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RESUMO

Foram sinlelizadas duas novas classes de porfirinas

aquosolúveis pela qualernização dos residuos piridinicos da

TPyP empregando halelos de benzila e alila.

Os produlos dessas reações de qualernização TBzPyP e

TAlPyP. são mais facilmenle oblidos que a TMPyP. exingindo

menores lempos de reação e menores quanlidades de agenle

alquilanle para que a qualernização lolal da TPyP seja

efeluada. Esse procedimenlo surge como uma rola allernali va

par a a oblenção de por f i r i nas aquosol úvei s e val e-se da al la

eslabilidade dos câlions benzilicos e alilicos.

Os respeclivos complexos de zinco e paládio foram oblidos

da reação de qualernização de ZnTPyP e PdTPyP ou por reações

de melalação de TBzPyP e TAlPyP.

As bases livres e os melalocomplexos foram esludados

quanlo às suas propriedades especlrosc6picas. elelroqulmicas e

foloqui mi cas.

Os novos derivados apresenlam deslocamenlos balocrOmicos

das posições dos máximos de absorção e emissão se comparados

com a série melil-piridil subsliluida. indicando a exislência

de efeilos elelrOnicos e vibracionais dbs subsliluinles sobre

o sislema n do macrociclo.

Os dados especlrosc6picos moslram evidências de que as

bases livres enconlram-se em solução aquosa no eslado

agregado. provavelmenle formando di meros em concenlrações
-7superiores a cerca de 6.0 x 10 M.

A presença de delergenles aniOnicos allera significamenle

lanlo a posição dos máximos de absorção como de emiss~o

moslrando que além dos aspeclos elelroslâlicos falores

hidrof6bicos-hidrofl1icos fazem-se presenles na inleração de

surfaclanles com os derivados porfirlnicos.
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o compor~amen~o ele~roquimico dos derivados benzilicos e

alllicos ~ambém é diferenciado com relação aos derivados

me~ilicos. sendo observadas maiores separações en~re os picos

an6dico e ca~6dico. Es~as diferenças devem-se. provavelmen~e

ao maior cará~er hidrof6bico destes derivados. que originam

in~erações especificas nos processos ele~r6dicos.

Os ~empos de vida do es~ado exci~ado ~riple~e das zinco

porfirinas. ZnTMPyP. ZnTBzPyP e ZnTAlPyP foram medidos

utilizando-se a técnica de flash-pho~olysis. sendo que ~odas

apresen~am ~empos de vida da ordem de 1 ms.

A fim de es~udar reações de ~ransferência· de elé~rons

fotoinduzidas entre os novos derivados porfirlnicos e

acep~ores adequados em sis~emas de cli vagem da água Cp. ex.

me~ilviologênio). ca~alisadores coloidais de pla~ina foram

preparados pela redução de P~CIV) ou P~CII) a P~CO). e as

dimens~es do col6ide foram estimadas por microscopia

ele~r6nica. sendo ob~idas par~iculas coloidais de 30-40 ~. A

concen~ração de pla~ina foi de~erminada por emissão a~6mica. ou

por complexiomelria._

Es~udou-se a in~eração de porfirinas e me~aloporfirinas

com o polímero sinté~ico da melanina. u~ilizando-se a ~écnica

de emissão de fluorescência.

Verificou-se que a presença de me~ais coordenados à

porfirina assim como a presença de grupos com maior caráler

hidrof6bico acen~uam a interação implicando em maior

especificidade desles derivados. caracleris~ica essa

apropriada para a u~ilização des~as moléculas em lerapia

folodi nAmi ca.

Foi de~ermi nada a CMC em pH = 1.00 de um der i vado

porfirinico surfaclanle. sendo que a partir de 1.0 x 10-4 M

ocorre a micelização. Es~e é o primeiro exemplo de

aulo-agregação de uma porfirina sin~é~ica em um meio onde não

parlicipam solvenles orgânicos.
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ABSTRACT

In the present work two new classes of water soluble

por phyr i ns wer e prepared by the quaterni zati on 01' the T?yP

pyridynic groups employng benzyl and allyl halides.

The products of these quaternization reactions. TBzPyP

and TAlPyP. are easier to obtain than TMPyP because they

require smaller amounts of alkylating agents and a less period

of reaction to achive the pyridinic quaternization. This

method i s an al ter nati ve r oute in obtai ni ng water sol ubl e

porphyrins and is based on the high stability of the benzylic

and allylic cation. The corresponding zinc and palladium. '.-
complexes were obtanained by quaternization reactions of

ZnT?yP and PdT?yP or by metallation react.ions of TBzPyP and

TAlPyP.

The free bases and met.allocomplexes st.udies were carried

out. taking to account. t.heir spect.roscopic. electrochemical and

phot.ochemical properties.

The new der i vat.i ves exhi bi t. bat.hocromi c shi fts in the

absorption and emission posit.ion bands when compared wit.h t.he

methyl-pyr i dyni um der i vat.i ves. t.hese data i ndi cat.e the

existence of elect.ronic and vibrational effects of the

subst.ituents on the macrociclic n system.

The espect.roscopic dat.a show evidences that. the free

bases are like aggregates in aqueous solution • probably
-7

forming dimers in the concent.ration range of 5.0 x 10 M.

The presence of anionic det.ergents alter deeply the

spectroscopic properties. showing that hidrophobic-hidrophylic

factors in addition of eletrostat.ic factors are present. in the

interact.ion of t.he surfactant with the porphyrinic

deri vati ves.

The electrochemical behavior of the benzylic and allylic

derivatives are different when compared wit.h t.he met.hylic

derivat.ives. were it was observed greater separation between

lhe anodic and cathodic peaks. The observed differences are

probably due to specific interactions of the more hidrophobic

derivatives in eletrode processes.



The t.riplet excit.ed st.at.e lif'et.imes of' t.he

iv

zinc

der i vat.i ves • ZnTM?yP • ZnTBzPyP e ZnTAl PyP mesUI' ed empl oyng

f'lash-phot.olysis t.hecnics were c.a. 1 ms.

The synt.hesis of' coloidal plat.inum cat.alyst. was achi ved

by slight. modif'ication of' t.he lit.erat.ure melhods. and t.he size

of' the majority part.icules det.ermined by eleclron microscopy

are around 30-40 A.

The int.eract.ion bet.ween porphyrins and metalloporphyrins

wilh t.he synt.helic melanin polymer was st.udied employng

f'luorescence emisson. The presence of' coordinat.e met.als and

lhe presence of' more hidrophobic groups at.t.ached at the

porphyrin ring originat.e great.er specif'ici ly by t.he polymer.

which make t.hem possible phot.osensitizers in phot.odynamic

lherapy.

Il was also delermined t.he CMC of' a surf'actanl

f'unlionalyzed zinc porphyrin in aqueous medium at. pH = 1.00.
-4This derivat.ive f'orm micellar assemblies at. 1.0 x 10 M. and

is lhe f'irst. example of' self' aggregat.ion of' a synt.het.ic

porphyrin in a non-organic medi um.
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Organizaç~o da Tese - Nomenclatura

Es~e trabalho contém seis CapItulos e quatro Apêndices.

Todos os Capl~ulos, exce~uando-se o Capl~ulo I cuja

finalidade é mos~rar ao lei~or os principios básicos dos

sis~emas homogêneos de Conversão de Energia Luminosa, são

divididos em qua~ro I~ens; In~rodução, Par~e Experimen~al,

Resul~ados-Discussão e Bibliografia. Nos Apêndices, os

respec~ivos ~6picos são abordados analogamente aos Capl~ulos

exce~o que não apresen~am uma In~rodução.

A procedência. sin~ese e purificação dos reagen~es e

solven~es mencionado~ na Par~e Experimen~al dos Capi~ulos

encontr am-se descr i ~os em "or dem aI f abé~i ca" no Apêndi ce I.

Deve-se lembrar que os reagen~es que foram sin~e~izados

encon~ram-se descri~os como sub-i~ens dos i~ens Sin~eses e não

em ordem alfabé~ica, por exemplo. Ace~a~o de Paládio

encontra-se em Sln~ese dos Compos~os de Paládio.

Para um melhor en~endimen~o dos Resul~ados e Discussão do

Capl~ulo 11 (Sln~eses de Porfirinas e Me~aloporfirinas).

recomenda-se a lei~ura da In~rodução do Capi~ulo 111 (Absorção

Ele~r6nica na Região do UV-Visivel e Propriedades de Emissão).

uma vez que a ~écnica de absorção ele~r6nica foi u~ilizada

para a iden~ificação dos produ~os porfirinicos.

de numeração do anel

Nomencla~urade Qui mi ca

82. 6681 (1960)).

o sis~ema

Comissão de

Am.. Chem.. Soe..

Abaixo é mos~rado

porfirinico segundo a

Biol6gica da IUPAC (J.

7

12 •



VI

As posi ções 5, 10, 15 e 20 são t.ambém denomi nadas de

posiçêSes "meso" . o t.ermo "base li vre" usado no t.ext.o

corresponde a porlirina que apresent.a os hidrogênios nas

posições 21 e 23, enquant.o que o t.ermo "porfirina diácida"

corresponde a porfirina que além dos hidrogênios nas posições

21 e 23, apr esent. a os ni t. r ogêni os 22 e 24 pr ot.onados . Por

met.aloporfirina ent.ende-se o macrociclo porfirinico onde os

hidrogênios das posições 21 e 23 são subst.it.uidos por um ion

met.álico, que se encont.ra coordenado aos quat.ro nit.rogênios

pirr61 icos.

Maiores det.alhes da Nomenclat.ura rUPAC de porlirinas e

met.aloporfirinas, assim como da nomenclat.ura usual,

encont.ra-se no t.rabalho de Bonnet.t. CR. Bonnet.t. in "The

Porphyrins", edit.or D. Dolphin, Academic Press, New York,

1978, Vol. r Capo 1.).

Abaixo são most.rados os Subst.it.uint.es present.es nas

porlirinas nat.urais mencionadas nest.e t.rabalho; como t.odas

porfirinas nat.urais apresent.am hidrogênios nas posições meso,

est.as posições não se encont.ram mencionadas

simplificação:

abaixo por

Nome Posições na Porlirina

2 3 7 8 12 13 17 18

Prot.oporlirina IX Me V Me V Me P P Me

Uroporfi rina I A P A P A P A P

Uroporlirina III A P A P A P P A

Coproporlirina r Me P Me P Me P Me P

Coproporlirina IIr Me P Me P Me P P Me

Mesoporlirina IX Me Et. Me Et. Me P P Me

Hemat.oporfirina Me Het. Me Het. Me P P Me

A = -CH
2

COOH, Et. = -CH
2

CH
3

, Me = -CH
3

, P = -CH2 CH2 COOH,

V=-CH=CH e2 2

OH
I

Het. = -C-CH
I 3
H



R

,R1 =R2 =R3 =R4 = -@-CH3

R3

M

H,H

II
Zn

II
Pd

R2

ABREVIATU RAS

TMPyP

ZnTMPyp

pdT M PyP

... 11

R1= R2 =R3 = R4 = -Q-CH:!Q

R1=R2 =R3 =R4 =-<OJ-CH;rCH=CH2

RI =R2 =R3 = -<O)
R4 = -<O)-C16H 33

R1= R2 = R3 = -<O)-CH3

R4 = -<O)-C16H 33

H,H

II
Zn

Pd

H,H

II
Zn

P~

1:
zn

II
zn

TBZPyP

ZnTBZPyp

pdTBZPyP

TAIPyP

ZnTAIPyp

PdTAIPyP

zncy PyP

znCyTrisMPyP



R

R1 =R2 =R3 =R4 = ~

M

H,H

viii

ABREVIATURAS

T PP

R1=R2 =R3 =R4 = -@-SO~

R1 =R2 =R3 =R4 = -©-;HCH313

H,~

H,H

TSPP

T APP

ABREVIATURA

TPyP

ZnTPyP

PdTPyP

M

H,H

Z~
"]I

Pd
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Introduç~o

Capitulo I

Sistemas de Convers~o de Energia LUDÚnosa

1

1.1 Fotosslntese [1-31

A luz proveniente do Sol é a fonte direta e indireta de

praticamente toda a energia metabólica que garant.e a

manut.enç~o da vida em nosso Planet.a.

A fot.ossintese é o processo pelo qual alguns organismos

captam e t.ransformam ,energia luminosa em energia quimica que

por sua vez é ut.i 1 i zada nas funções vi t.ai s destes organ1 smos

como crescimento. reproduç~o. etc. Na fot.osslntese das algas e

plantas superiores o processo qulmico global é a convers~o de

dióxido de carbono e água. em carboidratos e oxigênio (i).

i- CO2
+ H

2
0

hv
~ CCH

2
0) + °2

No processo fot.ossint.ético participam t.rês t.ipos de

pigmentos distint.os: clorofilas. carot.en6ides e ficobilinas~

cujas est.rut.uras são mostradas na Fig.1. A funç~o dest.es

pigment.os consiste em proporcionar aos organismos

fot.ossintéticos um sistema eficiente para a absorção da

energia luminosa. As clorofilas s~o as moléculas que se

encont.ram em maior quant.idade ent.re os pigmentos

fotossint.éticos. e apresentam bandas de absorção nas regiões

de 400-450 e 650 - 700 nm. Os car oten6i des e as f i cobi 1 i nas.

também denominados de pigment.os acess6rios. por sua vez

apresentam bandas de absorç~o na região de 500 a 600 nm.

fazendo com que o aparato fotossint.ético tenha condições de

absorver luz em prat.icament.e toda a extensão da região vislvel

do espectro eletromagnético.

Os pigment.os fot.ossintéticos formam agregados

multimoleculares compos~os por centenas de moléculas que

mantem-se ligados à membrana tilac6ide pela ação de proteinas
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especificas. Estes agregados mullimoleculares. s~o denominados

de unidades fotossinlélicas. fotossistemas (pholosyst-em - Ps)

ou ainda de sislema anlena. sendo sua principal função captar

a energia luminosa e lransferi -la para um cenlro de reação

onde iniciam-se uma série de evenlos de lransfel-ência de

elélrons. As planlas superiores são constiluidas de dois

fotossistemas: folossistema I e folossistema 11 CPS-I e

~

PS-II).

O PS-I é constituldo de aproximadamenle 250 moléculas de

clorofila a. clorofila b em pequenas proporção e carotenóides.

Associado ao PS-I enconlra-se uma molécula de um pigmento

folo-oxidável denominado de P700 • que constilUe o centro de

reação desle folossislema.

O PS-II conlém clorofila a. clorofila b e xantofilas,

sendo o centro de reação desle folossislema um pigmenlo

folo-oxidável denominado de Peso· Os pigmenlos P700 e Peso
recebem esla denoninação em função de seus máximos de absorção

e acredila-se que sejam clorofilas especiais, provavelmenle no

eslado di mér i co.

A Fig. 2 cOI)tém o que é conheci do por esquema Z da

folossinlese e moslra a formação de carboidralos no PS-I e de

Oxigênio no PS-II. Abaixo são descri las de forma simplificada

as elapas principais do esquema Z:

O pr ocesso é i ni ci ado pel a absor ção de um fólon pelos

pigmentos do PS-II. e a energia é lransferida alé o pigmenlo

Peao. O pigmenlo Peso excilado lransfere um elélron para uma

molécula aceplora Q. sendo a seguir reduzido por uma molécula

elélron doadora Z. A oxidação de duas moléculas de água
4+lransfere elélrons para a Z regenerando Z na forma reduzida

e formando oxigênio molecular.

A parlir de Q os elélrons são lransferidos alravés de uma

série de moléculas incluindo uma espécie B ainda não

idenlificada. plasloquinona CPQ) o cilocromo f CCyt-
f

) alé o

aceptor lerminal"do PS-II plastocianina CPC). A plastocianina

lransfere enlão elélrons para o PS-I. O pigmenlo P700 excilado

alravés do sistema antena do PS-I lransfere enlão elétrons

para um aceplor X. Finalmenle. os elétrons são lransferidos

através de uma série de substâncias reduloras incluindo a
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+
ferredoxina (FD) e a enzima ferredoxina-NAD? redut.ase CR.) at.é

a molécula fosfat.o de nicot.inamida adenina dinucleot.ldeo
+

CNADP). que é reduzida à NAD?H. A NAD?H reage com t.rifosfat.o

de adenosina CATP) na presença de di6xido de carbono
+

originando os carboidrat.os (CH
2
0). e liberando NAOP • AO? e

fosfat.o inorgânico. Est.a últ.ima et.apa é conhecida como a "fase

de escuro" da fot.osslnt.ese. e encont.ra-se equacionada em (ii).

