
 1 

I. INTRODUÇÃO 

 

 Nesta dissertação as duas técnicas principais que foram utilizadas na 

caracterização espectroscópica das bisporfirinas-bipiridinas e no seu comportamento na 

presença dos íons metálicos foram a espectroscopia eletrônica de absorção UV-Vis e 

emissão de luminescência, particularmente de fluorescência. Como as unidades 

cromofóricas predominantes são as das unidades de porfirina, nesta Introdução serão 

apresentados os aspectos gerais da espectroscopia eletrônica UV-Vis e das propriedades 

luminescentes das porfirinas. 

 Após a abordagem dos aspectos gerais de absorção e luminescência das 

porfirinas, serão apresentados tópicos relativos à química das bisporfirinas. 

 

I.1 Espectroscopia eletrônica de absorção UV-Vis de Compostos Porfirínicos 

 

O objetivo dessa seção é familiarizar o leitor aos termos básicos e às atribuições 

usuais dos espectros eletrônicos de porfirinas meso substituídas, para uma abordagem 

mais completa dos aspectos teóricos recomenda-se algumas dissertações/teses1,2,3 (a 

dissertação de Essias1, foi a primeira a abordar o tema no Brasil) e revisões4,5 “históricas” 

que tratam o tema de maneira mais detalhada, sendo a revisão de Gouterman4 

provavelmente a mais completa e abrangente sobre o tema. 

O espectro eletrônico de porfirinas na forma base livre apresenta, usualmente, 

cinco bandas características. A mais intensa, a banda Soret1, possui máximo de absorção 

entre 410 e 450 nm. Essa banda é também designada como banda B(0,0) e apresenta, 

no caso das porfirinas piridínio substituídas, absortividades molares (ε) da ordem de 105 

M-1 cm-1. 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). 

A nomenclatura Q ou B foi adotada originalmente por Platt6, onde B significa uma 

transição fortemente permitida, e Q significa uma transição quase-permitida. 

As porfirinas apresentam ainda bandas pouco intensas deslocadas 

hipsocromicamente em relação à banda Soret (250-350nm) denominadas bandas N, L e 

M. As bandas N e L podem ser observadas em solução, enquanto que a banda M só é 

observada na fase de vapor. 

As cinco bandas têm origem na transição π* ← π e devem-se à simetria das bases 

livres (D2h)
1,2. As metaloporfirinas e porfirinas diprotonadas possuem alta simetria (D4h), 

e um número menor de bandas Q: Q(1,0) e Q(0,0), na ordem decrescente de energia. 
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O modelo dos quatro orbitais de fronteira de Gouterman3,4 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 (Fig.I.1). Com o abaixamento 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 I.1. Representação esquemática das transições entre os diferentes níveis 
eletrônicos e vibracionais de porfirinas (D2h) e metaloporfirinas (D4h)

50. 

 

 Para ilustrar as mudanças observadas no perfil espectral apresentadas pela 

simetria entre uma porfirina e uma metaloporfirina mostramos comparativamente o 

espectro da TMPyP e da ZnTMPyP em água. 
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Figura I.2. Estruturas e espectros eletrônicos de absorção da H2TMPyP (─) e ZnTMPyP 

(─) em água. 

 

As porfirinas base-livre, também são classificadas quanto às intensidades relativas 

das bandas Q. Os três tipos encontrados são etio, philo e rhodo2.  

 As intensidades relativas das bandas Q para estes três grupos seguem a ordem 

indicada abaixo: 

a) etio: Qy(1,0)>Qy(0,0)>Qx(1,0)>Qx(0,0); 

b) phyllo: Qy(1,0)>Qx(1,0)>Qy(0,0)>Qx(0,0); 

c) rhodo: Qy(0,0)> Qy(1,0)> Qx(1,0)>Qx(0,0). 

 

 

 
Figura I.3. Representação dos espectros eletrônicos de absorção em função das 
intensidades relativas das bandas Q: a- etio; b- phyllo; c- rhodo4. 

 

Um dos aspectos mais importantes das transições eletrônicas nos sistemas 

porfirínicos é a alteração de densidade eletrônica que ocorre nas transições eletrônicas. 
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Analisando as densidades eletrônicas dos orbitais HOMO, a1u e a2u, e do orbital LUMO, eg, 

nota-se que as transições LUMO ← HOMO resultam no deslocamento da densidade 

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

representam uma expansão do sistema π devem resultar em deslocamentos das bandas 

para a região do vermelho. A inserção de íons metálicos pouco eletronegativos, como o 

zinco(II), por exemplo, também vão resultar em deslocamentos batocrômicos da banda 

Soret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Densidades eletrônicas dos orbitais a1u, a2u e eg
7. 

 

 

I.2 Espectroscopia Luminescentes de Porfirinas e Metaloporfirinas. 

 

I.2.1  Diagramas de Jablonski  

 

O estado excitado de uma molécula, gerado pela absorção de luz, é um estado 

energicamente mais rico que o respectivo estado fundamental. A dissipação deste 

a1u a2u 

eg eg 
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“excesso” de energia pode ocorrer através de processos não radiativos ou processos 

radiativos, no primeiro caso a dissipação dá-se pela perda de calor e no segundo caso 

pela emissão de luz. 

 O processo de formação e desativação dos estados excitados de átomos e 

moléculas pode ser convenientemente representado através do diagrama de Jablonski8,9. 

Neste diagrama as energias relativas dos estados envolvidos assim como os processos de 

desativação radiativos e não radiativos são mostrados. 

 Na figura I.5 está representado o diagrama de Jablonski simplificado, sendo que 

as linhas contínuas verticais referem-se a processos radiativos e as linhas tracejadas a 

processos não radiativos. Os estados singleto são representados por S sendo S0 o estado 

fundamental, S1 e S2 primeiro e segundo estados excitados singletos, respectivamente. 

Os estados tripletos são representados por T, sendo que neste diagrama simplificado é 

mostrado somente o primeiro estado excitado T1. As linhas horizontais numeradas 

referem-se aos níveis vibracionais de um determinado estado eletrônico. 

 A temperatura ambiente a maioria das moléculas possuem os seus elétrons no 

nível vibracional mais baixo do estado fundamental (nível 0 de S0); a absorção de luz 

origina transições para níveis vibracionais de maior energia de S1 ou de outros estados 

excitados singletos (S2,....Sn), como representado pela etapa 1 do diagrama de Jablonski. 

O excesso de energia é dissipado termicamente populando o nível vibracional 0 do 

primeiro estado excitado singleto S1 (etapa 2), estes processos não radiativos envolvendo 

estados de mesma multiplicidade são denominados de conversão interna (internal 

conversion IC). 

