apresentam 

moléculas de água ligadas axialmente, logo estas moléculas coordenadas 

axialmente impediriam uma aproximação mais efetiva. Entretanto, em pH 8 a 

ZnTNO2PyP e a ZnTBrBzPy apresentam valores elevados de KEA dentro da 

série investigada. 

 Foi realizado um estudo da formação de filmes baseados na técnica de auto-

montagem eletrostática entre as porfirinas e a melanina utilizando como 

substrato vidro. Observa-se que a adsorção das porfirinas em vidro é 
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diferenciada sendo a TBzPyP a base livre que apresenta a maior adsorção. 

Pelos espectros de emissão dos filmes de porfirina em vidro foi possível 

verificar que alguns derivados interagem com uma participação mais efetivas 

dos piridínios que outros, onde a interação é mais direcionada com o sistema 

π. 

 A formação de filmes mistos porfirina – melanina e porfirina – melanina – 

porfirina mostra que a TBzPyP apresenta uma menor capacidade de 

incorporação da segunda camada de porfirina. Este comportamento deve-se 

provavelmente ao fato de que a primeira camada de TBzPyP forma interações 

muito mais fortes com a melanina, indisponibilizando assim os sítios do 

polímero para a formação de ligações com a segunda camada. 

  Nos filmes porfirina melanina também é observada a supressão de 

fluorescência da porfirina. A diferença na magnitude de supressão nos filmes 

sugere que estes derivados possam ser utilizados em sistemas de diagnóstico 

relacionados a detecção de tumores melanóticos. 

 Em um estudo paralelo (vide apêndice), foram investigadas as propriedades 

de fotoisomerização de grupos azobenzênicos coordenados axialmente a uma 

ftalocianina de Silício(IV). É observada a isomerização E-Z dos grupos 

azobenzênicos coordenados pela irradiação tanto na região da absorção das 

bandas π-π* como das bandas n-π* do grupo azobênzenico. A reação térmica 

de retorno Z-E é observada, porém não foi obtida a correspondente reação 

fotoquímica. Os processos fotoquímicos E-Z e Z-E seguem uma cinética de 

primeira ordem, sendo a reação térmica Z-E cerca de dez vezes mais lenta 

que o processo fotoquímico E-Z. 

 Neste sistema pudemos observar o processo de sensibilização Z-E, pela 

irradiação na região das bandas Q da ftalocianina. Este processo de 

sensibilização corresponde a uma transferência de energia não-vertical uma 

vez que o estado excitado triplete do azobenzeno apresenta maior energia do 

que o estado triplete da ftalocianina. 
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 A intensidade de fluorescência da ftalocianina é função do estado de 

isomerização dos grupos coordenados axialmente. A intensidade de 

fluorescência é maior para a forma E do que a forma Z, sendo então possível 

modular a intensidade de fluorescência em função do estado de isomerização 

do grupos axiais. 

 O conjunto de características descritas acima faz deste sistema um 

importante modelo de dispositivo molecular, onde existe uma 

interdependência da função desejada, no caso a intensidade de fluorescência, 

e uma característica estrutural que é o estado de isomerização, em função de 

um estímulo externo, que é realizado pela luz de excitação. Outro aspecto 

importante é que a velocidade do processo Z-E pode ser controlada. A reação 

térmica é lenta e a reação sensibilizada é rápida. O conjunto destas 

características apresentadas por esta molécula é único, constituindo-se em 

um dispositivo molecular do tipo on-off. 
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