+
ii- COe + e NAOPH + 3 ATP ~ CCHeO) + e NAOP + 3 AO? + 3 ?

i

Uma série de porfirinas sint.ét.icas t.em sido preparadas

com o int.uit.o de melhor ent.ender e ao mesmo t.empo procurar

reproduzi r "i n vi t.ro" as et.apas da fotossi ntese nat.ural [4J.

Na fot.ossl nt.ese nat.ural as mol écul as que desempenham as

funções de absorçl:o de luz. t.ransferência de energia e de

elét.rons sl:o ligadas a prot.elnas e possuem orient.ações bem

definidas no aparat.o fot.ossint.ét.ico. Os modelos art.ificiais

s~o sint.et.izados de t.al forma que a porfirina encont.ra-se

ligada covalent.ement.e a moléculas elétron acept.oras ou

doador as • onde a di st.ânci a. or i ent.aç~o e pot.enci ai s r edox

dest.es grupos podem ser modificados [4J.

Alguns exemplos dest.es modelos sl:o apresent.ados na

Fig. 3.

1.2 Sistemas Artificiais de ConversSo de Energia Solar

1.2.1 Sistemas Homogéneos e Micro-heterogéneos

Todos os si st.emas de convers~o de energi a 1 umi nosa em

a.lgum tipo de energia post.eriorment.e ut.ilizável pelo Homem

(calor. eletricidade)~ s~o baseados em um principio simples:
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CH3

o

CO,CH,CH,O,CCH,-Q
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o

4 n=1, m=O
5 n=2, m=O
6 n=3, m=O
7 n=4, m=O
9 n=1, m=1

ft ~
rC-(CH2)n~

o

.o

o

Fig. 3 . Estrutura de Porfirinas utilizadas como

Modelos Fotossintéticos [4].
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A luz fornece a energia necessária para promover- uma

reaçã:o que é t-ermodinamicamen'le desfavorável (~G > O). e

pos'leriorment-e par'le dest-a energia é liberada pelos produt-os

d: reaçã:o [5]. Em (iil). most-ra-se es'le principio

esquemat-icamenle.

iii - REAGENTES
hv

;;. PRODUTOS (~a > O)

ENERGIA

As fo'lorreações que sa'lisfazem a condiçã:o do esquema

três. podem ser classificadas em 'lrês ca'legorias [6]:

a) fot-odissociação

b) fo'loisomerizaçã:o

c) fot-orredox

En'lre as t-rês ca'legorias acima mencionadas. as reações

f o'lor r edox são as mai s es t- udadas • as que apr esent- am mai or

similaridade com as reações da fot-oss1nt-ese na'lural e que t-em

apresen'lado os melhores resul'lados prát-icos [4-10].

A Tab. I mos'lra algumas reações impor'lant-es do pont-o de

vis'la aplicado. uma vez que as ma'lérias primas são abundan'les

e de baixo cust-o.
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Tab. I Reações Foloqulmicas Imporlanles sob o Pon~o de Visla

da Convers~o de Energia Luminosa em Energia Polencial

Quimica l111.

H
2

OCl) hv
~

Reaç~o

H
2

Cg) + 1/2 02C g)

-1
âG CkJ x mol )

237

C0
2

Cg) + 2 H
2

OCI)

C0
2

Cg) + 2 H
2

OCl)

N
2

Cg) + 3 H
2

OCI)

hv
--~) CH

3
0HCI) + 3/2 02

hv ) CH4Cg) + 2 02Cg)

hv
~ 2 NH

3
Cg) + 3/2 02Cg)

703

ala

67a

° esquema Civ) moslra um ciclo de folodecomposiç~o da

água. e em Cv) e (vi) são moslradas as semi-reações

correspondenles a parle oxidaliva e reduliva do ciclo,

respecli vamenle.

Ci v)

2H20

4~+02 _s
J(

4H+



v- 2 H
2

0

vi- 2 H2 0

Cat..l

Cat..2

°2

H
2

+

+

+
4 H

2 OH

9

Os const.it.uint.es do ciclo most.rado em (iv) são: um

fotossensibilizador (S). um retransmissor de elétrons (R) do

*fotossensibilizador fot.oexcit.ado (5 ) e cat.alisadores (Ca~.1 e

Ca~.2) que promovem os processos de transferência de elét.rons.

Os fot.ossensi bi 1 i zadores mai s ampl ament.e ut.i 1 i zados t.em

sido complexos de Ru CII) com .ligapt.es bipiridinicos [12] e

complexos met.álicos de porfirinas [13].

As caract.er1st.icas fot.of1sicas de uma molécula det.erminam

a sua pot.encialidade para at.uar como um fot.ossensibilizador.

sendo a seguir mencionadas as mais relevant.es.

Devido a dist.r·ibuição espect.ral da luz solar o

fossensibilizador' deve apresent.ar absort.ividades molares

elevadas na regi ão de 400 a 800 nm. Os est.ados exci t.ados

reat.ivos devem t.er carát.er t.riplet.e. vist.o que apresent.am

n~ior t.empo de vida que os respect.ivos est.ados excit.ados

singlet.e. permit.indo assim um maior número de encont.ros

di f usi onai s ent.r e as mol écul as do r et.r ansmi ssor e do

fot.ossensibili zador no est.ado excit.ado. ° est.ado excitado

triplet.e t.ambém é preferencial do pont.o de vist.a da separação

dos produtos redox. A Fig. 4 most.ra as et.ap&s de t.ransferência

*elet.r6nica ent.re um fot.ossensibilisador excit.ado (5) nos

est.ados singlet.e e t.riplete e um acept.or de elét.rons (A).

A et.apa inicial represent.a os produt.os redox Cíons

formados) • porém ainda aprisionados pela camada de

solvat.ação. Est.es 10ns podem originar do~s caminhos dist.int.os

uma. reação t.érmica reoriginando os reagent.es (reação de

ret.orno. onde a constant.e de velocidade é k) ou serem
r

li berados da camada de sol vat.ação comum e or i gi nar' 10ns livres

com uma camada de solvat.ação independent.e. sendo a const.ant.e

de velocidade dest.e processo k .
e

Não foram ainda observados produt.os fot.orredox em

quant.idade significant.e para o processo que envolve o
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fotossensibilizador no estado singlete. visto que a reação de

retorno é favorecida por spin. Quando o processo é t.riplete

faz-se necessário um rearranjo de spin para que ocorra a

reação de retorno. permit.indo neste intervalo a sepal'ação das

espéci es formadas [14].

Out.ras propriedades requeridas para os

fotossensibilizadores são que o estado triplete seja formado

com alto rendimento quântico e que a molécula não sofra

fotorreações paralelas. A Tab. 11 mostra algumas propriedades

fotoflsicas

utilizados.

dos fotossensibilizadores mais frequent.emente

Tab. 11 Propriedades Fotbfisicas de Fot.ossensibilizadores.

Sensibilizador

[RuebPY)!+

ZnTMPyP

Clorofi 1 a-a

À má.x enm)

452

565

661

T Te I-ls)

0.65

655

1000

cf>T

1,00

0.90

0.60

Àmá.x = comprimento de onda máximo de absorção; TT = t.empo de

vida do estado excitado t.riplet.e; cf>T = rendimento quântico de

formação do estado excit.ado triplete.

Como elét.ron retransmissores CR) são
3+ 3+ 3+de Cr. Eu e V [15-17]

dimetil-viologênio CMyG+) [8].

Apesar de di meti 1 -vi 01 ogêni o ser o

utilizados complexos

e principalmente

r etr ansmi ssor mai s

empregado. a sua ut.ilização em sist.emas continuos é limitada

pelos seguintes fatores [8 p 14p 18p 19]

a) A forma reduzida CMV+) , ao cont.rário da forma MvG+. absorve

sensi bi 1 i sador .

luz' na região do visível. competindo assim com o
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b) ~+ é reduzido na presença de hidrogênio

c) A forma reduzida (MV+) é instável na presença de oxigênio.

ocorrendo a reação mostrada abaixo:

vii- MV+ + O__
c::.

~
~+ + °2

+
A instabilidade de MV perante oxigênio foi recentemente

contornada através da s1ntese de novos vi ol ogêni os que

apresentam-se estáveis na forma reduzida [20]. Na Fig. 5

encontram-se as estruturas de alguns viologênios.

Os catalisadores utilizados no ciclo redutivo (Cat. 2)

~ssim como suas propriedades são discutidas no Capitulo V. Os

catalisadores do ciclo oxidativo (Cal. 1) são óxidos de

Rutênio ou Ir1dio. e a equação que representa a formação de

oxigênio é mostrada em (viii):

viii-
+

4 S + 2 H
2

0
Ru0

2
/Ir0

2
~ 4 S +

°2 + 4 H
+

A etapa catalisada do ciclo oxidativo é mais complicada

que a do ciclo redutivo uma vez que a evolução de oxigênio é

um processo que envolve a transferência de quatro elétrons. e

é dependente do poder oxidante do fotossensibilisador oxidado
+s.

° ciclo redutivo. que é responsável

hidrogênio Ccombusti vel) pode ser estudado

como mostrado no esquema (ix):

pela formação de

independentemente

ix-

o

0+ s_s
•
~ ..

~

H+



a.

b.

-CH3

c. CH3/

Fig. 5 Estrutura de Viologênios:

a. 1,1'-dimetil[4,4']bipiridíneo (dimetilviologênio)

b.l,1'-dimetil[4,2';4',4"']terpiridíneo

C.l,1",1"'-trimetil[4,2';4',4";6',4"']
quaterpiridíneo. ..a.

W



sacrificio EDTA e aminas lerciárias como a t.riet.il-amina.
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As reações dest.e ciclo redut.ivo·podem ser separadas nas

seguint.es et.apas:

s*;;ao

sendo ut.ilizados como agent.es de

hvs

a) Excit.aç~o do fot.ossensibilizador

de agent.e de "sacr i f i ci o"

No ci cl o r edut.i vo um fot.ossensi bi 1 i zador S é exci t.ado

pela luz. reduzindo um acept.or de elét.rons R. A forma reduzida

dest.e acept.or. R-. t.ransfere elélrons para um cat.alisador

CCal.2) que reduz a água formando hidrogênio.
+

O f ot.ossensi bi 1 i zador oxi dado $ pode seI' r eduzi do por

inlermédio de um doador de elét.rons D. reoriginando ent.~o S

para o ciclo. Como a espécie D n~o é regenerável ela é chamada

b) Transferência de carga

S* + R ~ s+ + R

c) Recombinaç~o dos produt.os redox em um processo t.érmico

Creaç~o inversa ao processo de lransferência de elé

t.rons)

s+ + R ~ s + R

e) Reaç~o cat.alilica de reduç~o da água

Reciclagem do fot.ossensibilizador

sacrificial de elét.rons.

+
S + D

OH

um doador

+

por

1/2 H
2

+R

+
S + D Cirreverssivel)

~

~

cat.-2
H.....O

Co
+R

d)
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Apesar des~e ciclo ser operan~e a~ravés de um agen~e

sacrificial. o que em ~ermos prá~icos é desvan~ajoso, es~e

tipo de ciclo é de e~rema u~ilidade por permi~ir o es~udo e a

optimização das reaçeses de ~ransferência de elé~rons

heterogêneas envolvendo o ca~alisador e a água. e as reaçeses

de transferência de elétrons entre SeR.

Como os catalisadores redox (Ca~.1 e Ca~~2). normalmen~e

encontram-se no es~ado coloidal (vide Cap1~ulo V), e micelas e

vesiculas são u~ilizadas para evitar a reação de "re~orno".

descri~a em c (vide Capl~ulos 111 e V, e Apêndice 111) es~es

sis~emas ~ambém são denominados de sis~emas de conversão

"m! cro-he~erogêneos" .

f) Equação global do sis~ema

OH+1/2 H
2

+D+R. ca~-2
~

hv. S.
H2 0D +

1.3 Obje~ivos

Como mencionado na In~rodução porfirinas e

metaloporfirinas ~em sido amplamen~e u~ilizadas em sis~emas de

fotoconversão de energia. As porfirinas e me~aloporfirinas

u~ilizadas como fo~ossensibilizadores devem possuir dois

pré-requisitos impor~an~es para atuar nes~es sis~emas de

fotoconversão:

a) Aquosolubilidade em amplas faixas de pH.

b) Apresen~ar cargas posi ~i vas, uma vez que fa~ores

eletrostáticos [21] são i mpor~an~es no processo de separação

dos 10ns gerados na elapa foloqu1mica quando o relransmissor

de elé~rons é dimelil-viologênio.

Porfirinas cati6nicas aquosolúveis em amplas faixas de

pH. ~em sido oblidas pela metilação dos subs~i~uinles

piridinicos da TPyP. Enlretanlo es~es métodos empregam grandes
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excessos molares de agente alquilante~ os perlodos de reaçã:o

sã:o longos e a respectiva zinco porfirina cZnTMPyP). apresenta

potenci al de oxi dação do estado exci tado tr i pl ete pr6xi mo ao

limite termodinâmico da reduçã:o da água [8~13~22].

Neste contexto o presente trabal ho foi desenvol vido no

sentido de:

Estudar rotas sintéticas alternativas na obteçã:o de

porfirinas e metaloporfirinas aquosolúveis e funcionalizadas.

- Investigar a influência dos substituintes alquilicos ligados

ao reslduo piridlnico da TPyP nas propriedades

espectrosc6pi cas. fotoqul mi cas e el etroqui mi cas do macroci clo

porfirinico. averiguando a potencialidade dos novos derivados

em sistemas de fotoconversã:o.

Estudar o comportamento de auto-agregaçã:o dos derivados

funcionalizados.

- Reproduzir a sintese de catalisadores coloidais de platina

- Averiguar quais sã:o os fatores estruturais relevantes das

porfirinas na interação com o pol1mero de melanina sintético

DOPA-melanina. uma vez que vários derivados de porfirinas tem

sido utilizados em terapia fotodinâmica. graças a capacidade

do estado excitado destas moléculas originarem espécies ativas

de oxi géni o.



Bibliografia

3. C. S. Andreo e R. H. Vallejos, "Fotosintesis", Coleção de

2. R. Govindjee, "Scientifi.c American", p.68, dez., (1974).

Assunt.os

Geral da

Chesneau,

Hono6rafias Cientificas, Depart.ament.o de

Cient.ificos e Tecno16gicos da Secret.~ria

Organização dos Est.ados Americanos, edit.ora E. V.

Washingt.on D. C., (1984).

16

1. A. Harriman in "Ener6Y Reso'l.J.rces trou8h Photochem..i.stry and

Catalysis". edi t.or H. Grat.zel. Acadernic Press. Ne"", York.

1983, capo 6.

4. D. Gust. e T. A. Hore, "Top. C'l.J.rr. Ch.em...", 159, 103 (1991).

5. C. Kut.al, R. B. King e R. R. Haut.ala in "Solar Fuel.s

Cn..m..ical Conversion and Stora6e", edi t.ores C. Kut.al, R. B.

King e R.R. Haut.ala, The Humana Press, Clift.on, 1979, Capo 14.

6. C. Kut.al, "J. Chem... Educ.", 60, 882, (1983)

7. "Ph.otochem..ical. Con'Uerslon and Storat!e of Solar Ener6Y",

edit.or J.S.. Connolly, Academic Press, Ne"", York, 1981.

B. J. Ki "",i, K. Kal yanasundaram e H. Grat.zel, nStruc t. Bondin6n,

-4.9 , 37 (1 981 ) .

9. T.J. Meyer, "Âcc. Chem... Res. >t, 22, 163 (1989).

10. V. Balzani, F. Barigellet..i e L. de Cola, "Top. C'l.J.rr. Chem... ",

62, 1457 (1990).