O estado S1 pode então, ser depopulado por três vias de desativação. A primeira 

origina a molécula no estado S0 através de decaimentos radiativos sendo que os estados 

excitado e fundamental envolvidos apresentam a mesma multiplicidade (etapa 3), neste 

caso a emissão de luz é denominada de fluorescência. A etapa 3 que representa o 

decaimento radiativo da fluorescência pode estar relacionada a diferentes níveis 

vibracionais de S0 originando as bandas dos espectros de emissão. A segunda também 

conduz a molécula ao estado S0, entretanto, este caminho é realizado através de uma 

conversão interna não radiativo (etapa 4). O terceiro mecanismo de desativação de S1 é 

não radiativo e popula o estado T1, sendo representado pela etapa 5, e denominado de 

cruzamento inter-sistemas (intersystem crossing ISC) uma vez que estão envolvidos 

estados com diferentes multiplicidades (singleto-tripleto). 
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FiguraI.5. Representação esquemática das possíveis transições eletrônicas após 
excitação por hνννν(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), T1→→→→S1(6) e T1→→→→S0(8); e emissão de fosforescência T1→→→→S0(7). 

 

O estado T1 apresenta caminhos de desativação similares a S1, sendo as etapas 7 

correspondentes a decaimentos radiativos, denominados neste caso de fosforescência 

pois envolvem estados de diferentes multiplicidades, e a  etapa 8 que representa um 

cruzamento inter-sistemas levando ao estado fundamental S0. 

As moléculas que apresentam fluorescência e/ou fosforescência são chamadas de 

luminescentes. 

A caracterização dos processos que conduzem à formação e desativação dos 

estados excitados deve considerar dois parâmetros: as constantes de velocidade e os 

rendimentos quânticos. A magnitude destes dois parâmetros determinará as 

propriedades fotoquímicas intrínsecas da molécula.  

O rendimento quântico ou eficiência quântica de um determinado processo 

fotofísico é definido como a razão entre número de moléculas excitadas que decai pelo 

referido processo e o número total de moléculas excitadas10. Como o número de 

moléculas excitadas é originado através da absorção de fótons, o rendimento quântico é 

mais freqüentemente definido, inclusive por questões práticas11, como sendo a razão 

entre o número de moléculas que sofre um determinado processo, incluindo-se também 

os processos fotoquímicos, pelo número total de fótons absorvidos12,13. Exemplificando o 

rendimento quântico de fluorescência (φf) é o número de moléculas no estado excitado 

singleto que emitem luz pelo numero total de fótons absorvidos. 
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Considerando que a molécula fotoexcitada não sofre reações fotoquímicas 

irreversíveis e que não esta envolvida em reações de supressão bimolecular, as etapas 

de desativação de S1 e T1 são sumarizadas abaixo no esquema I12: 

 

 

 Processos de Desativação Velocidade 

   S1   ......>    S0 + calor      Conversão Interna K ic [S1] 

   S1    ......>    T1 + calor Cruzamento Inter - Sistemas K isc 
S--T [S1] 

   T1   ......>  S0 + calor      Cruzamento Inter - Sistemas K isc 
T—S [T1] 

   S1                        S0 + hν Fluorescência Kf [S1] 

   T1                        S0 + hν Fosforescência  Kp [T1] 

 

Esquema I. Processos de desativação dos estados excitados S1 e T1 e suas respectivas 
expressões de velocidades. 

 
                                     

Um ponto importante que deve ser mencionado antes da descrição das 

propriedades luminescentes de compostos porfirínicos é o denominado efeito do átomo 

pesado (heavy atom effect)12,14, uma vez que esse efeito altera consideravelmente 

alguns processos de desativação do estado excitado. 

Pelas regras de seleção15,16 somente as transições entre dois estados de mesma 

multiplicidade são permitidas, logo transições entre estados singletos e tripletos são a 

priori proibidas. Entretanto, a transição entre estados singleto e tripleto é possível desde 

que uma perturbação interna ou externa origine uma mistura dos estados envolvidos 

gerando estados singletos e tripletos impuros. Esta mistura tem origem em interações 

magnéticas entre o movimento orbital do elétron e o momento magnético de spin, sendo 

este fenômeno denominado de acoplamento spin-órbita12. 

Pelo fato destas perturbações serem decorrentes do campo magnético gerado 

próximo ao núcleo e sendo a magnitude deste campo diretamente proporcional à massa 

nuclear, as perturbações são chamadas de efeito do átomo pesado uma vez que átomos 

leves originam pequenas misturas. 

O momento de transição (M) entre dois estados de diferentes multiplicidades sob 

condição de acoplamento spin órbita, é proporcional à ξ e inversamente proporcional à 

diferença de energia entre os dois estados. A constante ξ é um termo relacionado ao 

potencial do núcleo. Para uma transição singleto-tripleto tem-se: 
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M =       ____ _ξ____                                   (i) 

                                            [ET - ES] 

 

onde ET e ES são as energias dos estados tripleto e singleto respectivamente.  

A título de exemplo os valores de ξ para os halogênios são mostrados na Tab. I. 
 
 

Tab. I.I. Valores de ξξξξ para os Halogênios12. 

______________________________________________ 
Halogênio                                ξξξξ (cm-1) 

______________________________________________ 

Flúor                                    272 

Cloro                                    587 

Bromo                                  2460 

Iodo                                     5060 

_____________________________________________ 

 

 

 Os efeitos de átomos pesado refletem-se em todos os processos onde estados de 

diferentes multiplicidades estão envolvidos, acarretando mudanças nas propriedades 

fotofísicas da molécula. 

 

I.2.2 Luminescência de Porfirinas e Metaloporfirinas. 

 

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

luminescentes. A classificação em compostos fluorescentes e fosforescentes, segundo 

Gouterman17 é baseada na magnitude dos rendimentos quânticos de fluorescência e 

fosforescência. As porfirinas e metaloporfirinas classificadas como fluorescentes 

apresentam rendimentos quânticos de fluorescência (φf) entre 0,2 e 10-3 e as 

fosforescentes, por sua vez, apresentam rendimentos quânticos de fosforescência (φP) 

entre 0,2 e 10-4. 

 As bases livres apresentam emissão predominantemente fluorescente a 

temperatura ambiente, sendo que a fosforescência de uma forma geral, só é detectada 

apreciavelmente a baixa temperatura e em meio rígido. Efeitos de átomos pesados 

externos ou internos são observados18,19,20,21, originando aumento nas constantes kisc
S--T , 

kisc
T—S e kp como esperado, entretanto, os efeitos de átomo pesado manifestam-se de 

forma diferenciada para cada um dos processos de desativação mencionados acima. Por 

exemplo, em derivados da octaetilporfirina as constantes kisc
S--T  e kp são mais afetadas21 
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enquanto que nos derivados da TPP as constantes mais afetadas são kisc
S--T e kisc

T—S 20, 

não existindo ainda uma explicação geral para descrever estas observações. 