11. J.R. Bolt..on, nScience", 202, 70S (1978).

12. A. Juris, V. Balzani, r. Barigellet..t.i, S. Campagna p. Belzer

e A.V. 2.elewsky, nCoor. Chem... Re'U. u, 84, 8S (1988).



17

13. J.R. Darwenl. P. Douglas. A. Harriman. G. Porler e M.C.

Richoux. "Coord. Chem.. Rev.··. -'4. 83 (1982).

14. J. R. Darwenl in "Photo~enerati.on 01 Hidro~en". edilor A.

Harriman. Academic Press. New York. 1963. Capo 2.

15. P. Keller. A. Moredpour. E. Amoyal e H. B. Kagan. "Nou:u. .1.

O"Um.. ". 4.. 377 (1980).

16. O. Micic e M. T. Nemadovic. ".1. Chem.. Soe. Farada:y tu. 77.

919 (1981).

17. J.R. Darwenl • .....1. Chem.. Soe. Chem.. Com.m..•••. 798. (1982).

20. R. Bauer e H. A. Werner. "Aeta Chem.. Seand.. ". 45. 669 (1991).

18. O. Johansen. A" Launikonis. A. W" Sasse e D" Wells. "Aust. .1.

Chem.. ". 34.. 2347 (1 981 ) .

21. A. Harriman e M.C. Richoux. ".1. Chem..

Trans. 2". 78. 1873 (1982)"

M.e

Phys.

Faraday

Visca

".1.

Soe.

Pel i zzelli • M.

103. 6324 (1981)"

Neumann-Spallarl.

J. Ki wi • E.

Chem." Soe,,··.

22. K. Kalyanasundaram e M.

Chem.. ". 86. 6163 (1982).

19. E" Borgarello.

Gralzel. ".1" Am."



18

Capilulo 11

Sinlese de Porfirinas e Melaloporfirinas

11.1 Inlroduç~o [1]

As porfirinas podem ser sintetizadas a partir de

monopi r r 6i s

di pi rr61 i cos

[2a] ,

[2b] •

pelo acoplamento

pela ciclização de

de intermediários

tetrapirr6is [2cl e

através de intermediários de oxobilanos [2dl .

. '

R. H R, . (A>

RI~AR.
~~ $~==<-

Br H H CH,

H3C>=9$ ~-iBr

R'~WRI
R, H R.

(B>

tetrapirr61. icos (8) e oxobi 1. anos (e).

R' R' Me P'"

PhCHOCn n R3
· · "~~tr"H O H

(A) •dipirrólicos

Et

2Br-

(c>

.
N
H

Me Me

23

intermediários

Me Et

dosEs t ru t 'UI"ClSFig.1
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?orfirinas que apresen~am os pirr6is subs~iluidos são

preferencialmen~e preparadas ulilizando-se inlermediários di

ou te~rapirr6licos. sendo que a sinlese dos inlermediários

geralmenle envolve várias e~apas e os rendimenlos das reações

de acoplamenlo e ciclização para a formação da porfirina são

da ordem de 40%.

As porfirinas "meso" subsliluidas são preferencialmen~e

preparadas a par~ir de reações de condensação enlre

monopirr6is e benzaldeidos [la]. ?orfirinas lelrasubsliluidas

na posição meso foram primeiramen~e preparadas por Rolhemund

(3] em 1935 pelo aquecimen~o de uma mis~ura de pirrol. aldeido

e piridina em lubo selado. O rendimen~o desla reaç~o é da

ordem de 5~. e encon~ra-se como con~aminan~e "clorin" que

Esle ion carbOnio alaca en~~o a posição ~ livre de ou~ro

pirrol e o grupo funcional do segundo pirrol conlinua a reação

(ii)

O primeiro a es~udar a reação de Ro~hemund em lermos

mecanislicos foi Badger (.(.]. e as e~apas que vem a seguir

iluslram o mecanismo propos~o para es~as reações segundo Adler

e colaboradores [2a].

A espécie reali va formada quando pirrol e aldeldo são

condensados é o ion carbOnio (D) formado quando o aI dei do

alaca a posição ~ do pirrol. seguida da perda de água (!)

corresponde a por~irina reduzida nas posições

C17.18-diidroporfinna).

17 e 18

o

R

O-~-H + H20N $
H

-o
fi

+ R'-C-Ho
H

i-
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produzindo

R

H XH
$

pela reaç~o ent.re o

~
+ HlO!

R

H X

1
R H

cont.inua

-

R H

~ -
R

H$

E

das cadeias

que s~o formados

XH +

R R

fJ-i-@ + O-~-X
N I N I
H H H H

aument.oo

ii-

lelrapirrilcarbinois

(H> •

o

I

clorinpor f i rinogêni o (o> •

~

H

~

F

Ar

P
~~

Ar N H N---.J/
OH \ /

HH

H

o

G

de ciclização para formar

Os t.et.rapirrilcarbinois de cadeia abert.a. os quais podem

estar present.es em vários est.ágios de oxidação sofrem reações

flor i n (I> (13] e out.ros tetrapi rr6i s cf cl i cos reduzi dos.

inlermediário (li:> e uma out.ra molécula do aldeido. sendo que a

est.rut.ura (F> represent.a um dipirrilcarbinol quando o aldeido

é o benzaldeido. O aument.o da cadeia t.ambém leva a formação de

pol i pi r r 6i s .



o florin formado no processo de

rearranjo originando clorin ou ser

formaç~o de porfirina (iii)

21

ciclização pode sofre

oxidado conduzindo a

Ui-

TETRAPIRROIS LINEARES • FLORIN

1
- CLORIN

PORFIRXNA

Adler e colaboradores [5] realizaram vários experimen'los

~os quais foram es'ludadas a influência de uma série de

variáveis 'lais como solven'le. 'lempo de refluxo. presença de

ions me'lálicos. e temperatura em reações de pirrol e

benzalde1do na s1n'lese de meso-tetrafenilporfirina CTP?).

Graças a 'lais experimentos foi possivel obter conclusões

importan'les do pon'lo de vis'la ciné'lico e mecan1s'lico tais

como:

a) Ãgua é formada rapidamen'le como um produto de reaç~o.

b) Um oxidante é requerido para a formaç~o de TP? sendo que o

oxigênio molecular é o oxidan'le [6].

c) A r eação é gover nada por uma lei de vel oci dade de or dem

zero por cerca de 2 a 76% do tempo de reação.

d) A reação não é catalisada pela superficie.

e) Espécies que s~o formadas no inicio da reaç~o 'lem absorç~o

má.xima em 480 nm e são os intermediários que conduzem à

formaç~o da porfirina.

f) O produto porfirinico é sempre contaminado com clorin.

g) N~o ocorre reaç~o na ausência de ácido em condições

aer6bi cas.

h) A vel oci dade e rendi mento da reaçil(o decrescem de uma

maneira geral na presença de 10ns me'lálicos.

i) Rendimen'los de 36-40% s~o ob'lidos quando o solvente é ácido

acético.
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~3 lO)..... BENZALDEIDO...

7 H o • ONDE [O] = ./2 O
2 2

...TPP

.. PIRROL

A eslequiomelria proposla é moslrada em Civ)

iv-

Porfirinas meso subsliluídas mais complexas que a TPP são

oblidas pela reaç~o de condensaç~o enlre pirrol e benzaldeidos

subsliluidos. Eslas porfirinas consliluem-se em uma classe

imporlanle de composlos uma vez que os subsliluinles fenilicos

permilem alravés de reaç~es subsequenles a obleç~o de modelos

sinlélicos [7] de melaloporfiri"nas que aluam em sislemas

biol6gicos. como por exemplo o ci locromo P-4!SO [8]. ou e~

esludos de lransferência de elélrons inlra-molecular [9~10J.

As reaç&s enlre benzaldeidos subsliluidos e pirrol lem

as mesmas caraclerislicas gerais das que ulilizam benzaldeidos

n~o subsliluidos. Enlrelanlo. efeilos esléricos e elelrônicos

fazem-se presenles nas elapas de condensação e ciclização

Quando a reação emprega benzaldeidos subsliluidos em

"para" n~o são observados efeilos relacionados a falores

esléricos. quanlo aos falores elelrônicos. subsliuinles

elélron aceplores favorecem a elapa inicial lornando o carbono

carbonilico mais suceplivel ao alaque nucleofilico pelo

carbono OI do pirrol. Por sua vez~ quando a reação emprega

benzal dei dos subsliluidos em "orlo". ocorre i mpedimenlo

eslérico que dificulla o alaque ao carbono carbonl1ico nas

elapas de condensaç~o; quanlo aos falores elelrônicos lem-se

que os efeilos indulivos e de resson~ncia si:o senlidos de

forma mais pronunciada. pois o grupo eslá mais pr6ximo do

carbono carbonilico.

A presença de subsliluinles no benzaldeido origina enl~o

falores esléricos e elelrônicos complexos que alleram as

elapas que conduzem a formaç~o da porfirina. exemplificando

lemos que orlo-nilrobenzaldeido deveria apresenlar velocidades

de condensaç~o rápidas se levados em conla os efeilos

indulivos e mesoméricos que favoreceriam a formação do ion

carbÔnio. Enlrelanlo o grupo nilro é suceplivel a formar
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ligaçees de hidrogênio in~ra-molecular. o que aumen~a a

densidade ele~rónica no carbono carbonilico ~ornando-o menos

sucep~ivel ao a~aque nucleofilico.

A formação de ligaçees de hidrogênio en~re o grupo ni~ro

e o hidrogênio ácido do pirrol ~ambém originam efei~os

esléricos. como pode ser observado na es~rutura (~). que

dificul~a o processo de ciclizaç~o.

~'\D
~l N. \

/

N·...H
O 'O........~

J

Por~an~o~ u~ilizando-se benzaldeidos subs~i~uidos a

ciné~ica da reaç~o é al~erada de acordo com o ~ipo do

subs~i~uin~e e posiç~o que est..e ocupa no benzaldeido; por

esles aspec~os as sin~eses de meso-arilporfirinas s~o mais

complexas principalmen~e quando deseja-se produ~os

mono-subs~ituidos. Nes~e caso a reaç~o é realizada

empregando-se quantidades es~equiomé~ricas de benzaldeido.

benzaldeido subs~i~uído e pirrol.

Um dos problemas oriundos des~as sin~eses é a formaç~o

dos produtos di. ~ri e ~e~ra-subs~iluidos. assim como de TPP.

sendo que a quan~idade relaliva de cada produto dependerá das

caracleris~icas ciné~icas de cada reaç~o.

O esquema abaixo mos~ra os produ~os porfirinicos obtidos

da reaç~o en~re pirrol. benzaldeido e p-ni~robenzaldeido.
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R1 - -@-N02 • R2 -R3 -R4 - -@

R1 - R2 - -@-NOz • R3 - R4 - o -@

., ··3· -@-"".z •., ·•• · -@

R4 - -@

-@-N02

-@-N02

R -R -R -R --@12 0 3 4 o

R
1

- R
2

• R3 • R4 -

R1 -R2 -R3 o-

(v) Obtenç21o de porfirinas ttn 2lo simetrica.mente" s'Ubst i t'Uteias

nas posiç?Jes mesa [12]

Como já mencionado na Disser~aç~o de Araki [14]. Lindsay

e colaboradores [15] modificaram o mét.odo de AdIeI' obt.endo

maiores rendimen~os de porfirnas meso subst.it.u1das em

condições sin~ét.icas mais brandas. O mét.odo de Lindsay par~e

da premissa de que t.et.ra-fenilporfirinogénio (!) é o produt.o

lermodinâmicamen~e favorável quando benzalde1do e pirrol s~o

condensados e de que pirrol e benzalde1do s~o moléculas

sufi ci en~ement.e rea~ivas de t.al forma que t.empera~uras aI t.as

n~o s~o requeridas. A convers~o do porfirnogênio na respect.iva

porfirina Cê) ê ob~ida pela presença de um oxidan~e (O) no



meio reacional como most..rado em (vi); t..endo sido ut..ilizados

como agent..es 0><1 dant..es as qui nonas 2:.3.6. 6-t..et..r acl or obenzo

quinona e 2:.3-dicloro-5.6-dicianobenzoquinona.

25

1/3Q

•
H+

4

I

H

I(~

PhCHO

vi-

2

At..ravés do mét..odo acima mencionado foram preparadas uma

rabo I Est..rut..ura dos meso-fenil subst..it..uint..es obt..idos pelo

mét..odo de Lindsay e colaboradores

subst..it..uint..es most..rada na Tab. I.

4·0(CH,)~CHJ

4.0CHzC,H~

4·0(CH,),OH
4·0(CH,),Cl
4-CN
4·CO~CHzCOC.H~

3·C02CH2COC.H•

.-<:J
$

3-<$J

.-<:X
4·0CHzCH-eH,
4·C07(C H,),CH,
4.C07CH,

mesodosest..rut..uraasendoporfirinasnovasdesérie
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11.2 Parte Experimental

TPyP [16~ 17]

Foram obtidas 2.68 g Crendimento 14 y~

-4
TPyP CO.432 g; 7.00 x 10 moles) e acetato de zinco

-2diidrato C2.00 g; 1.01 x 10 moles) foram refluxados por duas

horas tendo como solvente ácido acético C500 ml) sob atmosfera

II.Z.1.Z ZnTPyP [181

Foram adicionados 13.32 9 de 4-piridinacarboxaldeldo em

800 ml de ácido propi6nico; 9.69 9 de pirrol foram então

adicionadas lentamente a esta mistura sob agitaç~o.

A mistura foi leváda a refl uxo por 1.:5 horas. sendo

observado um escurecimento do meio reacional a medida que a

reação se processava.

O ácido propi6nico foi eliminado por roto-evaporação. e o

s61ido resultante foi lavado com água e posteriormente deixado

em soxhlet tendo etanol absoluto como solvente extrator por 24

horas. Ap6s a extração com etanol o sólido foi seco em estufa

por 12 horas. sendo ent~o cromatografado em coluna de alumina.

utilizando-se como solvente uma mistura diclorometano-metanol

11. 2.1. 1

inerte. O sol vente foi eliminado por roto-evaporaç~o e ent~o

adicionou-se água C200 ml) ao sólido obtido e a suspensão foi

manli da sob agi tação a 70 °c por 30 mi nutos. O s61 i do foi

recuperado por filtraç~o. sendo la.va.do com água. acetona e

posteriormente deixado a 80 °c por la horas.
-4Desta etapa resultaram 0.473 g; 6.94 x 10 moles

(rendimento 98Y~.

O sólido obtido foi purificado por cromatografia em

coluna. tendo como fase estacionária alumina neutra e como

(9: 1). Desenvol veu-se uma banda violeta seguida de uma banda

verde.
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11.2.1.3 ZnTMPyP [19]

de

de

por

e 2.QO 9

a 100.0 ml

eliminado

moles)10-4x

parcialmenle

(1.65

~oi

TPyP

solvenleO

0.1020 9 de

p-Toluenosulfonalo de metila foram adicionados

DMP. e esla mislura levada a refluxo por 12 horas.

A análise espectral na região do vis1vel mostrou que o

meio reacional continha TPyP parcialmenle alquilada.

adicionaram-se ent-ão mais 2.070 9 (1.11 x 10-2 moles) de p

loluenosulfonalo de melila e a nova mislura levada a refluxo

por 5 horas.

Após o refluxo o solvenle foi parcialmenle eliminado por

roloevaporação e a mislura resfriada em banho de gelo. O

precipilado resullanle foi recuperado por fillração e ent-ão

lavado com clorofórmio e acelona a quenle.
oO sólido resullanle foi deixado em estufa a 80 C por 8

horas e mantido. em dessecador sob vácuo.

r-olo-evaporação. a mislura resfriada em banho de gelo-água e

enlão fillrada.

O sólido foi lavado com. clorofórmio e acelona a quenle e
odeixado à 70 C por 12 horas e mantido em dessecador sob vácuo

por dois dias.
-5Foram oblidas 0.126 g; 8.8 x 10 moles ( rendimenlo

-4ZnTPyP ( 0.1363 g; 2xíO moles) e p-lolueno sul~onalo de
-2melila (9.320 g; 5.0xíO moles) em DMF (100.0 ml) ~oram

levados a re~luxo por 12 horas.

11.2.1.4 TMPyP [32]

eluenle cloro~órmio:elanol (95:5).

A puri~icaç~o procedeu-se em duas elapas: primeiro ~oram

croma.logra~ados 0.165 9 do maleria.l Ccoluna 2.3 x 33 cm) e

posleriormenle 0.300 9 (coluna 2.5 x 55 cm).

O procedimenlo cromalográfico resullou em 0.402 9 C5.QO x
-410 moles) de ZnTPyP ( rendimenlo (90~.».



a- cloreto. brometo e iodeto de tert-butila.

temperaturas (da temperatura ambiente até a temperatura de

11.2.1.6.1 Reação de TPyP com Brometo de Hexadecila.
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diferentes

mantida sob

(rendimentomols10-4x

simplesmente

executadas em

1.290.176 g;

assim como os tempos de reação nos quais se

Testes de Reati vidade entre ZnTPyP e Haletos de

1sopropila e Tert-butila

quando a ZnTPyP foi

com o haleto de alquila.

reações também foram

For am obti das

7S"'') .

b- brometo e cloreto de isoprop~la.

Nestes testes foram utilizados de 1 a 2 mg de ZnTPyP. A

reatividade foi testada com os seguintes haletos:

Foi variada a polaridade do solvente fazendo-se as

reações em clorof6rmio. clorof6rmio/etanol ou na ausência de

agitação

As

refi uxo) ;

11. 2.1. 5

solvente.

processaram os testes.

A reatividade foi verificada pela solubilidade em água de

ali quotas do meio reacional previamente levadas a secura. e no

caso da solubilização da amostra. por espectrofotometria da

solução resultante na região do visível.

11.2.1.6 ZnCyPyP [20]

-4TPyP (0.443 g;7.16 x 10 moles) e Brometo de Hexadecila
-3

(2.19 g; 7.18 x 10 moles) em dimetilformamida foram

refluxadas por duas horas sob atmosfera de arg6nio.

O solvente foi eliminado por roto-evaporação. e o s6lido

resultante lavado com éter etilico.

Ap6s a lavagem com éter etilico o s6lido foi deixado sob

vácuo por 12 horas.



o s61 i do obti do em 11.2.1.6.1 foi di ssol vi do em uma
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diclorometano

HexadecilpiridilMetalaçSo das Porfirinas

Substituidas com Zinco

I!. 2.1. 6. 2

mstura contendo ácido acético (200.0 ml).

(100.0 ml) e metanol (50.0 ml).

A solução resultante foi refluxada por uma hora. com

acetato de zinco diihidrato (0.31 g; 1.65 x 10-3moles). Os

solventes foram eliminados por roto-evaporação. Foram

adi ci onados 30. O ml de metanol e 100, O ml de água. a mi s t ur a

foi roto-evaporada até que o metanol fosse el i mi nado. mai s

50.0 ml de água foram adicionados e a suspensão formada foi

,aplicada sobre celite.

A amostra foi ent..ão lavada com á.gua e o mat..erial de

interesse extra1do em duas frações: ~ ~ metanol e outra ~

diclorometano.

11.2.1.6.4 ObtençSo de ZnCyPyP da FraçSo Extraida em MeOH

o s6lido obtido do extrato em MeOH foi cromatografado em

coluna (42 x 2.5 cm) tendo como fase estacionária alumina

neutra e sendo o eluente uma mistura de diclorometano: metanol

As placas CCO foram corridas com etanol:DMF. clorof6rmio.

diclorometano, metanol e misturas metanol-diclorometano.

Espectros foram registrados das amostras em etanol:DMF.

metanol e diclorometano.

Testes Prelindnares com as Fraçi5es Extraldas em

Metanol e Diclorometano

n. 2.1. 6. 3

A análise inicial para determinação dos produtos contidos

nas frações extra1das em metanol (FMeOf.? e diclorometano

(FCH Cl ) foi feita por cromatografia em camada delgada (eCD).
2 2

~r espectroscopia na região do visivel e cromatografando-se

al1quotas das frações obtidas em colunas de pequenas dimensões

(0.4 cm x 6.0 cm ) cont..endo alumina como fase estacionária.
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11.2.1.7 ZnCyTrisMPyP

-6
:z.nCy?y? (4.5 mg; 4.15 x 10 moles) e iodeto de metil a

(3.0 ml) foram mantidos sob agitação em atmosfera inerte.

protegidos de luz e a temperatura ambiente. por 4 dias.

O iodeto de metila foi eliminado por roto-evaporação; o

Obtenç§o de ZnCyPyP da Fraç§o Extraida em

Diclorometano

I!. 2.1. 6. 5

Realizados estes testes tanto A como B foram elu1das em

col unas de Sephadex LH-20 (32 x 2.3 cm) tendo como el uente

met.anol:diclorometano (1:1).

Foram colhidas 5 fraç~es da coluna correspondente a A e-4

fraç~es da coluna correspondente a B.

A análise das fraç~es procedeu da forma habitual. sendo

novamente recromat.ografadas em Sephadex quando necessário.

o sólido obtido de FCH Cl foi cromatografado em coluna
2 2

(28 x 3.2 Cm) tendo como fase estacionária alumina neutra e

sendo o eluente uma mistura diclorometano: metanol (9: 1). Foi

observada uma única banda e foram recolhidas 5 fraç~es.

As cinco fraç~es obtidas foram reunidas e cromatografadas

em Sephadex LH-20 (50 x 2.6 cm) com clorofórmio:metanol (1:1).

Formaram-se duas bandas distintas na coluna tendo sido

colhidas 5 fraç~es.

As fraç~es 3 e 4 foram recromatografadas em Sephadex

LH-20. sendo que algumas das fraç~es obtidas tornaram a ser

cr omatogr afadas.

(9:1). Desenvolveram-se três bandas relativamente bem

definidas. Foram colhidas onze fraç~es. sendo cada uma delas

analisadas por CCD e espectroscopia na região do vislvel.

As fraç~es de 5 a 7 (amostra A) e de 8 a 10 (amostra B)

foram reunidas. Aliquot.as de A e B foram eluidas em colunas de

pequenas dimens~es tendo como fase estacionária "Sephadex

LH-20" tendo como el uent.e metanol ou met.anol: di cl orometano

(1:1).
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s6lido ob~ido ~oi en~~o precipi~ado pela adiç~o de perclora~o

de s6dio 4 Molar a uma soluç~o aquosa do compos~o.

O excesso de perclora~o ~oi eliminado por ~il~raç~o em

gel (Sephadex LH-20) lendo como eluen~e água:me~anol (60:40).

11.2.1.8 ZnTBzPyP

11.2.1.8.1 Ausência de Solven~e

-63.2 mg deZnTPyP (4.7 x 10 moles) e 5.0 ml clore~o de

benzi 1 a (OI-cl or o~olueno) for am dei xados por ~rés di as sob

agi~aç~o e a~mosfera iner~e.

O clore~o de benzila foi eliminado por ro~o-evaporaç~o e
. o

o.s6lido deixado a 140 C por duas horas sob vácuo C10mmHg).

11.2.1.8.2 Meio Reacional E~anol:Clorofórmio

filtraç~o.

O sólido foi lavado com clorof6rmio a quen~e e é~er

et1 li co.
oApós a lavagem o sólido ~oi deixado por 12 horas a 70 C

e enl~o colocado em dessecador sob vácuo.

Foram ob~idas 0.2QO 9 (rendimen~o B2~.).

-40.2035 9 ZnTPyP (3.0 x 10 moles) foi dissolvido em 25.0

w de uma mis~ura de cloro~Órmio:e~anol (B5:15). Foram

adicionados 3.50 ml de clore~o de benzila (3.07 x 10-2 moles) e

a soluç~o resul~an~e levada a re~luxo sob a~mosfera iner~e por

8 horas.

porrecuperadofoiqueprecipi~adoumOb~eve-se

11.2.1.8.3 Meio Reacional DMF

0.100 9 de ZnTPyP Cl.47 x 10-4 moles) foram adicionados a
o80.0 ml de DMF e a ~empera~ura do sis~ema elevada a 120 C.

Foram ent~o adicionados 1.50 ml de cloreto de benzila (1.24 x
-2 o

10 moles) e a mis~ura permaneceu a 120 C e sob a~mosfera

inerte por 1 hora.

O sólido foi recuperado por ro~o-evaporação e en~~o



I1.2.1.9.1 Meio Reacional E~anol:Clorof6rmio

I1.2.1.9.2 Meio Re~cional DMF

I1.2.1.9 TBzPyP

O

em
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TPyP C75.3 mg~ 1.22 x 10-
4

moles) foi dissolvida em 50.0

W clorof6rmio:e~anol (8:2) e a solução resul~an~e man~ida sob

refluxo por ~rin~a minu~os. Adicionaram-se en~ão 1.30 ml de
-2 .

clore~o de benzila Cl.ll x 10 moles) e a reação foi man~ida

sob refluxo por doze horas. O solven~e foi parcialmen~e

eliminado e o produ~o s6lido ob~ido pela adição de é~er

et.llico. O sólido foi lavado repe~idas vezes com é~er e

acet.ona. sêco a 70 °c por doze horas e deixado em dessecador

sob vàcuo.

Foram ob~idas 110 mg Crendimen~o 80.1%).

Foram ob~idas 72.5 mg _.-endimen~o 76.5~~.

-5
TPyP C52. O mg~ 8.41 x 10 moles) foi dissol vida em 30. O

oW de DMF e a ~empera~ura do sis~ema foi levada a~é 120 C.
-3o.ao ml de Clore~o de Benzila (5.82 x. 10 moles) foram

adicionado e a mis~ura permaneceu a 120
0

C e sob a~mosfera

iner~e por 1 hora. O s6lido foi recuperado por ro~o-evaporaç~o

lavado com clorof6rmio a quen~e e é~er e~llico. O s6lido foi
odei xado a 70 C por 12 horas e en~ão colocado em dessecador

sob vàcuo.

Foram ob~idas 0.1490 9 (rendimen~o 85~~

e en~ão lavado com clorof6rmio a quen~e e é~er e~llico.

s6lido foi deixado a 70
0

C por 12 horas e en~ão colocado

dessecador sob vàcuo.

. -5
50.0 mg de ZnTPyP (8.1 x 10 moles) foram dissolvidas em

60.0 ml de clorof6rmio: e~anol (9: 1) ~ a solução resul~an~e

t.ransferida para um frasco de Parr e en~ão adicionados 10.0 ml
-1

de clore~o de alila el.22 x 10 moles). O frasco foi fechado

I1.2.1.10 2nTAlPyP
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precipitado foi recuperado pc:>r fJltração e lavado com
oágua/etnol a 5 C. O s6lido foi deixado em dessecador sob

vácuo. Análise posterior revelou que o produto não havia sido

complet.ament.e alquilado.

entãoForamâgua.

de perclorato de s6dio 4
o10 C por 12 horas. O

dedissolvido pela adição gradual

adicionados 4.0 ml de solução aquosa

Molar. sendo o sist.ema mant.ido a

-5Reagiu-se então 0.050 9 (4.5 x 10 moles) de TAlPyP com
-4

0.060 g (2.7 x 10 moles) de acetato de zinco diidrato em 170

~ de ácido acético na temperatura de ebulição por 1.5 horas.

O solvent.e foi eliminado por rot.o-evaporação e o s6lido

recuperado pela adição de perclorato de s6dio.

Foram obtidas 0.0670 g (rendiment.o de aQ~~.

com uma t.ampa especi aI de t.ef I on e i nser i do em ci I i ndr o de

ferro fundido na forma de T. Este conjunto foi transferido
opara uma est.ufa e mantido a ao c por 40 horas.

A análise espectral revelou que o produto formado sofreu

demet.alação. O solvent.e foi eliminado. o s6lido obtido foi

dissol vida em metanol e adicionados 0.655 9 de acetato de

zinco diidrat.o e a mistura levada a refluxo por 4 horas.

O solvente foi eliminado e o s6lido resultant.e foi

-50.0105 9 de TPyP (1.70 x 10 moles) e 1.00 ml de Brometo
-2de Al i 1 a (1. 1 6 x 10 mol s) for am adi c i onados a 50. O ml de

OMF. Est.a mist.ura foi mant.ida a 1100 C em frasco de Parr

protegido por um cilindro de ferro em forma de T por 16 horas.

O sólido foi recuperado por rot.o-evaporaç~o. sonicado com

clorof6rmio e recolhido por centrifugação.

Foram obtidos 0.0153 9ô rendiment.o a3%.

Esta mesma reação foi efetuada em clorof6rmio: etan01.

sendo mantida a 60-750 C por 14 horas, e o s6lido recuperado de

forma similar ao descrito acima.

11.2.1.12 Complexos Porfirinicos de Paládio

For am empr egados vár i os métodos par a a i ncor por ação de



11.2.2 Caracterizaç~o dos Produtos

ii) Reação de TPyP com PdCAc)2 em ácido acético e DMF

Iv) Reação de TPyP com PdCl 2 em Benzonitrila.
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abaixosãono macrociclo porfirinico quePaládio CII)

sumarizados:

i) Reação de TPyP com PdCl~ em meio de ácido acético e excesso
G

de acetato de s6dio.

ill) Reação de TPyP com PdCl~ em DMF
G

v) Reação de TMPyP. TBzPyP e TAlPyP com PdCBenz)2C12 em DMF.

Entre os métodos mencionados acima. somente v forneceu

resultados satisfat6rios para o ligante TMPyP. sendo que para

os ligantes TBzPyP e TAlPyP a inserção de Pd CII) ocorreu com

baixos rendimentos.

Os testes i. ii e iii não resul taram na formação de

PdTPyP. sendo obtidos geralmente precipitados insolúveis onde

o compl exo dever i a ser sol úvel como p. ex. DMF. O método

utilizado em iv resultou na formação de PdTPyP em rendimentos

da ordem de 40~. ap6s o s61ido ter sido cromatografado em

alumina. tendo como eluente clorof6rmio:piridina C9S:2).

Os complexos PdTBzPyP e PdTAlPy foram obtidos da reação

de PdTPyP com os respectivos haletos de alquila. de forma

similar ao descrito nos itens 11.2.1.8 e 11.2.1.10.

Os compostos obtidos foram caracterizados por análise

elementar de Carbono. Hidrogênio e Nitrogênio

A análise de zinco foi efetuada por absorção at6mica em

um espectr6grafo Atomspek da Hilger-Watts. utilizando lâmpada

de cátodo 6co de zinco.

Como padr~es foram utilizadas soluç~es de zinco
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A aná.lise de palá.dio foi efetuada por emiss~o atômica

ulilizando um espectr6grafo com plasma de argônio da Spectro.

íons

palá.dio

por

encontra-se

deatravés

substituido

UV-Visi vel

foi

regi~o

preparados

na

foram

e metal9porfirinas

padrões

caracterizaç~o

Os

A

porfiri nas

espectrograficamente puro obtido da Johnson-Mattey.

descrita no Capitulo 111.

Espectros no infravermelho foram registrados em um

equipamento da Perkin-Elmer 1760 FT. na regi~o dê 3000 a 600
-1cm • sendo as amostras preparadas em pastilhas de KBr.

Para os estudos de infra-vermelho o contra-íon das

cloreto. utilizando-se para tal resina de troca iônica.



11.3 Resultados e Discussão

11.3.1 TPyP e ZnTPyP

~

.,0

-O+

H

40"v~-
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A TPyP foi obtida da reação de condensação entre pirrol e

4-piridinacarboxaldeido:

A ZnTPyP possui quatro substituintes piridlnicos nas

posiçC5es "meso". O átomo de nit.rogênio dos substituintes

piridinicos possui um par de elétrons livres em um orbital sp2

localizado no plano do anel da piridina embora não faça parte

do sistema de conjugação. Este par de elétrons livres no átomo

o mecanismo de condensação que conduz a formação do anel

é o apresentado na Introdução deste Capi tul o. O rendi mento

obt.i do neste tr abal ho C14~,.) foi i nfer i or ao valor de 22-25%

descrit.o na lit.erat.ura [16,17]. uma vez que formou-se clorin

em grandes quantidades.