 Em um estudo mais recente Harriman22 investigou a influência de substituintes, 

nas posições meso da TPP, que não exercem efeitos de átomo pesado. Foram observados 

diminuições significativas nos rendimentos quânticos e tempos de vida de fluorescência, 

e um aumento nas constantes não radiativas de desativação do estado excitado singleto, 

para os substituintes com maior caráter elétron-doador ou receptor da série. O fato das 

alterações mais significativas nas propriedades fotofísicas ocorrerem para os 

substituintes mais elétron-doadores ou elétron-receptores, sugere que existe um caráter 

de separação de carga na formação do estado excitado singleto dessas porfirinas. Os 

gráficos de Hammet23 das constantes de decaimento não radiativo em função dos 

parâmetros σ dos substituintes resultam em baixos valores de ρ. Este fato foi atribuído a 

não coplanaridade entre os meso substituintes e o anel da porfirina o que minimiza a 

influencia dos substituintes. A explicação dada por Harriman para os baixos valores de ρ 

encontrados deve, entretanto ser vista com certa cautela, uma vez que os parâmetros σ 

por ele utilizados são de caráter indutivo, isto significa que a coplanaridade entre os 

substituintes meso e o anel é um fator de menor importância. 

 Outro ponto que podemos ressaltar é a intensa fluorescência apresentada por um 

grande numero de porfirinas naturais, como a uroporfirina, coproporfirina e 

protoporfirina. Esta propriedade permite que estas moléculas sejam determinadas em 

concentrações extremamente baixas (10-10 M)24 utilizando-se métodos analíticos 

fluorimétricos. 

 Esses métodos analíticos fluorimétricos têm sido amplamente empregados, para 

determinar aumentos nas concentrações relativas de coproporfirina na urina25 e 

protoporfirina em eritrócitos26,27. Estes aumentos nas concentrações de copro e 

protoporfirina são ocasionados por exemplo por intoxicação com chumbo. O aumento na 

concentração de protoporfirina também esta relacionada a uma série de doenças que 

afetam o metabolismo do ferro no organismo. 

 Os fatores que determinam as propriedades de luminescência de metaloporfirinas 

são mais amplos e complexos do que os das respectivas bases livres. 

 A existência de metaloporfirinas contendo praticamente todos os elementos 

metálicos e semi-metálicos coordenados, com diferentes estados de oxidação28, torna a 

sistematização um tanto quanto complexa, sendo observadas várias exceções quando 

uma determinada propriedade de emissão é correlacionada com as características do 

elemento coordenado.  

 A luminescência das metaloporfirinas foi primeiramente investigada de forma 

sistemática por Becker e Kasha29. Neste estudo a luminescência dos complexos de 
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Zn(II), Cu(II), Ni(II) e Mg(II) de etioporfirina, ftalocianina e clorofilas foram efetuados a 

baixa temperatura (77K) e em meio rígido. 

 Becker e Allison ampliaram estes estudos para um número maior de complexos 

onde as propriedades de emissão foram correlacionadas com o número atômico, raio 

iônico, configuração eletrônica e eletronegatividade do metálico coordenado30,31,32.  

 As principais conclusões destes trabalhos encontram-se citadas abaixo: 

 

i) Ocorre um decréscimo nas intensidades de fluorescência com o aumento do número 

atômico do metal coordenado. Esta diminuição na intensidade de fluorescência, originada 

pelo aumento dos outros processos de desativação do estado singleto, esta diretamente 

relacionada com a geometria do complexo formado. Distorções na planaridade do anel 

porfirínico devido à coordenação originam um aumento na probabilidade das transições 

não radiativas que conduzem ao estado fundamental. Exemplificando temos que Pb(II) e 

Hg(II) formam complexos não coplanares em virtude de seus raios iônicos e covalentes 

serem grandes; estes complexos não são fluorescentes e apresentam baixos rendimentos 

quânticos de fosforescência. 

 Os complexos de Sn(II), do grupo IV A assim com o Pb(II), são mais coplanares 

apresentando baixos rendimentos de fluorescência e são fosforescentes, assim tem-se 

que como nos complexos de Sn(II) as distorções são menores do que nos complexos de 

Pb(II) as transições radioativas começam a ser favorecidas e o complexo apresenta tanto 

fluorescência e fosforescência.  

 

ii) A eletronegatividade do metal exerce um papel importante na geometria da molécula, 

uma vez que determina o caráter iônico ou covalente da ligação metal-porfirina. Este 

fator é discutido abaixo através de uma análise da emissão dos complexos do grupo II A.  

 Os complexos de Ba(II), apresentam maiores intensidades de fluorescência que os 

de Sr(II) e são fortemente fosforescentes. Os raios covalentes e iônicos do Ba(II) são 

maiores que do Sr(II), inclusive maiores que os do Pb(II) e Hg(II). Pelo que foi discutido 

no item i esperar-se-ia ausência de emissão para os complexos de bário em virtude das 

dimensões do íon. A baixa eletronegatividade do bário entretanto, origina uma ligação de 

caráter essencialmente iônico, conseqüentemente não se encontrando rigidamente ligado 

ao anel. Este tipo de ligação resulta em um complexo iônico onde o íon de Ba(II) atua 

com um perturbador externo do sistema π do anel. O Sr(II) por sua vez, encontra-se 

mais covalentemente ligado originando distorções geométricas, facilitando então, os 

caminhos de desativação não radiativos. 

 

iii) Em geral, os complexos de metais de transição não são fluorescentes 

independentemente do estado de oxidação em que se encontram. A ausência de 
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fluorescência nestes complexos é atribuída à formação de novos estados gerados pelos 

orbitais d, que promovem caminhos adicionais para os decaimentos não radioativos. 

 O decaimento não radioativo predominante é o que conduz a população do estado 

triplete, sendo observada uma forte emissão fosforescente para os metais mais pesados. 

 Whitten e Hopf33 classificam as metaloporfirinas em função da distribuição 

eletrônica do metal como: metais de camada fechada (closed Shell metals), metais de 

camada aberta diamagnética (open Shell diamagnetic metals) e metais de camada 

aberta paramagnéticos (open Shell paramagnetics metals). 

 Esta classificação esta baseada nos trabalhos de Allison e Becker anteriormente 

descritos, e em virtude disto apenas alguns aspectos mais importantes serão abordados 

a fim de atualizar e complementar a discussão anterior. 

 Os complexos de camada fechada incluem todos os metais sem elétrons d, ou 

com os orbitais d completos (totalmente preenchidos). Estes complexos geralmente 

apresentam fluorescência a temperatura ambiente e fosforescência a 77 K em meio 

rígido. Os rendimentos quânticos de fluorescência assim como os tempos de vida de 

fosforescência tendem a diminuir com o aumento da massa atômica do metal 

coordenado. 

 A presença de ligantes nas quinta e sexta posições de coordenação dos complexos 

quadrado planares deslocam o máximo de emissão para o vermelho, sendo que a troca 

destes ligantes pode ocorrer em complexos de zinco e magnésio durante o tempo de vida 

do estado excitado singleto34. 

 A emissão do segundo estado excitado singleto (S2), tem sido observada para 

complexos de Al(III), Zn(II) e Cd(II) da TPP em acetonitrila35 sendo os rendimentos 

quânticos  respectivamente de 6,7 x 10-4, 3,7 x 10-4 e 1,1 x 10-4, sendo que estes 

valores são relativamente altos para este tipo de emissão. 

 A emissão do segundo estado excitado singleto também tem sido observada para 

ZnTPP e tetrabenzoporfirinas coordenadas a Zn(II) e Cd(II), entretanto o mecanismo da 

formação do estado excitado S2 é atribuído a transferência de energia entre dois estados 

tripletos (aniquilação tripleto-tripleto)36, e que a emissão é proveniente de espécies 

diméricas que se separam após o processo radiativo S2 →  S0 
37,38. 

 Os complexos metálicos com orbitais d parcialmente preenchidos diamagnéticos 

apresentam somente fosforescência. Estes complexos apresentam tempo de 

fosforescência curto e a emissão geralmente fraca, sendo observada somente a 77 K e 

em meio rígido. 

 Nesta classe os complexos de Pd(II) e Pt(II) (configuração d8) são os mais 

importantes apresentando altos rendimentos quânticos de fosforescência em meio rígido 

a 77 K e em solução a temperatura ambiente. Em virtude da pequena diferença de 

energia entre os estados singleto-tripleto e pelo fato de apresentarem emissão à 
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temperatura ambiente, estes compostos são importantes fotossensibilizadores no estudo 

de processos de transferência de elétrons e de energia39,40,41. 

 Os complexos de metais de transição paramagnéticos são geralmente não 

luminescentes. Quando são luminescentes os rendimentos quânticos são baixos, 

situando-se ao redor de 10-4, e a emissão não pode ser caracterizada como fluorescente 

ou fosforescente, uma vez que os estados moleculares não são tripletos ou singletos. O 

fato dos estados moleculares não serem singletos ou tripletos, decorre da interação entre 

estados de transferência de carga e o sistema π42. Esta interação origina estados 

excitados dubleto e quartetos, que na verdade são provenientes do estado singleto e 

tripleto17, então o estado dubleto proveniente do singleto é denominado de singdubleto 

(2S1) e os estados dubleto e quarteto provenientes do estado tripleto são chamados de 

tripdubleto (2T1) e tripquarteto (4T1) respectivamente. 

 A separação entre os estados 2T1 e 4T1 depende da integral de troca d-Π, sendo a 

magnitude da separação da ordem de 10-500 cm-1. Esta pequena separação faz com que 

estes dois estados encontrem-se em equilíbrio térmico. Isto é confirmado pelas 

diferenças observadas nos espectros de emissão em função da temperatura43. 

 Em complexos de Cu(II), por exemplo, tem-se a altas temperaturas duas bandas, 

a mais intensa com máximo de emissão ao redor de 680 nm e a menos intensa com 

máximo de emissão ao redor de 740 nm. A baixa temperatura a banda de 680 nm que é 

atribuída a transição 2T1  →  2S0  desaparece, permanecendo a banda na região de 740 

nm atribuída  a transição 4T1  →  2S0. A figura I.6 mostra a dependência das intensidades 

de emissão em função da temperatura dos complexos de Cu(II) da protoporfirina e 

mesoporfirina. 

 

 

Figura I.6. Espectros de emissão de Cu(II),Mesoporfirina e Cu(II) Protoporfirina em 
poli(metilmetacrilato) em função da temperatura. 
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I.3. Bisporfirinas 

 

 As bisporfirinas compreendem uma classe muito ampla de compostos que 

apresentam duas porfirinas em sua composição. As duas unidades de porfirina podem ser 

iguais ou diferentes, nas bisporfirinas em que as unidades são diferentes normalmente 

tem-se uma base livre e uma metaloporfirina, e no caso de bisporfirinas contendo 

metaloporfirinas, cada unidade apresenta um metal coordenado diferente. 

 A forma pela qual as duas unidades de porfirina encontram-se na bisporfirina 

também varia muito, podendo estar unidas entre si diretamente nas posições meso, ou 

pirrólicas, ou mais comumente através de conectores. O tipo de ligação porfirina-porfirina 

ou porfirina-conector-porfirina também determina a orientação relativa entre os dois 

macrociclos, sendo os tipos mais comuns as disposições cofaciais, lineares, obliquas e 

perpendiculares. 

 Consequentemente todos estes arranjos e possíveis combinações resultam em 

uma diversidade de propriedades de grande interesse no entendimento de sistemas 

biológicos nos quais as porfirinas estão envolvidas, no desenvolvimento de catalisadores, 

na conversão artificial de energia solar, na obtenção de sensores específicos, etc. 

 O impulso inicial do desenvolvimento de sistemas formados por bisporfirinas, está 

relacionado indubitavelmente com a obtenção de modelos de porfirinas que mimetizam 

aspectos do processo fotossintético natural. 

 Devido à importância da correlação entre os processos ligados à fotossíntese e o 

desenvolvimento dos sistemas de bisporfirinas, serão apresentados de forma breve,  

aspectos gerais do sistema antena de bactérias púrpuras e do centro de reação da 

cianobactéria Rhodopseudomonas viridis. 

 

I.3.1. Sistemas antena das bactérias fotossintetizantes púrpuras 

 

As bactérias fotossintetizantes púrpuras possuem sistemas antena especiais44. 

Estas bactérias apresentam mais de um sistema antena, ou também denominado 

sistema de coleta de luz (Light Harvest, LH). Estes sistemas LH funcionam de forma 

integrada maximizando a captação de energia luminosa e a transferência desta energia 

até o centro de reação (RC). 
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Figura.I.7. Representação esquemática dos vários sistemas LH das bactérias púrpuras 

transferindo a energia luminosa (hνννν) até o centro de reação (RC). 

 

Outra particularidade apresentada pelas bactérias fotossintetizantes púrpuras é a 

disposição das bacterioclorofilas no sistema antena45,46,47,48. Diferentemente de outras 

bactérias, as bacterioclorofilas das bactérias púrpuras se dispõem na membrana celular 

em um arranjo circular formando subunidades bem definidas. Exemplificando, temos que 

o sistema LH da Rodopseudomonas Acidophila é formado por duas camadas circulares de 

bacterioclorofilas a (estruturas vermelhas e amarelas da Fig. I.8) inseridas na membrana 

celular (estruturas azuladas da Fig. I.8). Como pode ser observado na Fig. I.8, os anéis 

porfirínicos da primeira camada de clorofilas encontram-se disposicionados 

perpendicularmente em relação aos anéis porfirínicos da segunda camada. E em cada 

uma das camadas as bacterioclorofilas estão dispostas praticamente de forma coplanar. 