A ZnTPyP foi obtida pelo método do acetato [18,29] uma

vez que tanto o li gante como o sal de zi nco uti 1 i zados

apresentam boa solubilidade a quente em ácido acético e pelo

fat.o deste solvente permitir que a reação proceda-se em

t.emperaturas relativamente altas CllSo C).

Cromatografando-se o s6lido obtido da reação de TPyP e

acet.ato de zinco obtiveram-se duas bandas uma correspondente à

ZnTPyP e a outra a TPyP. presente em pequena quantidade.

Testes de Reatividade de ZnTPyP com Haletos de

Alquila Secundârios e Terciârios

I!. 3. 2
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de nitrogênio faz com que a piridina possa atuar como

nucle6filo participando de reaç~es de protonação e alquilação.

formando piridineos quaternários.

Em reaç~es de alquilação do nitrogênio piridinico.

empregando haletos de alquila. ocorre substituição do átomo de

halogênio pela piridina e o halogênio torna-se o contra-ion do

pirid1neo quaternário formado.

Esquematicamente temos:

X·;7;\0+
~N-:R +•R-X@+vii-

Realizamos testes de reatividade da ZnTPyP com haletos de

alquila com diferenças estruturais tanto na porção

hidrocarbOnica assim como do haleto presente na molécula.

A reatividade foi averiguada pela solubilidade do produto

obtido. já que a quaternização origina cargas posi ti vas nos

residuos piridinicos tornando o macrociclo aquo-solúvel e pela

posi ção dos máxi mos de absor ção na regi ão do vi s1 vel uma vez

que a presença de cargas positivas origina deslocamentos

batocrOmi cos [20].

O sol vente empregado nestes testes foi uma mistura de

clorof6rmio: etano1 (9: 1). sendo o excesso molar do haleto de

alquila de cerca de 200 vezes com relação a ZnTPyP.

Também foram efetuados testes na ausência de solvente.

sendo a ZnTPyP adicionada diretamente sobre o haleto de

alquila.

As Tabelas 11 e 111 sumarizam algumas condiç~es

experimentais utilizad~s nos testes de reatividade para

brometo e iodeto de isopropila e cloreto. brometo e iodeto de

tert-butila~respectivamente.
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Tab. 11 Condições experimen~ais dos ~es~es de rea~ividade de

Brometo e Iodeto de Isopropila com ZnTPyP

N t.empo Choras;) o s;olvent.Q obs;erv.t.empQrat.ura ( C)

a- 200 10 ambien~e CHCl 3 n.r.

b- 200 3 50-60 CHCl 3 n.r.

c- 200 8 50-60 CHCl 3 p. i. s.

d- -- 48 ambiente haleto p.i.s.

e- 300 10 ambiente CHCl3:E~OH p. i. s.

f- 300 2 50-60 CHC13:E~OH p. i. s.

g- >300 4 50-60 CHCl 3 :EtOH. p.i.s.

Tab. 111 Condições experimentais dos testes de reatividade de

Cloreto. Brometo e Iodeto de tert-Butila com ZnTPyP.

N tempo Choras) o solvent.e observot.emperat.ura C C)

a- 200 12 ambient.e CHC1 3 p. i. s.

b- 200 12 ambiente CHC1 3 p. i. s.

c- 300 4 50-60 CHC1 3 :EtOH p. i. s.

d- 200 4 50-60 CHCl 3 p. i. s.

e- -- 48 ambient.e halet.o p. i. S.

o oOnde: N= Cn de moles do haleto/n de moles de ZnTPyP);
o.r.= n~o ocorre reação; p.i.s.= produto inicialment.e solúvel
em água.

Foram observados em t.odos os test.es. com exceç~o dos

testes a e b da Tab. 11 que o produ~o ~ormado é inicialment.e

mas com o decorrersol úvel

minutos)

em água.

ocorre precipitaç~o quase

do tempo

tot.al

(cerca de 5

do mat.er i al

inicialment.e dissolvido.

Espec~ros na região do visivel da soluç~o recem preparada

mostram um perfil espec~ral t1pico de base livre ou seja a

banda Sore~ na região de 400 nm e mais quat.ro bandas na região
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de 500 a 750 nm. ao invés da banda Soret. e duas bandas na

região de 500 a 750 nm t.ipica de met.aloporfirinas com met.ais

de camada cheia ou do respect.ivo diácido (vide Capitulo 111),

As sol uções nas quais ocorreu formação de preci pi t.ado

foram filt.radas e regist.rados os espect.ros do filt.rado e do

precipit.ado nos pHs 0.1; 2.0 e 7.0 assim como de ZnTPyP e TPyP

no sent.ido de elucidar a composição does) produt.o(s) formado(s).

As Tabelas IV. V e VI most.ram comparat.ivament.e os

result.ados obt.idos nos pHs de estudo.

Tab. IV Máximos de absorção de TPyP. ZnTPyP e do filtrado e

precipitado . obtidos dos testes de reatividade em

pH= 0.1

TPyP e ZnTPyP filtrado precipitado

442 nm 441 nm 440 nm

se8 nm 588 nm 588 nm

639 nm 637 nm 636 nm

Tab.V Máximos de absorção de TPyP. ZnTPyP e do filt.rado e

precipitado obtidos dos testes de reat.ividade em pH= 2.0

TPyP ZnTPyP filt.rado precipit.ado

420 nm 434 nm 432 nm 422 nm

518 nm 563 nm 561 nm 519 nm

553 nm 610 nm 607 nm 553 nm

585 nm 583 nm

638 nm 636 nm
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por

Zn2 ++

explicadas

422 nm

520 nm

551 nm

558 nm

540 nm

de reatividade em

H
2

TPyP

ser

:o.

solução recem preparada

testes

podem

...

428 nm

663 nm

507 nm

filt.rado

2 H+

observações

+

duas

ZnTPyP

precipitado obtidos dos

pH=7.0

Est.as

N~o são solúveis

TPyP, ZnTPyP e
precipitado.

viii-

A precipitação t.ambém pode ser explicada por equil1brios

ácido-base. pois em meio ácido ocorre prot.onação dos

nit.rogênios piri~inicos, mas quando est.e material "prot.onado"

é colocado em água CpH cerca de 6) ocorre deprot.onação das

piridinas. Com a deprotonação o macrociclo t.orna-se neutro

originando a insolubilidade em água.

As posições dos máximos de absorção indicam que o

equil1brios ácido-base envolvendo os nit.rogênios pirr6licos do

núcleo porfir1nico e os nit.rogênios pirid1nicos.

O fat.o das soluções recém preparadas apresent.arem

espect.ro de base-livre, indica que a ZnTPyP sofreu processo de

perda do met.al Cdemet.alação) , est.a reação de demetalação

ocorre em condições ácidas segundo o equil1brio mostrado

em (viii).

Dois pont.os devem ser analisados, um deles é que a

solução recém preparada apresenta perfil espect.l'al de base

li vre e o out.ro é que est.e mat.eri al preci pi ta com o decorrer

do t.empo.
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a) é solúvel em pH = 7.0 e apresen~a perfil espec~ral de

me~alopor f i r i na.

precipi~ado ob~ido é TPyP pela similaridade espec~ral ob~ida.

A porção solúvel (fil~rado) ~ra~a-se de me~aloporfirina

parcialmen~e alquilada vis~o que:

como nos

~o~almem~e

H3C, H
C - "~ - C + +H:F' 'H H + C/'

•

terciário> secundário> primário

'tI (~ .
HC-C-C-H

3 / I
H

3
C H

Para o clore~o de ~er~-bu~ila t.emos:

b) A banda Sore~ em pH = 7.0 (428 nnU é deslocada para 432-433

nm em pH = 2.0 onde ocorre pro~onação dos demais grupos

piridlnicos não alquilados.

c) Em pH = 0.1 ~odas as espécies ~es~adas es~ão

pro~onadas. ~an~o no núcleo pirr6lico assim

ni~rogênios piridlnicos.

Os resul~ados discu~idos acima indicam que ocorreu uma

diminuição do pH do meio reacional.

Nes~e si s~ema uma di mi nui ção do pH s6 é possl vel por

int.ermédio de uma reação de "eliminação" que ocorre com

hale~os de alquila secundários e ~erciários.

x-

Quando ~em-se um halet.o de alquila exis~em duas reações

compet.itivas. a reação de substi~uição nucleofilica e a reação

de eliminação [21 p 22l.

A reação de eliminação assim como a SN-l é favorecida na

seguin~e ordem com relação a es~ru~ura do hale~o de alquila:

ix-
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Como pode ser vis~o em x a reação de elinunação produz um

alceno e um ácido for~e. a formação des~e ácido na reação de

eliminação é que origina en~ão a diminuição de pH observada.

Quando ~em-se competição en~re as reaç6es de substituição

8' elinunação. e quer-se favorecer' um tipo de reação em

de~r~men~o da ou~ra. parâmetros ~ais como polaridade do

sol vent.-e , podeI' nucleofilico do nucle6filo e a es~ru~UJ'a do

hal eto de aI qui 1 a devem ser obser vados [21, 23] .

Al~erações na polaridade do solven~e. neste caso são

dificeis de serem efet.uadas. já que a ZnTPyP apresenta

solubilidade restrita a poucos solvent.-es. sendo ~odos eles de

baixa polaridade. A polaridade foi l.i.geiramente aumen~ada em

alguns testes pela adição de 10~; de e~anol a clorofÓrmio,

entre~anto pacen~agens maiores que 20X diminuem drasticamen~e

a 501 ubi 1 i dade da ZnTPyP .

A capacidade nucleofilica não pode ser alterada já que o

objetivo de estudo são as reações de quat.,ernização dos

subs~ituintes piridlnicos da ZnTPyP.

O át.omo de halogên~o CCl. Br. I) dos hale~os secundários

e terciários foi modificado. já que a velocidade em reações de

sub5ti~uição aumenta com a facilidade de ruptura da ligação

carbono-halogênio ou seja. quant.o maior o raio do halogênio

menor é a forç'a de ligação.

A ordem de realividade é:

xi- R-I > R-Br > R-Cl

onde R representa o hidrocarbone~o sa~urado.

Entretanlo: a facilidade de ruptura da ligação

carbono-halogênio lambém ~ impor~ante no processo de

eliminação e segue a mesma ~endência da substi ~uição. não

lendo sido observadas maiores porcen~agens de alquilação com a

mudança do hal ogêni o.

Apesar dos resultados adversos na obtenção de produtos de

alquilação desejados. pode-se especular sobre o emprego de

TPyP e os seus complexos metálicos como catalisadores na

conversão de haletos de alquila secundários e ~erciários nos

respec~ivos alcenos.



A ordem decrescent,e de eslabilidade dos ions carbónio é

Dos ions carbónio moslrados acima somenle (Ã) e (B> não

sofrem eliminação ~ e são allamenle eslabilizados.

de

de
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reações

reações

eslas

apresenlam

calalisa

nãobenzila

piridinaa

de

•

•

- O=c><, --O-CH, - O-C",

que

c~=CH-CH
2
~ t~-CH:: CH

2

halelos

o-c~

As est.ruluras de ressonância são dadas abaixo:

Os

Sabe-se

CH:3 CH3@+ + I I +
...

xii- -CH :: CH =CH-CH > HC-C+ > H-C+ > H C-CH > CH
32 2 ·23 I I 3 2

CH CH3
A B C 3 O E F

xiii-

dada por [ 22]

eliminação [24]. enlrelanlo não efeluamos nenhum experimenlo

no senlido de averiguar a eficiência desles composlos nas

referidas reações.

A alla energia de dissociação do hidrogênio ~ é o falor

responsável pela não ocorrência de reações de eliminação. no

caso de halelos de alila. sendo a energia de dissociação desla

ligação da ordem de 430 kJ/mol [21].

eliminação. já que o carbono ~ é desliluído de hidrogênios.

A delocalização da carga posiliva dos ions carbónio

benzilicos e alilicos originando estruluras de ressónancia

complemenlares. confere grande est.abilidade a estes cát.ions

(22,23,25] .

II.3.3 Reações com Haletos de Benzila e Alila.



estes agen~es alquilantes.
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aque

aI quiIa

sem os

já

sendo que o

benzila em

resultou em

benzila e alila Iazem

al qui 1 ant,es .

ha.letos de

ZnTBzPyPII. 3. 3. 1

solução de cor violet.a. tipica de mat.erial porfirinico

dissolvido. Análise revelou trat.ar-se de ZnTPyP e produ~os de

baixo grau de alquilação. Após t.ratament.o com clorof"órrnio e

éter, o s6lido resultante é aquosolúvel e as soluções

rostraram-se estáveis por longos per10dos. sendo comparados os

espec~ros da solução recem preparada e apói três semanas não

foram observadas diferenças na intensidade ou posição das

bandas.

As propriedades dos haletos de

destes compostos bons agen~es

inconvenientes apresentados pelos

secundários e terciários.

Abaixo são discutidas as sin~eses ele~uadas utilizando-se

Similarment.e aos test.es efetuados no it.em II.3.1 a

reatividade entre a porfirina e o cloreto de benzila foi

wrlficada pela solubi,lidade do produ~o em água e pela análise

dos espec~ros de absorção na região do vislvel.

Reações de ZnTPyP com clore~o de benzila na ausência de

solvent.es originou um sólido parcialmente solúvel em água.

Espectros na região do vislvel mos~raram que es~e sólido

é consti~u{do de uma mis~ura de produ~os com diferen~es graus

de subs~ituição. lato es~e evidenciado por uma banda $oret

larga com máximo de absorção em 430-432 nm .

A ausência de solvente provavelmen~e dificulta o processo

de quebra da ligação carbono-cloro. originando a baixa

realividade. Ou~ro ponto importan~e é que a ZnTPyP apresenta

baixa solubilidade em cloreto de benzila. dificultando assim a

reação.

A reação de ZnTPyP com cloreto de

clorofórmio:etanol apresentou melhores resultados;

produto Iormado precipita no meio reacional

porcen~agem de etanol é pequena.

O ~rat.ament.o do sólido com cloroI6rmio.
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o mé~odo apresen~a bom rendimen~o (cerca de 80~~. apesar

da polaridade do solven~e n~o ser a mais adequada para

es~abilizaç~o de in~ermediários iÔnicos.

Empregando-se DMF' como solven~e foram ob~idos resultados

si mi 1 ar $9 ao mÉl>t..odo no qual f OI' am empr egados

clorof6rmio:e~anol como solventes. en~re~an~o ap6s cerca de 30

mnutos de reação já s~o observados deslocamenlos balocrómicos

de 6 a 8 nm indicalivos de alquilaç~o total.

A maior polaridade do DMF (constante dielétrica 36.7) e o

maior ponlo de ebuliçã? (153 °C). permilindo assim maiores

temperaluras de reação. provavelmen~e são os responsáveis pela

maior reatividade observada.

11.3.3.2 TBzPyP

Testes de reatividade de TPyP com cloreto de benzila na

ausência de solvenle n~o foram efetuados em virtude dos

result..ados poucos favoráveis obt..idos com a ZnTPyP.

As observaç~es descritas acima para a reatividade da

ZnTPyP em DMF' e clorof6rmio: etanol s~o também válidas para a

realividade da TPyP nestes solventes.

En~retant,o, em clorof6rmio: etanol foram necessários

tempos maiores de refluxo.

Um aspect..o importante que deve ser mencionado nestas

s1nteses empregando cloreto de benzila é que quando s~o

utilizados grandes excessos de agenle alquilante (maiores que

300 vezes com relaç~o à porfirina) e longos tempos de refluxo

(cerca de 12 horas) e o solvente é DMF. ocorre formação de um

sub-produ~o que contamina a porfirina obtida. tornando o

sólido resul~ante extremamente higrosc6pico.

Tentativas de purificaç~o por lavagem com solventes

orgânicos apolares e precipitaç~o da porfirina em água pela

adição de perclora~o de s6dio n~o foram eficientes.

Também foi ut..ilizada cromat..ografia em gel (Sephadex

LH-20). mas ap6s a el i roi nação do sol vente o s61 i do obti do

sempre apresentou-se higrosc6pico.