Completando o sistema LH destas bactérias existem moléculas de caroteno dispostas 

entre as duas camadas de clorofilas (estruturas verdes da Fig. I.8). 

 

 

   LH3 

   LH2 

   LH1 

RC 

hνννν 
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FiguraI.8. Estrutura do sistema LH2 da Rodopseudomonas Acidophila (vista lateral). 

 

As duas camadas de clorofilas e os carotenos também apresentam uma 

organização em subunidades bem definidas. Estas subunidades são constituídas por três 

bacterioclorofilas (duas da camada superior, estruturas vermelhas, e uma da camada 

inferior, estrutura amarela) e um carotenóide. O sistema LH2 da Rodopseudomonas 

Acidophila apresenta nove destas subunidades, constituindo um nonâmero. Portanto um 

sistema LH2 apresenta 27 bacterioclorofilas a e 9 carotenos. Estas subunidades podem 

ser observadas em uma vista de topo do LH2 da Rodopseudomonas Acidophila, na Fig.I. 

9. 

 

 

Figura I.9. Vista de topo do sistema LH2 da Rodopseudomonas Acidophila. Uma das 

subunidades é realçada pelo círculo pontilhado.  
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Como mencionado acima, os sistemas LH destas bactérias púrpuras funcionam de 

forma cooperativa e uma representação do centro de reação, LH1 e LH2 é mostrada na 

Fig. I.10, podendo ser observado que a dimensão de cada sistema LH no aparato 

fotossintético é de tal forma estruturado que um sistema LH mais interno (pex. LH1) 

permite a acomodação de vários sistemas LH mais externos (LH2) ao seu redor. 

 

 

Figura I.10. Aparato fotossintético da Rodopseudomonas Acidophila. No centro da figura 
encontra-se o centro de reação (RC) envolto pelo sistema LH1 (estrutura circular maior). 
Os círculos menores representam os diversos sistemas LH2. 

 

 

Dependendo de várias condições o aparato fotossintético destas bactérias 

púrpuras pode apresentar ainda um sistema LH3 adicional de forma que a captação de 

luz seja ainda mais eficiente. Logo, estas bactérias desenvolveram um sistema antena 

formado por um grande número de unidades cromofóricas (bacterioclorofilas a e 

carotenos) que absorvem em praticamente toda a região visível do espectro 

eletromagnético, e que devido à sua orientação realizam uma transferência de energia 

extremamente eficiente até o centro de reação (RC) do aparato fotossintético49. 

 
I.3.2. Centro de Reação (RC) bacteriano da Rhodopseudomonas viridis  

 

 Uma descrição do processo fotossintético global e do centro de reação foram 

abordados na tese de Ribeiro50. Aqui são retomados alguns pontos concernentes ao 

centro de reação. 
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O estudo do processo fotossintético entrou em uma nova fase desde 1984, com a 

publicação detalhada da estrutura do centro de reação fotossintético (RC) da bactéria 

Rhodopseudomonas viridis determinada por cristalografia de raios-X51. 

Pesquisadores puderam mais facilmente correlacionar função e estrutura dos 

pigmentos que participam do processo de transferência de elétrons fotoinduzida, que 

gera a separação de cargas no RC. Sob vários aspectos houve progresso na compreensão 

de como, através do processo fotossintético, bactérias e vegetais convertem energia 

luminosa em energia química armazenada52,53,54,55. 

O centro de reação fotossintético dos vegetais localiza-se em um espaço 

intermembranoso da membrana tilacóide, no interior de organelas celulares denominadas 

cloroplastos. Neste ambiente lipoprotéico, encontram-se embebidas algumas moléculas 

orgânicas que são responsáveis pelo processo de transferência eletrônica56. 

A Figura I. 11 apresenta a estrutura do RC da Rhodopseudomonas viridis57. 

membrana

quinonas

carotenóide

clorofilas b

clorofilas a
special pair

feofitinas

citoplasma

periplasma

 

Figura I.11. Estrutura do centro de reação fotossintético da Rhodopseudomonas viridis. 
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O centro de reação fotossintético é constituído por duas clorofilas a dispostas 

cofacialmente e que formam a unidade denominada special pair; duas clorofilas b, duas 

feofitinas, duas quinonas e um carotenóide. 

A unidade denominada de special pair também é chamada de P690 e/ou P700, e 

recebe esta denominação em função do comprimento de onda máximo que absorve. 

A disposição cofacial entre os constituintes do special pair resulta em forte 

acoplamento eletrônico entre as clorofilas. Este acoplamento, associado à interação do 

dímero com a estrutura protéica, resulta em um deslocamento dos máximos de absorção 

do special pair para a região de menor energia do espectro. O fato deste dímero 

apresentar níveis energéticos na região de menor energia do espectro, comparado às 

outras moléculas constituintes do sistema antena, tem por finalidade facilitar e 

maximizar o processo de transferência de energia de qualquer molécula excitada do 

sistema antena para o special pair. Daí a importância tanto da composição como da 

orientação das moléculas que formam o special pair58. 

O processo de transferência eletrônica fotoinduzida propriamente dito tem início 

quando o special pair (dímero de porfirinas dispostas cofacialmente) é excitado a seu 

estado singlete. Esta excitação ocorre preferencialmente através de transferência de 

energia por moléculas antena localizadas fora do espaço intermembranoso, mas pode 

ocorrer por absorção direta de luz pelo special pair. Após a excitação, ocorrem etapas 

sucessivas de transferência de elétrons na seguinte ordem: special pair→ clorofila b→ 

feofitina→ quinona A→ quinona B. O rendimento quântico deste processo tem valor 

unitário e tempo de vida de aproximadamente 100µs52,57. 

Este processo de transferência gera um potencial elétrico ao longo da membrana 

e um gradiente de prótons que então dá início à etapa de reações do escuro da 

fotossíntese, chamada etapa escura da fotossíntese, que por sua vez, consiste na 

utilização da energia química gerada para redução do CO2 a carboidratos59. 

Enquanto a transferência eletrônica ocorre pelo lado direito do centro de reação, o 

lado esquerdo é responsável pela preservação do mesmo. A eventual formação do estado 

triplete dos constituintes do special pair é suprimida por moléculas de carotenóide 

presentes somente no lado esquerdo do RC. Através de um processo de transferência de 

energia, o estado excitado triplete da clorofila é suprimido, e o carotenóide no estado 

excitado triplete decai para o estado fundamental, evitando a fotoprodução de O2 singlete 

a partir do estado excitado triplete das moléculas de colorofila. Devido a sua alta 

reatividade, a presença de O2 singlete causaria danos irreversíveis ao sistema. 