Uma possivel explicaç~o é que podem ocorrer reaç~es
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11.3.3.3 ZnTAlPyP

entre cloreto de benzila e DMi='. uma vez que. este solvente é

uma amida.

E: conhecida a reação entre iodeto de metila e DMF

originando iodeto de tetrametilam6nio. ou seja uma reação de

N-alquilação da DMi='. entretanto esta reação só ocorre na

presença de bases orgânicas ou inorgânicas fortes [26bl. Pode

ser questionado se nas condições reacionais a TPyP catalisa

reações similares de tal forma a originar este sub-produto.

As afirmações acima podem parecer contraditória já

que DMF é um sol vente amplamente utilizado em reações de

alquilação. inclusive empregando cloreto de benzila [26a].

aquo-solúvel.

r eal i zada em

Para a obtenção de alilpiridil-porfirinas foram

empregados como agentes aI qui 1 antes cloreto e brometo de

alila. estes agentes alquilantes possuem baixos pontos de
oebulição. 45 e 68 C respectivamente.

Para que as reações pudessem ser efetuadas a temperatura

superiores às temperaturas de ebulição dos haletos de alila.

foi utilizado um frasco de Parr com uma tampa de teflon

inserido em uma camisa de ferro fundido ou um mini-reator de

aço i noxi dável

A reação de ZnTPyP com cloreto de alila originou produto

aquo-solúvel e análise espectral na região do vis1vel mostrou

que ocorreu demetalação.

Zinco foi novamente incorporado e o material recuperado

de uma solução aquosa pela adição de perclorato de sódio.

Testes posteriores mostraram que o material obtido não se

encontrava totalmente alquilado.

A obtenção de ZnTAlPyP. procedeu-se a partir da

respectiva base livre TAlPyP (vide abaixo).

11. 3. 3. 4 TAlPyP

A reação com brometo de aI i 1 a foi

etanol:clorofórmio e DMi='.

Em ambos os casos o produto obtido foi
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o produt.o mono-subst.it.uido. é obtido pela reação de

~quilaç~o dos nit.rogênios pirid1nicos da TPyP com brometo de

hexadecila; entret.anto como a TPyP possue quatro piridinas nas

posiç~es meso e a reação de alquilação não é seletiva obtem-se

produt.os com diferentes graus de alquilação. A predominância

de um produt.o em relação aos demais é um fator probabil1st.ico

que depende da est.equiomet.ria dos reagent.es e do t.empo de

refluxo empregado.

dereaç~o

entre~anto o produto da reação em clorof6rmio:etanol apresen~a

um deslocamento hipsocr6mico na banda Soret de cerca de 5 nm

com relação ao produ~o obtido da reação em DMF. Os dados dos

espectros de absorç~o indicam que a alquilação não foi

completa do produto obtido em clorof6rmio: e~anol • apesar

deste produto apr esentar gr ande sol ubi 1 i dade par a uma

porfirina parcialmente alquilada.

Os result.ados indicam que a alquilação com haletos de

alila é mais sucep~1vel às condiç~es do meio do que com

haletos de benzila. uma vez que com cloret.o de benzila o

produt.o ob~ido é o mesmo sendo o sol vent.e DMF ou

clorof6rmio: et.anol. .'

ZnTAlPyP foi obt.ida ent.ão pela reação de acet.at.o de zinco

com TAlPyP em ácido acét.ico . A obtenç~o de ZnTAlPyP a part.ir

da TAl PyP é mai s aconsel hável j á que quando o mater i al de

partida é ZnTPyP ocorre demet.alaçãe;:) e a alquilaç~o não é
I

t.otal.

A figo 2 mostra o esquema da

funcionalizaç~o e os poss1veis produtos formados.





Apesar da similaridade nas posições dos máximos de

49

Cromatografia em alumina do sólido obtido de F
MeOH

apresentou três bandas e após a terceira banda um cont1nuo sem

em

osde FMeOH com

cromatografia

423 nm

669 nm

606 nm

Produt.o mono-subst.ituido [20J

Obtenção de 1 de FMeOH

FMeOH

423 nm

660 nm

607 nm

absorção apresentadbs pelo produto obti do

dados de 1 i t.erat.ura Tab. VII). testes de

Tab. VII Máximos de Absorção do Produt.o Obt.ido da Fração

Ext.ra1da em Metanol (FMeOf?

lI. 3. 4. 1

camada delgada (CCD) revelaram que esta fração apresentava

mais de um componente. fat.o est.e post.eriormente confirmado

quando foram colhidas frações das colunas test.e e estas

apresentaram má.ximos de absorção maior que 423 nm.

A razão de F MeOH apresent.ar os mesmos máximos de absorção

que o do produt.o 1 puro deve-se provavelment.e ao fat.o de que

os produt.os mais altament.e substituidos est.arem present.es em

proporções bem menores o que resulta em encobrimento da banda

destes compost.o pela banda do compost.o 1

A fração recolhida em diclorometano (FCH Cl) indicou
2 2

também vários componentes sendo que apresentou ZnTPyP em

quantidade apreciá.vel.

Outras concl usões que puderam ser obt.idas dos t.est.es é

que met.anol e DMF: et.anol não são bons sol ventes para el uição

pois devido a alta polaridade destes solventes ocorre arrast.e

de todos os componentes da mist.ura (na CCD as manchas correm

junt.as com a frente do solvente) sem separação efetiva.

Misturas metanol: diclorometano mostraram-se efeti vas na

separação em alumina quando a proporção é de 1:9.



desenvolveram-se duas bandas uma correspondente a 1 e outra a

separação em aIumina é a polaridade. os produtos menos polares

conseguimos separar os produtos e desejados de ZnTPyP.
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sendo

Sephadex

solventes

substituindo

em

de

e

preponderante na

eluida

misturana

foiA

que como o ['ator

c 1 or of 6r mi o

amost..ra

por

a

Obt..enção de 1 de FCH Cl
2 2

Quando

Cromatografando-se em Sephadex LH-20

resol ução.

Deve-se 1 embr ar

e por~anto menos substituidos são menos retidos

recolhidos primeiro que os mais altamente substituidos.

As frações de 1 a 4 continham unicamente ZnTPyP. As

frações de 5 a 7 Camost..ra A) apresentaram dois componentes

sendo um deles ZnTPyP e o outro componente com menor Rr que a

2nTPyP em alumina devendo corresponder a 1.

diclorometano

Ir. 3. 4. 2

ZnTPyP.

A fração correspondente a 1 foi recromatografada em

Sephadex e resultou em uma única banda.

As frações de 8 a 10 (amost..ra B) apresentaram dois

componentes sendo um deles correspondentes a 1 e o outro a 2.

A amostra B cromatografada em Sephadex originou duas bandas. A

banda com maior R
f

é constituida do produto 2. tendo màximo de

absorção em metanol a 426 nm e apresentando uma única banda em

CCD. A banda com menor R
f

é constituída do produto 1

apresentando máximo de absorção em metanol a 423 nm e

apresentando uma única banda em CCD.

A fração 11 continha além de 2 produtos mais altamente

substituídos. fato este evidenciado pelo máximo de absorção da

~stura em 42G nm e CCD apresentou manchas com R
f

n~nores que

2.

A fração FCH Cl foi inicialmente tratada com metanol
2 2

para eliminar ZnTPyP parcialmente. sendo que a ZnTPyP restante

foi eliminada por cromatografia.

Cromatografando-se FCH Cl em alumina obteve-se uma única
2 2

banda e as frações recolhidas indicaram a presença de 2nTPyP.
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Desta coluna foram recolhidas 5 frações sendo que as

frações 1 e 2 continham os produtos mais altamente

substituidos; as frações 3 e 4. o produto 1 e a fraç~o 5 era

constituída de ZnTPyP.

A fração 4 foi recromatografada mais duas vezes e a

fração 3 mai s uma vez em Sephadex para a el i mi nação total de

ZnTPyP.

Foram obtidas 0.138 gramas de 1 provenientes de FMeOH e

0.0378 gramas provenientes de FCH Cl .
2 2

O produto total obtido foi de 0.176 gramas que

corresponde a 25~ de rendimento.

As Figs 3 e 4 mostram de forma esquemática simplificada o

procedimento para a obtenção de 1.

11.3.5 ZnCyTrisMPyP

ZnCyTrisMPyP foi sintetizada pela metilação dos três

nitrogênios piridinicos livres da ZnCyPyP.

Optamos por um" método mais brando de alquilação, evitando

assim algum tipo de reação competitiva com o substituinte já

alqui lado.

Cromatografando-se o produto obtido em Sephadex LH-20

obteve-se uma única banda. sendo que as frações recolhidas

desta banda foram recromatografadas e apresentaram o mesmo

compor tamento da banda de or i gemo

O resultados de cromatografia em ge1 e a similaride

espectral de todas as frações recolhidas indicam que obteve-se

um único produto.

O aumento da pol ar i dade da moI écul a devi da a aI qui 1 ação

com os grupos metilicos. originou produto solúvel em água

apesar da proesença da cadeia hidrof6bica hexadecil. Testes de

solubilidade da ZnCyTri sMPyP mostraram que este composto

apresenta-se solúvel também em etanol. metanol, acetonitrila,

DMF e acetona, entl'etanto sendo insoluvel em clorofÓrmio e

benzeno.
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11.3.6 Compostos Por~irlnicos de Paládio
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uma porfirina

da. porção

anômal a par a

contribuição

Har r i man [ 27] e Kal yanasundar am [ 28] obt.. i ver am PdTPyP

empregando métodos clássicos. Harriman utilizou o método do

acetato [29J onde o acet..ato do met..al reage com a porfirina em

ácido acético e Kalyanasundaram ut..ilizou o método de Adler

[30] onde DMF á empregada como solvent..e~ reagindo cloret..o de

paládio com a porfirina.

Empregando os dois mé'lodos mencionados acima não

obtivemos bons resultados. Forma-se de maneira geral um

precipit..ado logo que a TPyP e o sal do met..al são colocados em

contato e es'le precipitado apresenta baixa solubilidade. sendo

constituído de PdTPyP em pequenas porcentagens (6%) quando o

solven'le é DMF. Rendimentos maiores (20-30~~ são obtidos com o

método do ace'lato

Inicialmen'le. a formação de precipitado no meio reacional

poderia ser devida a menor solubilidade da PdTPyP. en'lretanto

os mesmos resultados foram observados quando f'oram utilizadas

condiç~es de maior diluição.

PaI ádi o tetr a -ar i 1 por f i r i nas por f i r i nas são obt..i das

empregando-se benzonitrila como solvente e cloreto de paládio

[31]. empregando este mét..odo não é observada a formação de

precipit..ados~ ent..retant..o são necessários t..empos de reação

longos (18-24 horas) e a conversão de TPyP em PdTPyP não é

lotaI. sendo da ordem de 40%.

Em virtude dos resultados adversos para a obtenção de

PdTPyP para a post..erior alquilação. efet..uamos a reação com os

ligantes já alquilados TMPyP. TAlPyP e TBzPyP. PdTMPyP foi

Os máximos de absorção da ZnCyTrisPyP em água (438. 662 e

603 nm)são mui 'lo pr6xi mos dos máximos de absorção da ZnTMPyP

(436. 665 e 603 nm). apresent..ando um indicio adicional da

formação de quat..ro cargas positivas na periferia do macrociclo

porfi r i ni co.

A solubilidade em acetona é

lelra-catiónica. e reflete a

hidrof6bica desta molécula.
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os

reações

que

propriedades

de

de

então

indicativos

participando

são

acarretando

estão

$oret.

PdTBzPyP é obtida de forma similar ao

piridineo.

alquilicos

banda

do

davioleta

estrutura

diferenciadas de solubilidade.

As me~aloporfirinas PdTBzPyP e PdTAlPyP foram obtidas da

reação de PdTPyP com cloreto de benzi 1 a e brometo de al i 1 a

Reações de oxidação. rearranjo e substituição envolvendo

compostos benzilicos e principalmente alilicos são catalisadas

por pal ádi o (I I ) [32].

Estas reações poderiam originar algum tipo de clivagem da

ligação entre os grupos benzilicos e alilicos com a piridina

ou produzir modificações nestes substituintes que alterariam a

Resul tados si mi 1 ares são encontr ados quando o 1 i gante

ut..ilizado na reação é TAlPyP.

A não sol ubi 1 i dade em água e os deslocamentos par a o

respectivamente. A

secundár i as .

substi tui ntes

A reação de TBzPyP ~ (PdCBenz)2JC12 em DMF necessitou de

condições mais drásticas para que fossem observada a formação

de metaloporfirina. O tempo de refluxo foi superi.or a 12 horas

e a quantidade de complexo de paládio utlizada foi duas vezes

~io~ que na reação com a TMPyP.

Foi obtido um produto sólido que é insolúvel em água.

etanol e metanol. contrariando as expectativas de

sol ubi 1 idade.

O sólido obtido mostrou-se solúvel em DMF e comparando-se

o espectro deste material com o da PdTMPyP neste sol ventE"

tem-se que a banda $oret encontra-se mais deslocada para o

violeta.

obtida pela reação de (PdCBenz)2JC12 e TMPyP em DMF. Ap6s 90

~nutos de reação é observado perfil espectral tipico de

metaloporfirina. não ocorre formação de precipitado durante a

reação e o excesso molar de (PdCBenz)2JC12 em relação a

porfirina é dQ apenas ~r6s vezes. O s6lido ob~ido é

aquo-solúvel e os máximos de absorção são condizentes com os

descritos na literatura [271~ o espectro da PdTMPyP é mostrado
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11.3.7.1 Análise Elementar

11.3.7 Caracterizaç~o dos Compostos

rab. IX Dados de Aná-lise Element..ar para Bases Livres

%N
15.42

15.40

Y.N
7.70

6.30

7.72

Y.N
6.24

Y.H
5.27

5.25

CONTINUA

%rI
5.54

5.45

%rI
5.61

6.12

y.c
68.10

y.c
36.32

66.11

36.2a

45.60

y.c
45.49

TMPyP

TPyP

Exper i ment..al

TBzPyP

Calculado

Experiment..al

Calculado

Exper i ment.al

Calculado
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C68H54NaC14016·23H20

CuH3aNaC14016" 21H20

descrit..o para a ZnTBzPyP. A PdTAlPyP é obt.ida diret..ament..e da

reação dse PdTPyP e bromet..o de alila em frasco de Parr não

ocorrendo reação de demet.alação como observado no caso da

obt.enção de ZnTAlPyP. e é reflexo da maior est..abilidade

encont..rada em paládio porfirinas (33).

C"'OH46Na· 6H2 0

As Tabs. IX e X sumarizam os result..ados das análises de

carbono. hi dr ogêni o. ni t.r ogêni o. zi nco e paI á-di o obt..i dos par a as

bases livres e met..aloporfirinas



CONTINUA

. --

---------------------------------~---------------------------

Y.N
7,23

7,20

%Zn

%Zn

%Zn

4.20

4.02

6.27

6.1S

4.99

6.23

6,72

Y.H
6,66

%N

10.74

10.70

7.46

7.30

a,66

8,68

40.B2

Y.c
40,29

%li

4.23

4.30

6.28

6.26

4.99

6.10

TAlPyP

Experiment.a.l

Calculado

ZnCyPyP CC66H6QNSBrZn.3H20)

y.c %li Y.N

ZnCyTrisMPyP CC69HeaNaI4Zn.4H20)

y.c Y.H Y.N

ZnTMPyP CC44H36NBCl4016Zn.9,6H20)

58

Y.c

ZnTAlPyP CC62H44NaCl4016Zn.14H20)
Y.c Y.H %N %Zn

Calculado 41.74 4.B6 7.49 4.37

Experiment.al 41.B2 4.B7 7.62 4.76

ZnTBzPyP CC6sH62NaC14016Zn.11H20)
,,-.c %li %N %Zn

Ca.lculado 49,72 4.64 6,82 3.9a

Experimental 49.80 4.69 6.79 4.36

Calculado 40,31

Experimental 40.24

Calculado 64.46

Experimental 64.60

Calculado 46.19

Experiment.al 46.30

Tab. X Dados de Análise Element.ar para Zinco e Paládioporfi

rinas

CsaH46NaCl4016·20,6H20



PdTMPyP CC44H35NaCl 4016Pd. 12H20)

Y.c %H Y.N Y.Pd

Calculado 37.83 4.33 a.02 7.52

Experiment..al 37.78 4.45 7.Q7 7.48

PdTBzPyP CC5aH52NaCl4016Pd.9H20)

Y.c YJi Y.N Y.Pd
-.