 

 Portanto, as duas etapas da fotossíntese, dependentes da absorção de luz, em 

que ocorrem processos de transferência de elétrons e/ou energia dependem da 

orientação de subunidades de porfirinas (bacterioclorofilas). 
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I.3.3. Modelos sintéticos de Bisporfirinas Cofaciais 

 

 Como já mencionado, a elaboração de modelos dos centros de reação e do 

sistema antena na fotossíntese são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de 

sistemas sintéticos constituídos por bisporfirinas. A fotofísica das bisporfirinas cofaciais 

unidas por ligações covalentes foi recentemente revisada por Harvey e Guilard60. A seguir 

apresentamos alguns tópicos relevantes. 

 

Bisporfirinas cofaciais unidas por cadeias flexíveis 

 

 Nesta classe de bisporfirinas a união entre as duas unidades de porfirina é 

realizada por cadeias em que a livre rotação ao longo das ligações é mantida, logo 

gerando uma flexibilidade ao conjunto. O primeiro a preparar este tipo de bisporfirina foi 

Chang em 197761. As moléculas são representadas na Figura I.12. 

 

 

 

Figura I.12. Bisporfirinas contendo unidades base livre ou cobre-porfirina preparadas por 

Chang 

 

 As distâncias interporfirina das bisporfirinas de Cu(II) foi estimada pela interação 

dos centros de cobre, sendo obtidas separações Cu(II) – Cu(II) respectivamente de 4,2, 

5.4 e 6.4 Å, para 1b, 2b e 3b. Os rendimentos quânticos de fluorescência das 

bisporfirinas 1a-3a (Φf= 0,007; 0,021 e 0,035) é menor do que a unidade monomérica 

de porfirina correspondente (Φf= 0,094) e observa-se uma diminuição nos valores destes 

rendimentos quânticos de fluorescência à medida que diminui a separação porfirina – 

porfirina, indicando uma auto-supressão na bisporfirina devida à interações porfirina-

porfirina. 

 Sistemas similares foram preparados contendo uma base livre e uma 

metaloporfirina de Mg(II), e a correspondente bisporfirina de Mg(II). 
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Figura I.13. Bisporfirinas base livre-magnésio porfirina (4) e (Mg-porfirina) – 

(Mg_porfirina) (5). 

 

 Na figura I.13, tem-se a bisporfirina 4 onde a unidade Mg-Porfirina é elétron 

doadora e a base livre é o aceptor. Utilizando fotólise por pulso de laser, o tempo da 

transferência eletrônica foi estimado em 620 ± 20 ps, os indicando uma transferência de 

elétrons eficiente no estado excitado singlete62. Esta atribuição foi confirmada pela adição 

de iodobenzeno, como agente de efeito de átomo pesado externo e p-benzoquinona em 

reações competitivas utilizando uma bisporfirina similar à 5 contendo grupos octila ao 

invés de hexila nos grupos pirrólicos. 

 

 Para entender os eficientes processos de transferência de elétrons e de separação 

de cargas na fotossíntese, na figura I.14 é indicado a tríade 6 (notar que além das 

bisporfirina, temos uma unidade de quinona, logo tríade) e os compostos modelo 7 e 8 

foram preparados e investigados quanto às suas propriedades fotofísicas em particular os 

tempos de vida de fluorescência63. Uma das questões a ser resolvida é a do par de 

clorofilas, que se encontram face a face nas plantas e bactérias fotossintetizantes. No 

estado de separação de cargas (após excitação do “special pair”, vide I.3.2), acredita-se 

que a carga positiva na clorofila oxidada encontra-se deslocalizada sobre o par de 

clorofilas, levando a uma maior estabilização da espécie cátion-radicalar.  

 

As Bisporfirinas 6-8 foram sintetizadas e caracterizadas, sendo que o dímero 

simétrico 6 apresenta características da clorofila do “special-pair”, P700 (a P700 mostra 

banda Soret deslocada para o azul, deslocamentos das bandas Q para o vermelho e 

potenciais redox mais baixos se comparados com a unidade de bacterioclorofila isolada). 

 

 

 

 

 

 

4 5 
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Figura I.14. Bisporfirinas utilizadas como modelos do special pair (P700). 

 

Entretanto, a interação observada entre os macrocíclo é mínima63 levando-se em 

consideração a distância intercromofórica de 5,4-6,4 Å61, e não existem alterações 

significativas entre 350 e 700 nm, indicando também que não existe interação com a 

unidade elétron aceptora de quinona. O composto 6 mostra em vários solventes tais 

como THF, dioxano, acetona e benzeno, uma intensidade de fluorescência que é muito 

menor que a apresentada por 8, sugerindo a presença de um processo de transferência 

eletrônica fotoinduzida entre as bisporfirina e a quinona. A bisporfirina 8 mostra um 

tempo de vida de fluorescência (τf) de 10 ns em THF, enquanto que 6 mostra um 

decaimento de emissão de fluorescência com três componentes com tempos de vida de 

130 ps; 1,2 ns e 8 ns, que são atribuídos aos diferentes confôrmeros. As contribuições de 

cada uma destes componentes é afetada em parte pela natureza do solvente. 

As questões relativas aos confôrmeros das bisporfirinas unidas por ligações 

flexíveis e a orientação relativa das duas porfirinas foi investigada por Sanders64. As 

bisporfirinas face-a- face e lado-a-lado 10 e 11 (figura I.15), contendo a unidade 

aceptora de elétrons pirometiliimida, foram investigadas comparativamente ao composto 

padrão 9. 

 

 

Figura I.15. Bisporfirinas face-a-face (10); lado-a-lado (11) e respectivo composto 
padrão sem o grupo aceptor de elétrons (9). 
 
 
 
 

6 7 8 

9 10 11 
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 Assumindo um rendimento quântico de fluorescência ΦF= 1,0 para o composto 

padrão 9, os rendimentos quânticos obtidos para 10 e 11 foram de 0,005 e 0,24, 

respectivamente, mostrando a grande influência da orientação entre os cromóforos de 

porfirina na bisporfirina. A velocidade de separação de cargas da transferência eletrônica 

fotoinduzida em 10 (1,1-3,6 x1011 s-1) é cerca de 1000 vezes mais rápida que o 

encontrado para 11 (3,8-6,5 x108). Para 10 e 11 foi encontrado apenas um decaimento 

de emissão, contrariamente ao observado para as tríades 6 e 7, excluindo em príncípio a 

existência de diferentes confôrmeros com diferentes tempos de vida. 

 Sanders foi o primeiro a evidenciar a formação de agregados em bisporfirinas 

formadas por ligações flexíveis65, originados por interações do tipo π-π. Esta agregação 

resultaria em alterações na conformação das bisporfirinas. 

 A existência de confôrmeros para o sistemas similares aos representados pelas 

bisporfirinas 9 e 10 (ligações tipo éster) foram determinados para as bisporfirinas 12 a-

b e 13 a-b, utilizando H-RMN, e cálculos computacionais65. 

 O conjunto de conformações é mostrado na Fig.I.16. 

 

 

 

 

Figura I.16. Conformações obtidas para algumas Bisporfirinas 

 

Interações entre os macrociclos do tipo acoplamento excitônico (exciton coupling) 

também foi observada para a os sistemas dos compostos 12 e 13, pela comparação das 

propriedades espectrais UV-Vis, como alargamento das bandas e deslocamentos para o 

azul e o vermelho respectivamente das Bandas Soret e Q, quando os espectros são 

comparados com espécies padrão monoméricas. Estes acoplamentos e as diferentes 

conformações resultam em espécies com diferentes rendimentos quânticos para as 

espécies 12 e 13 (figura I.16). 

 

 

 

 

12a (M=H2); 12b (M= Zn) 13a (M=H2); 13b (M= Zn) 
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Bisporfirinas cofaciais unidas por espaçadores rígidos 

 

Os primeiros estudos fotofísicos de bisporfirinas unidas por espaçadores rígidos 

são de 1991. Nestes estudos as unidades de bisporfirinas foram ligadas por um 

espaçador antracenil, e diferentes grupos foram introduzidos em uma das porfirinas da 

bisporfirina, procurando mimetizar vários aspectos do processo fotossintético. 

 

 

 

 

Figura I.17. Conformações obtidas para algumas Bisporfirinas. 

 

 Nestes sistemas a banda Soret apresenta um desdobramento que se acentua na 

série 14a → 16a indicando que o acoplamento é fortemente relacionado à porfirina 

ligada adjacentemente que ao par da bisporfirina66,67. Os rendimentos quânticos (ΦF) 

nesta série são 0,0005; 0,0019 e 0,0040, respectivamente. Sendo a fluorescência 

proveniente da porfirina adjacente significativamente suprimida pela quinona66. Estes 

resultados corroboram o efeito da estrutura adjacente no efeito de acoplamento 

excitônico, uma vez que comparando-se com 15b (ΦF= 0,024) e 16b (ΦF= 0,025), o 

acentuado decréscimo no ΦF para 14a-16a é uma clara evidência da supressão de todas 

as porfirinas (proximal e distal). 

 

 Mais recentemente bisporfirinas contendo o espaçador antracenil foram 

investigadas como sensores luminescentes para oxigênio, utilizando Pd-porfirinas como 

unidades de porfirina68. 

 

14a (R= bq); 14b (R= heq) 15a (R= bq); 15b (R= heq) 

16a (R= bq); 16b (R= heq) 
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Figura I.18. Bisporfirina contendo unidades de Pd-porfirina e compostos modelo 
monoméricos Pd(OEP) (OEP= octa-etilporfirina) e PdTPP (TPP= tetra-fenilporfirina). 
 

 

Pela primeira vez, no estudo das propriedades de emissão de 17 surgiram 

evidências de emissão de fluorescência (convencionalmente a emissão deveria ser 

apenas de fosforescência à temperatura ambiente e à 77K para as Pd-porfirinas, vide 

I.2.2 Propriedades de Emissão), sendo então investigada a série 17-19. Foi observado 

que para estas Pd-porfirinas (17-19) ocorre emissão de fluorescência com bandas 

espelho-simétricas localizadas “imediatamente” após as bandas Q de absorção (pequeno 

deslocamento Stokes). Os rendimentos quânticos de fluorescência e os tempos de vida 

de emissão obtidos à 77K são: (ΦF= 0,9x10-4; τF= 0,47ns); (ΦF= 3,0x10-4; τF= 0,81ns); 

(ΦF= 1,6x10-4; τF= 0,75 ns), respectivamente para 17, 18 e 19 (figura I.18). Os 

rendimentos quânticos obtidos à temperatura ambiente, assim como os tempos de vida 

são muito similares aos obtidos à baixa temperatura indicando a presença de rigidez 

nestes macrociclos. Estas espécies, como esperado também são fosforescentes. Todas as 

bandas de fluorescência e fosforescência do composto 17 são mais largas que as 

observadas para 18 e 19, indicando a existência de interação entre as unidades de 

porfirina em 17. estas interações intercromofóricas também são evidenciadas pelos 

menores ΦF e τF encontrados para 17 em relação à 18-19. 

 Estudos das propriedades fotofísicas com o aumento da concentração de oxigênio 

mostram que 18 e 19 são melhores sensores baseados nas propriedades de supressão 

de fosforescência, enquanto que 17 é um melhor sensor considerando-se as 

propriedades de emissão de fluorescência68. Foi concluído deste resultado que o processo 

de supressão bimolecular poderia ser mais eficiente se ocorresse o aprisionamento de O2 

na cavidade da bisporfirina. 

 Estudos posteriores de sensores de oxigênio incluíram a série 20-2369 (figura 

I.19), em que alterações estruturais foram realizadas de forma a alterar o tamanho e o 

acesso à cavidade das bisporfirina. 

 

17 18    19 
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Figura I.19. Bisporfirina contendo unidades de Pd-porfirina utilizadas como sensores 
para O2.  
 
 
Abaixo é mostrada uma Tabela com os valores de Ksv e kq obtidos. 

 

Tabela I.II Dados de Supressão de fosforescência para 19-23, à 298K. 

Composto kq (x109 M-1s-1) Ksv (x106 M-1) Menor [O2] 

detectável (ppm) 

19 8,95 2,31 0,73 

20 2,98 0,77 2,2 

21 6,94 2,91 0,58 

22 8,95 1,88 0,90 

23 3,99 2,02 0,83 

 

 

 O baixo valor de Ksv encontrado para 20, pode ser explicado pela pequena 

dimensão da cavidade desta bisporfirina, que não permite a acomodação do oxigênio e 

consequentemente evita a interação de forma efetiva com as faces internas dos 

cromóforos. Esta relação entre a área disponível é também evidenciada para 22 e 23. A 

Figura I.20 mostra a superfície calculada, tomando-se os valores dos raios de van der 

Waals para estes dois dímeros, em que o impedimento estérico é claramente visto devido 

aos grupos mesitil e tolil, reduzindo o acesso do oxigênio aos cromóforos de porfirina. 

20 21 22 

23 
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Figura I.20. Superfícies calculadas para 22 (esquerda) e 23 (direita). 
 

 Considerando a sensibilidade nesta série, a bisporfirina 21 é a que apresenta as 

melhores propriedades. 

 

Bisporfirinas cofaciais unidas por calix[4]arenos 

 

 O conceito da elaboração de “switches moleculars” baseados na separação de 

espécies com características doador-aceptor é certamente interessante porque abre 

perspectivas na medida das distâncias baseadas nos dados fotofísicos e na possibilidade 

de obtenção de sensores para certas substâncias. 