Calculado 4Q.57 4.2a 6.80 6.46

Experiment..al 49.55 4.36 6.71 6.16

PdTAlPyP CC52H46NaBr 4Pd. 7H20)

y.c %H Y.N

59

Y.Pd

7.97

8.42

a.39

8.43

4.53

4.62

Calculado 46.78

Experiment..al 46.60
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11.3.6.2 Infravermelho

A reação entre porfirinas e metaloporfirinas meso-piri

dil substituidas e haletos de benzila e alila pode. a

principio. conduzir a formação de dois produtos:

Al qui 1 -pi r i di 1 por f i r i nas e Al qui 1 -pi r i di 1 por f i r i nas N-Al qui 

ladas CN-Substituted Porphyrins) (34~35], como mostrado no

esquema da Fig.6.

Com o intuito de averiguar a formação de N-Alquil

porfirinas foi realizad~ um estudo de infravermelho. uma vez

que os metal ocompl exos destes compostos apresentam
-1

comportamento caracteristico na região de 1000 cm

As notaç~es dos átomos envolvidos nas vibraç~es

'menci onadas é a uti 1 i zada por Ogoshi e Lavall e (36~ 37]] nos

estudos de infravermelho. conforme mostrado na Fig. 7.

Fig. 7 Estrutura da por/irina com. as respec t ivas desienaçé:íes

dos átomos se6undo 060shi [36].

A região de 950-1000 cm-1
é denominada de "sensivel ao

metal" • visto que indica a força de interação entre o metal e

o ligante porfirinico. Nesta região foram observados



R-X +

TPVF-

M

H.H

Zn(ll)

Pd (11I

ALOUlL-F-IRIOILPORnRINA

ALOUIL -PIRlDn.pORrlRNA N-ALOUllAOA

Fig. 6 Esquema da Reação entre Porfirinas e Me~aloporfirinas

meso-piridil substituídas e haletos de benzila e

alila.
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As matalo N-Aquil porfirinas apresent.am três bandas
-1

i ntensas na r egi ~o " sens1 vel ao metal li (QS7. QQQ e 1006 cm )

regHSes de maior energia à medida que aumenta a estabilidade

dos complexos da T?P [38]. assim como para derivados de

porfirinas nat.urais como a prot.oporfirina IX dimetil éster

[3Q] .

62

para

bandas

-1
cm

as

a vi br ações

e C • -N. A
P

é uma quest~o

consideraMartellquevezuma

deslocament.os da banda em aproxi madamente 1000

controversa •

sendo estas bandas a tr i bul das por LavalI e ( 37]

relativas ao anel pirr6lico tais como C -C •
p p

atribuiç~o das bandas nesta reg!~o. entretant.o.

Os compostos estudados t.êm apenas duas bandas na reg!~o

"sens1 vel ao met.al OI. que apresent.am deslocament.os

significativos em funç~o do metal coordenado. como pode ser

observado na Fig.8 e Tab. XI. indicando a inexist.ência de

N-Alqui I porfi ri nas.

provenient.es da vibraç~o Cp -H.rock.[38] e Alben à vibrações

do macroci cl o [40].

Uma caracterlstica importante das N-Alquil porfirinas é
-1que a posiç~o das bandas na regi~o de 1000 cm é pouco

infl uénciada pelo metal coordenado. em particular a banda de
-1

1005 cm [ 37]. vi sto que os met.a! s apresent.am-se em um s1 t.i o

de coordenaç~o menos constri to do que nas correspondentes

porfirinas.
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Tab.XI Posições das bandas na região "sensivel ao metal" para

Zinco e Paládio Porfirinas (Valores em cm-1 ),

das

zinco

algumas

dos

metalaçã:o

também

aos

da

mostrou

sã:o i dénticos

infravermelhode

bases livres,

ZnTAlPyP e ZnTBzPyP obtidos

estudoo

(.) atribuições segundo referência [Lavallel; (F), (M) e (f)

correspondem a intensidades dos picos forte, média e fraca

respectivamente.

~(C -C '): ~(C -N) ~(C ' -N) (.)
P P P P

ZnTMPyP 994 (F) 1020 (M)

ZnTBzPyP 993 (F) 1019 (M)

ZnTAlPyP 991 (F) 1018 00

PdTMPyP 1013 (F) 1042 eM)

PdTBZPyP 1013 (F) 1042 (M)

PdTAlPyP 1013 (F) 1043 (f)

vibrações caracteristicas dos mesa substituintes tais como a

l,./(C - C) do piridineo (1500-1510 cm-1) [4.11 e v(C - C) do
-1

grupo alil (1415-1420 cm ) [.(.2] e do macrociclo como
-1

6CC -H) fora do plano (800 cm ) e deformaçã:o n do anel (880
-p

cm) [4.0] . Na Fig. 9 sã:o mostrados os espectros

infra-vermelho de alguns dos compostos estudados.

Os espectros na regiã:o do infravermelho dos complexos

respecti vas

complexos obtidos pela alquilação da ZnTPyP. Este fato é

indicativo que as bases livres também nã:o sof'reram reações de

H-Al qui 1 ação, j á que a 1 i gação N - Al qui 1 não é r ompi da no

processo de incorporaçã:o do metal [34.,351.

Outra evidência de que os procedimentos sintéticos

utilizados não conduzem a formação de N-Alquil po:-f'irinas é o

fato dos espectros de absorçã:o das zinco e paládio porfirinas

estudadas apresentarem duas bandas na regiã:o de 500 a 700 nm,

ao invés de trés bandas intensas caracteristicas das N-Alquil

por f i r i nas [34. 1 .

ZnTMPyP,
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Cap1 t.ulo III

Considerações Gerais Sobre os Espect.ros Elet.rOnicos

de Porfirinas e Met.aloporfirinas.

III.1.1

o espectro eletrônico de porfirinas e metaloporfirinas

apresenta uma banda na regi~o de 380 - 450 nm. denominada de

SOret ou banda B. segundo a notaç~o de Platt (6). Esta banda

apresen~a uma absortividade molar alta. sendo sua magnitude da
5 -1 -1

ordem 10M x cm .

Acima de 450 nm s~o obsevadas quatro bandas para as

porfirinas e duas bandas para as metaloporfirinas. estas

bandas s~o denominadas de bandas Q sendo que o coeficiente de
4 -1

e~inç~o molar da banda mais intensa é da ordem de 10 M x
-1

em As bandas Q. assim como a banda $orel são de origem

predomi nante n* 4 n.
As bandas Q das porfirinas são frequentemente numeradas

de I. I I. I I I e I V sendo esta numer ação cor r espondente a

ordem crescente de energia dos máximos de absorç~o de cada

banda. A in~ensidade relativa das bandas Q é dependente dos

Absorç~o Elet.rOnica na Regi~o do UV-Visivel e Propriedades de

Emiss35o.

Os aspec~os ~e6ricos relat.ivos aos espectros eletrônicos

de porfirinas e metaloporfirinas. principalmente

'ferroporfirinas. já. foram abordados em ou~ras ~eses e

dissertações [1-4]; em par~icular. a disser~aç~o de Essias [5]

t.ra~a deste ~6pico de forma mais completa. apresentando a

evoluç~o hist6rica do desenvolvimento da teoria e um grande

nÚmero de referências relevantes.

No presente trabalho. os espectros eletrônicos s~o

abordados de forma simplificada. sendo apresentados apenas os

subsl di os necessár i os par a uma mel hor compreens~o dos 1 tens

subsequen~es.



porfirinico [81. A presença de liganles axiais lambém lem um

71

apresenlam a seguinle ordem de intensidades IV > 111 > 11 > I.

as

de

da

das

meso

e

macrociclo

ti pi cos

posições

ao

especlral

nas

a
1u

e a
2u

ocupados

vazi os CLUMO) [121.

principalmenle

assim como as suas

espectrais

coordenado

plõtrfis

dependem

moleculares

comporlamenlo

subsliluldas

os

melal

analogamente ao apresenlado para a

resullando no espectro de qualro bandas

no

do

.orbi lais

sendo a sua influência determinada pela

a 2u '

relali vas

-

simelricamenle

e
9

oblem-se

imporlanle

As posições das bandas OI e ~,

anel

papel

porfirinas e melaloporfirinas, respectivamenle.

a transição e - a 19 u
bandas OI e ~ eslão associadas a diferenles niveis vibracionais

metaloporfirinas.

~gnilude da inleração melal - liganle e porfirina - liganle

[5,9-111.

eletronegalividade

As bandas Q das metaloporfirinas são frequenlemenle

denomi nadas de OI e B; deste par de bandas a OI é a que tem o

máximo de absorção na região de menor energia. Nas Figso 1a e

Consi der ando uma si mel. r i a D4h par a as melal opor f i r i nas

através da combinação linear de orbilais alômicos dos álomos

do

CHOMO) e um par de orbilais moleculares e
9

Cabe ressaltar que as porfirinas diácidas e diãnionicas lambém

sintéticas

substiluintes presentes no anel [71 e todas as porfirinas

naturalmenle enconlradas, por exemplo proloporfirina. e as

apresenlam simelria D
4h

.

A banda Sorel é alribuida

transi ção

1b eslão representados

intensidades

CO-O) e CI-0). respectivamenle. da lransição e - a
2

[131.
9 u

As bases livres. por sua vez. perlencem ao grupo de ponto

D2h e esse abaixamenlo de simlõtlria resulta no desdobramenlo da

transição e _ a
2

em duas novas transições. b
2

- b
1

e
9 u 9 u

b
3g

- b1u ' uma vez que as lransições de dipolo nas direções

x e y não são mais equivalenles [61. A Figo 2 moslra a

orienlação do anel porfirinico com relação aos eixos x e y.

As duas novas lransições eslão associadas a diferenles

niveis vibacionais CO-O) e (1-0) correspondentes a mesma

observado.

transição elelrônica.



Fig. 1 Espectros Eletrônicos de TPP (A) e ZnTPP (B)

em clorofórmio.
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6 5

(3 correspondem a

a sime~ria D
2h

as

Q (O-O) , Q (1 -O) ,
x xI, 11, 111 e IV correspondem a

par a a si me~ri a D4h as bandas Clt e

e QC 1 -O) r espec~i vamen~e, e par a

y

~

I

7

8

A Fig. 3 mos~ra as ~ransiçC5es HOMO -- LUMO, para

roléculas de porfirina nas sime~rias D4h e D
2h

, assim como os

nlveis vibracionais associados às ~ransiçC5es ele~r6nicas.

bandas

QCO-O)

Fig. 2 Orientaçao do macrocicLo porfirinico em reLaçao

aos eixos x e y.

Q (O-O) e Q (1-0). respect.i vamen~e.
y y

seja,

As bandas Q s~o en~~o. mais corre~amen~e designadas

i ndi cando-se os ni vei s vi br aci onai s a el as r el aci onadas , ou
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Fig. 4 Densidades eletrônicas correspondentes aos orbitais

A1u e A2U (HOMO) e Eg (LUMO) [13].
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A caracterização dos processos que conduzem à formação e

desativação dos estados excitados deve considerar dois

quânticos. A magnitude destes dois parâmetros determinará as

propriedades fotoquímicas intrinsecas da molécula.

e/ou

diferentescom

fluorescênciaapresentamque

as constantes de velocidade e os rendimentos

moléculasAs

o excesso de energia é dissipado termicamente populando o

nível vibracional O do primeiro estado excitado singlete S1

(etapas 111 e IV). estes processos não radiativos envolvendo

estados de mesma mul ti pl i ci dade são denomi nados de conver são

interna (in~ernal conversion Ie).

O estado S1 pode então. ser depopulado por três vias de

desativação. A primeira origina a molécula no estado So

através de uma conversão interna (etapa V). A segunda também

conduz a mol écul a ao estado SO' entretanto. este cami nho é

realizado através de decaimentos radiativos sendo que os

estados exci tado e fundamental envol vi dos apresentam a mesma

mul ti pl i ci dade • neste caso a emi ssão de 1 uz é denomi nada de

fluorescência. AS etapas VI e VII qUê representam o decaimento

radiativo da fluorescência mostram ainda que este decaimento

pode estar relacionado a diferentes níveis vibracionais de So
originando as bandas dos espectros de emissão. O terceiro

mecanismo de desativação de S1 é não radiativo e popula o

estado T
1

, sendo representado pela etapa VII. e denominado de

cruzamento i nter -si stemas (in~ersystem crossing ISC) uma vez

parâmetros:

fosforescência são chamadas de 1 uminescentes.

que que estão envolvidos estados

mul ti pl i ci dades (si ngl ete -- tr i pl ete) .

O estado T1 apresenta caminhos de desativação similares a

S1 • sendo as etapas I X e X cor r espondentes a decai mentos

radiativos. denominados neste caso de fosforescência pois

envolvem estados de diferentes multiplicidades. e a etapa XI

que representa um cruzamento inter-sistemas levando à formação

de SO.





ao

onde ET e ES são as energias dos estados triplete e singlete

respectivamente.

Um ponto i mportante que deve ser menci onado antes da

descrição das propriedades luminescentes de compostos

porfirinicos é o denominado efeito do átomo pesado Cheavy atom

effect) l16p 19l, uma vez que esse efeito altera

consideravelmente alguns processos de desativação do estado

exci tado.

Pel as regras de sel eção l 20p 21] somente as transi ções

entre doi s estados de mesma mul ti pl i ci dade são perm.i tidas.

logo transições entre estados singletes e tripletes são a

priori proibidas. Entretanto. a transição entre estados

singlete e triplete é' possivel desde que uma perturbação

interna ou externa origine uma mistura dos estados envolvidos

gerando estados singletes e tripletes im.fYl.J.ros. Esta mistura

~em origem em interações magnéticas entre o movimento orbital

do elétron e o momento magnético de spin. sendo este fenômeno

denominado de acoplamento spin-6rbita [161.

Pelo fato destas perturbações serem decorrentes do campo

magnético gerado pr6ximo ao núcleo e sendo a magnitude deste

campo diretamente proporcional a massa nuclear. as

perturbações são chamados de efei to do átomo pesado uma vez

que átomos leves originam pequenas misturas.

O momento de transição (M) entre dois estados de

di ferentes mul ti pl i ci dade~ sob condi ção de acopl amento spi n

órbita. é proporcional à ~ e inversamente proporcional a

diferença de energia entre os dois estados. A constante ~ é um

t.ermo relacionado ao potencial do núcleo. Para uma transição

singlete-triplete tem-se:

(1)
~

[ET - ESJ=M



A maioria das bases livres e um grande número de
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111.1.2.2 Lumdnescência de Porfirinas e Metaloporfirinas.

a

e

de

em

que

det..ect..adaé

processos

porfirinas

sendo

classificaç~o

s6

dos

As

A

um

272

Se7

2460

S060

-1
~ (cm )

ambient..e.

geral.

cada

forma

para

1 umi nescentes.

fosforescênci a.

uma

t..emperat..ura

s~o

e

de

a

Bromo

Valores de { para os Halogênios (161.