 O espaçador calix[4]areno é um dispositivo flexível em que podem coexistir duas 

formas, uma na qual a cavidade se encontra aberta e outra fechada70,71 

 
 

 

 
Figura I.21. Bisporfirina unidas por um conector calix[4]areno 

 

Comportamento switch pôde ser verificado para a bisporfirina 2572 em função da 

temperatura, como demonstrado por H-RMN. À baixa temperatura (183 K), a 

conformação é fechada o que aproxima os dois macrociclos em uma disposição face-a-

face, enquanto que a 298 K a conformação é aberta mantendo os macrociclos separados. 

   24 (M= 2H); 25 (M= Zn) 
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Figura I.22. Representação esquemática do efeito switch em função da temperatura. (A): 
298 K, conformação aberta do calix[4]areno; (B) 183 K, conformação fechada do 
calix[4]areno  
 

 Outra evidência da aproximação dos dois macrociclos é o deslocamento da banda 

batocrômico da banda Soret em 10 nm quando ocorre a diminuição da temperatura o 

que é compatível com a organização de duas metaloporfirinas similares a um agregado 

do tipo J73. Para a correspondente base livre não foi observado o equilíbrio do processo 

de abertura – fechamento do calix[4]areno, sendo a causa mais provável a maior 

flexibilidade da base livre que favoreceria uma interação com os grupos β-metílicos do 

calix[4]areno, impedindo o processo de fechamento à baixa temperatura. Como a 

coordenação na Zn-Porfirina confere maior rigidez à metaloporfirina, no processo de 

fechamento existe uma orientação adequada sem distorções da porfirina que venham a 

originar impedimentos de natureza estérica, possibilitando então a obtenção das duas 

metaloporfirinas em uma disposição face-a-face. 

 Este sistema switch apresenta dois problemas principais: a) possibilidade de 

interações estéricas devido à presença dos grupos β-metílicos; b) o processo de 

conversão é mediado pela diferença de temperatura que não é um estímulo muito 

conveniente, considerando-se também a variação necessária para a interconversão das 

duas formas. 

 Para contornar estes problemas, duas modificações estruturais são possíveis. A 

primeira pelo uso de grupos etinil separando a porfirina do calixareno, previnindo 

interações estéricas entre o macrociclo porfirínico e o macrociclo calixareno. A segunda 

no uso de éteres coroa na borda inferior do calixareno, que permitiria mudar a 

conformação do calixareno70,71 pela complexação com cátions dos metais alcalinos. 

 Um modelo simples de bisporfirina ligado a um éter do tipo coroa74 foi relatado 

utilizando a estrutura 26.  
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Figura I.23. Bisporfirina formada pela conexão com semi-ciclo do tipo éter coroa. 

 

 As porfirinas de 26 assumem uma disposição cofacial quando íons Na+ ou K+ são 

adicionados.  As constantes obtidas por H-NMR são de 50 e 160 M-1 respectivamente 

para Na+ e K+. Embora não sejam observadas variações na posição dos máximos de 

emissão de fluorescência e da largura de meia banda durante a titulação, a intensidade 

de fluorescência diminui consideravelmente com a adição do metal até a supressão 

completa. Portanto, estes resultados incentivaram a elaboração de sistemas éter coroa – 

calixareno com a finalidade de obtenção de sistemas switch. A Fig. I.24, mostra o 

desenvolvimento recente destes sistemas. 

 

 

 

 

Figura I.24. Bisporfirinas unidas por calixarenos modificados com éteres-coroa. 

26 

27 28 

29 30 
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As estruturas 28-30 permitem a complexação host-guest através da coordenação 

Zn-N75 Estudos de complexação utilizando diazabiciclo[2.2.2]-octano (dabco) e 1,4-

pyrazina demonstraram a capacidade de “fechar” estas bisporfirinas oblíquas pela 

coordenação entre os ligantes nitrogenados ponte e os centros de Zn das unidades de 

porfirina. As constantes obtidas para 28 e 29 foram de 0,9x106 M-1 (pirazina) e 7x108 M-1 

(dabco). O composto 30 apresenta uma constante de 105,6 M-1 para pirazina e 107 M-1 

para dabco. Estas espécies potencialmente adequadas como sensores para metais porém 

estudos neste sentido ainda não foram reportados. 

 

I.4 OBJETIVOS 

 

 A proposição desta dissertação é o da síntese de bisporfirinas conectadas a uma 

unidade de bipiridina e uma avaliação inicial da potencialidade na utilização de 

bisporfirinas como sensores luminescentes na determinação de íons metálicos. 

Como abordado de forma detalhado no item I.2 as porfirinas e metaloporfirinas 

apresentam uma série de propriedades fotofísicas interessantes, com emissão de 

fluorescência e fosforescência que podem ser moduladas em função da estrutura do 

composto porfirínico. Por sua vez, uma das principais propriedades da 2,2’-bipiridina, é a 

formação de complexos com íons metálicos de transição d e f. A formação de complexos 

com a bipiridina origina novos estados eletrônicos no complexo: transições centradas no 

metal (MC); transferência de carga do metal para o ligante (MLCT), ou do ligante para o 

metal (LMCT), e estados eletrônicos centrados no ligante (LC). A formação de complexos 

na unidade bipiridina da BisPBipy e BisZnPBipy, pode originar reações intramoleculares 

de transferência de energia e/ou elétrons com o estado excitado das unidades 

porfirínicas, resultando na supressão da emissão da porfirina. A variação da intensidade 

de fluorescência da porfirina pode ser então utilizada para monitorar a presença de íons 

metálicos pela formação de complexos com a unidade bipiridina. 

 A avaliação da potencialidade destes compostos como sensores nesta Dissertação, 

não é a da avaliação no sentido analítico estrito (limites de detecção, seletividade, etc), 

mas sim de uma avaliação das propriedades espectroscópicas gerais resultantes da 

interação entre os íons metálicos e a unidade de bipiridina e a conseqüência na emissão 

das unidades de porfirina. 

 Embora existam alguns sistemas supramoleculares constituídos por porfirinas e 

ligantes polipiridínicos, principalmente a terpiridina, o enfoque que se tem dado na 

utilização destes ligantes é o da formação díades ou tríades. Estas espécies tem sido 

investigadas quanto às propriedades dos processos de transferência de elétrons 

utilizando metais como Ru(II), Rh(II) e Os(II). 
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A potencialidade das bisporfirinas como sensores luminescentes é muito grande, 

porém ainda muito pouco explorada, e os exemplos existentes são de bisporfirinas 

obtidas através de métodos sintéticos muito específicos, enquanto que neste trabalho, 

apesar das grandes dificuldades encontradas, procurou-se a utilização de métodos mais 

convencionais de síntese. 
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