F'luor

Cloro

Iodo

Halogênio

diferenciada

Tab.l

metaloporfirinas

de forma

compost..os fluorescent..es e fosforescent..es. segundo Gout..erman

[6) é baseada na magnit..ude dos rendiment..os quânt..icos de

metaloporfirinas classificadas como fluorescent..es apresent..am
-3

rendimentos qUânt..icos de fluorescência (~f) ent..re 0.2 e 10 e

as fosforescent..es. por sua vez. apresent..am rendiment..os
-4

quânt..icos de fosforescência C~ ) ent..re 0.2 e 10 .
P

As bases livres apresent..am emiss~o predominant..ement..e

apreciavelment..e a baixa t..emperat..ura e em meio r1gido. Efeit..os

de ãt..omos pesados·ext..ernos ou int..ernos s~o observados [22-25].
. S--T T--S

originando aument..o nas const..ant..es k, • k
i

e k como
lSC sc p

esperado. ent..ret..ant..o. os efeit..os de ãt..omo pesado manifest..am-se

Os efeit..os de ãt..omo ·pesado refletem-se em t..odos os

processos onde est..ados de diferentes mult..iplicidades est..~o

envolvidos. acarret..ando mudanças nas propriedades fot..ofisicas

da molécula.

fI uor escênci a

fI uorescent..e

fosforescênci a

A t..i t.. ul o de exemplo os valor es de ~ par a os hal ogéni os

s~o most..rados na Tab. I.
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protoporfirina. Esta propriedade permite que est.as moléculas

fluorescência apresentada por um grande número de porfirinas

e

nas

dos

sido

mais

baixas

fluori-

tem

função

propriedades

é a intensa

aument.os

em

nas

anallt.icos

copr opor t' i r i na

extremament.e

substituintes

fluorimét.ricos

os

det.er mi nar

radioativo

porfirina o que minimiza a

A expl i cação dada por Har r i man

para

para

significat.ivas

uroporfirina.

anallticos

em concentrações

a

mais

utilizando-se métodos

ocorrerem

[ 13]

empregados.

como

mét.odos

de decaimento não

M )

deter mi nadas

alterações

um outro pont.o que podemos ressalt.ar.

das

desativação mencionados acima. Por exemplo. em derivados da
S--T

oct.aetilporfirina as constantes k i • e k são mais afetadassc p
[25] enquanto que nos der i vados aa TPP as const.antes mai s

S--T T--S
afetadas são k, e k, [24]. não exi sti ndo ai nda uma.lsc .lSC

explicação geral para descrever est.as observações.

Em um estudo mais recent.e Harriman [26] invest.igou a

influência de subst.it.uintes. nas posições meso da TPP. que não

exercem efei tos de átomo pesado. Foram observadas diminuições

significativas nos rendiment.os quânt.icos e tempos de vida de

fluorescência. e um aumento nas constantes não radiat.ivas de

desat.ivação do estado excitado singlete. para os subst.it.uint.es

com maior caráter elét.ron-doador ou recept.or da série. O fato. "

parâmetros o dos substituintes~ resultam em baixos valores de

p. Este fato foi at.ribuido a não coplanaridade entre os meso

constantes

fot.of i si cas

mét.r i cos.

Estes

elét.ron-doadores ou elétron-recept.ores. sugere que existe um

caráter de separação de carga na formação do estado excit.ado

singlete destas porfirinas. Os gráficos de Hammet [27] das

nat.urai s.

para os baixos valores de p encontrados. deve entret.anto ser

~sta com certa caut.ela. uma vez que os parâmetros o por ele

ut.ilizados são de caráter indutivo. ist.o significa que a

coplanaridade entre os substit.uint.es meso e o anel é um fat.or

c lenor importância.

substituintes e o anel da

influência dos subst.ituintes.

amplament.e

sejam

Cl0-10
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concentraçe$es de copro e protoporfirina sã':o ocasionados por

exemplo por intoxicaçã':o com chumbo. O aumento na concentraçã':o

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 sã':o mais amplos e complexos

do que os das resPeCtivas bases livres.

A existência de metaloporfinnas contendo praticamente

todos os elementos metAlicos e semi-metAlicos coordenados. com

diferentes &stados de oxidaçã':o (31J. torna a sistematizaçã':o um

tanto quanto complexa. sendo observadas vArias exceçe$es quando

uma qeterminada propriedade de emiss~o é correlacionada com as

caracter1sticas do elemento coordenado.

A luminescência das metaloporfirinas foi primeiramente

investigada de forma sistemâtica por Becker e Kasha (32J.

Neste estudo a luminescência dos complexos de 2oC!!). CuC!!).

NiC!!) e MgC!!) de etioporfirina. ft.alocianina e clorofilas

foram efetuados a baixa t.emperatura C77K) e em meio r1gido.

Becker e Allison ampliaram estes estudos para um nÚmero

maior de complexos onde as propriedades de emissã':o foram

correlacionadas com o nÚmero at.ômico. raio iônico.

configuraçã':o elet.rônica e eletronegatividade do 10n metAlico

coordenado (33-35].

As principais concluse$es destes trabalhos encontram-se

abaixo enumeradas:

!) Ocorre um decréscimo nas int.ensidades de fluorescência com

o aumento do nÚmero atômico do metal coordenado. Esta

diminuiç~o na int.ensidade de fluorescência. originada pelo

aument.o dos outros processos de desat.ivaçã':o do estado

singlet.e. est.A diretamente relacionada com a. geometria. do

complexo formado. Distorçe$es na planaridade do anel

porfir1nico devidas a coordenaç~o originam um aumento na

probabilidade das transiçe$es nã':o radioati vas que conduzem ao

estado fundamental. Exemplificando temos que PbC!!) e HgC!I)

formam complexos nã':o coplanares em virtude de seus raios
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i6nicos e covalent.es serem grandes. est.es complexos n~o s~o

1'1 uorescent.es e apresent.am baixos rendiment.os quAnt.icos de

1'os1'orescênci a.

Os complexos de SnCII). do grupo IVA assim como o PbCII).

s~o mai s copl anares apresent.ando bai xos rendi ment.os de

1'luorescência e s~o 1'os1'orescent.es. assim t.em-se que como nos

complexos de SnCII) as dist.orçÕ8s s~o menores do que nos

complexos de PbCII) as t.ransiç~es radioat.ivas começam a ser

1'avorecidas e o complexo apresent.a t.ant.o 1'luorescência e

1'os1'orescência.

ii) A elet.ronegat.ividade do met.al exerce um papel import.ant.e

na g~omet.ria da molécula. uma vez que det.ermina o cará,t.er

i6nico ou covalent.e da ligação met.al - por1'irina. Est.e 1'at.or

é discut.ido abaixo at.ravés de uma aná,lise da emissão dos

complexos do grupo lIA.

Os complexos de BaCII). apresent.am maiores int.ensidades

de 1'luorescência que os de SrCII) e são 1'ort.ement.e

1'os1'orescent.es. Os rai os coval ent.es e i 6ni cos do BaC I I) são

maiores que do $rCII). inclusive maiores que os do PbCII) e

HgCII). Pelo que 1'oi discut.ido no 1~e. i esperar-se-ia

ausência de emiss~o para os complexos de bá,rio em virt.ude das

di mens~es do 10n. A bai xa el et.ronegat.i vi dade do bá,r i o

ent.ret.ant.o. origina uma ligação de cará,t.er essencialment.e

iÔnico. consequent.ement.e não se encont.rando rigidament.e ligado

ao anel. Est.e t.ipo de ligação result.a em um complexo iÔnico

onde o lon de BaCII) at.ua como um pert.urbador ext.erno do

si st.ema n do anel. O Sr CI I ) por sua vez. encont.r a -se mai s

coval ent.ement.e 1 i gado or i gi nando di st.orç~es geomét.r i cas.

1'acilit.ando ent.ão. os caminhos de desat.ivação não radiat.ivos.

iii) Os complexos dos met.ais de t.ransição não são

1'luorescent.es independent.ement.e do est.ado de oxidação em que

se encont.ram. A ausência de 1'luorescência nest.es complexos é

at.ribu1da à 1'ormação de novos est.ados gerados pelos orbit.ais

d. que promovem caminhos adicionais para os decaiment.os não

radioat.ivos.





[42-44] .

estes dois es~ados encon~rem-se em equilibrio ~érmico. !s~o é

estudo de processos de ~ransferência de elé~rons e de energia

e

da

da

de

de

no

P~C!!)

com que

e

faz

espec~ros

PdC!!)

nos

apresen~ando al~os

meio rigido a 77K e

vir~ude da pequena

fo~ossensibilizadores

Es~a pequena separação

são impor~an~e~compos~os

[61.

lempera~uras duas bandas. a mais in~ensa com máximo de emissão

ao redor de 680 nm e a menos i n~ensa com máxi mo de emi ssão ao

confirmado pelas diferenças observadas

e~ssão em função da ~e~pera~ura (46].

Em complexos de CuCI!). por exemplo. ~em-se a al~as

integral de ~roca d - n.
-1

ordem de 10 - 500 cm

en~ão o es~ado duble~e provenien~e do single~e

denominado de sin8dubLete (GS1 ) e os es~ados duble~e

quarte~e provenien~es do es~ado ~riple~e são chamados

Lripdub Le te (GT1) e tripquar te te (4.T1)' respec~ivamen~e.
G 4.

A separação en~re os es~ados Ti e Ti depende

sendo a magni tude da separação

86

es~es

Os com.pLexos de metais de transiçêfo Param.a.~éticos são

geral men~e não 1 umi nescen~es. Quando são 1 umi nescen~es os

rendimen~os quân~icos são baixos. si~uando-se ao redor de
-4-

10 • e a emissão não pode ser carac~erizada como fluorescen~e

ou fosforescen~e. uma vez que os es~ados moleculares não ·são

lriple~es ou single~es. O fa~o dos es~ados moleculares não

serem single~es ou ~riple~es. decorre da in~eração en~re

estados de ~ransferência de carga e o sis~ema n (4,5]. Es~a

interação origina es~ados exci~ados duble~es e quar~e~es. que

na verdade são provenien~es dos es~ados single~e e ~riple~e

é

diferença de energia en~re os es~ados single~e - ~riple~e e

pelo f a ~o de apr esen~arem emi ssão à ~emper a ~ur a ambi en~e.

Os compLexos metáLicos com orbi~ais d parcialmen~e

preenchidos diama~ticos. apresen~am somen~e fosforescência.

Es~es complexos apresen~am tGmpos de fosforescência cur~o e a

e~ssão geralmen~e fraca. sendo observada somen~e a 77K e em

meio rigido.

Nes~a cl asse os compl exos de

Cconf i gur ação d 8
) são os mai s i mpor ~an~es

rendimen~os quân~icos de fosforescência em

em solução a ~empera~ura ambien~e. Em



111.1.3 Moléculas ~ifllicas - Micelas.
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a ~ransição 4 T1 _ 2so.

i n~ensi dades de emi ssão em
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complexosdos

~empera~ura a banda de 680 nm
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~empera~ura

Cu(!!)
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carac~erls~icas do grupo polar. uma

i~nicos Cca~iÓnicos. aniÓnicos e

i~ni cos [48 p 49] .

Compos~os anfifilicos são moléculas que possuem duas

regiões dis~in~as em sua es~ru~ura. uma de carà~er hidrofilico

e ou~ra de carà~er hidrof6bico [48l. A região hidrofilica é

cons~i~ulda de um grupo polar e a região hidrof6bica é

geralmen~e formada por uma uma cadeia de hidrocarbone~os

contendo de 8 a 18 à~omos de carbono [56].

Os compos~os anfifilicos são classificados em função das

pro~oporfirna e mesoporfirina.

redor de 740 nm. A baixa
2atribuída a ~ransição T1

banda na região de 740 nm

A Figo

função
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CH3CCH2)lSCOCH2CH2)210H [51].

Uma das cara~~erís~icas apresen~adas pelos compos~os

an~ i ~ í 1 i cos • decor r en~e do duplo car à ~er apol ar -pol ar • é a

at.ividade super~icial. A a~ividade super~icial é provenien~e

da adsorç~o des~as moléculas nas in~er~aces que separam meios

ar-àgua ou

compos~os

ou agen~es

origina uma

do sol ven~e

a super~ície

propriedade os

sur~ac~an~esde

sur~ac~an~e em àgua

onde as moléculas

chamados

polaridades como

vir~ude des~a

s~o

Em

di~eren~es

A dissoluç~o de um

est.ru~ura de solva~aç~o

de

encon~ram-se mais ordenadas na vizinhança da porç~o

hidro~6bica do sur~ac~an~e do que no solven~e puro; es~e

fenômeno é chamado de "hidra~aç~o hidro~6bica" [51]. Uma das
ti ti

consequências da hidra~aç~o hidro~6bica é a perda de

mobilidade do resíduo hidrocarbónico do sur~ac~an~e. A maior

organizaç~o do solven~e e a menor mobilidade do resíduo

hidrocarbónico originam uma diminuiç~o da en~ropia do sis~ema

o que é ~ermodinamicamen~e des~avoràvel. Uma ~orma de

compensar es~e processo ~ermodinamicamen~e des~avoràvel é

at.ravés da adsorç~o do sur~ac~an~e na in~er~ace ar-àgua, uma

vez que os resíduos hidrocarbÓnicos localizam-se no ar.

O aumen~o na concen~raç~o de sur~ac~an~e leva a ~ormaç~o

de agregados denominados de micelas. Nes~es agregados as

cadeias hidrocarbÓnicas localizam-se no in~erior da micela

sur~ac~an~es [50].

Exemplos de compos~os an~i~11icos ca~iÓnicos s~o brome~o

+
de n-hexadecil~rlme~ilamÓnio CCTAB) , CH3CCH2)lSN CCH3)3Br e

+ -
clore~o de n-~odecilpir~dinio, CH3CCH2)11N CSHSCl, jà

- +
n-dodecil sul~a~o de s6dio CSDS:>, CH3CCH2)110s03 Na é um

exemplo ~1pico de an~i~1lico aniónico, enquan~o que
+ -

N-dodecil-N,N-dime~il be~aina. CH3CCH2)11N CCH3)2CH2COO ,

represen~a um an~i~11ico zwi~~eriÓnico.

Os an~i ~ í 1 i cos n~o i Óni cos s~o ger al men~e der i vados de

é~eres sendo as regi~es polares cons~i~uídas de grupos

hidroxila ou de cadeias de polioxie~ileno. Como exemplo des~a

classe de compos~os ~emos o é~er hexadecilpolioxie~ileno.

6leo-àgua

an~i ~11 i c os



Fig.? Representaç~o de uma miceta esférica. Os 6rupos

hidrofíticos sao representados por esferas e as

cadeias hidrof6bicas por hastes [50].

,li
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mei o aquoso pel as por ções pol ar es do

vol tadas par a a água. como pode ser

A formação de micelas pode então ser considerada como um

processo alternativo para diminuir o acúmulo de surfactantes

na superfície. A concentração a partir da qual ocorre a

formação de micelas é denominada de concentração micelar

cr1 ti ca (CMC).

As micelas iÔnicas apresentam três regiões distintas: o

interior hidrocarbÔnico. a camada de Stern e a camada de

Gouy-Chapman [48,52], estas regiões encontram-se representadas

na Fig. 8.

O interior hidrocarbônico constitu1do pelas cadeias

hidrof6bicas do surfactante apresenta características

similares a de um hidrocarboneto líquido [53-55]. As cadeias

apresentam mobilidade e orientam-se para o interior da micela.

A camada de Stern é constituída pelas grupos iÔnicos do

surfactante e por Cl-00n contra-íons. onde n é o número total

de grupos iÔnicos e a é 6 grau de dissociação dos contra-íons.

A camada de Stern representa a parte interna de uma dupla

camada elétrica, sendo a parte externa constitu1da pelos

contr a -1 ons di ssoci ados , esta camada ext.er na mai s di fusa é

denomi nada de camada de Gouy-Chapman [51].

estando protegidos do

surfactante que estão

visto na Fig.?



membr anas [57).
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a

superflcie

permi t.e

sua

micela

de

FASE
AQUOSA

da

elétrica

micro-het.erogéneocarát.er

€)o .... .... Monômero

• Contra - ion

Núcleo II
Hid;"C"bOy __

I
_1

Camada de Duplo camada de
Stern Gouy-Chapmon

o

Fig. B Representaçef.o esq1.J.eTTltz.t iea da seeçê:J.o transversa~ de 1..I.1na.

~ieeta ani6niea [52).

em virt.ude da dupla camada

['8,56.57) .

Sistemas micelares t.ambém s~o modelos simplificados para

o estudo de vários sistemas bifásicos como col6ides. enzimas e

solubilizaç~o de substratos apolares em soluções aquosas

~celares. e uma série de reações s~o cat.alisadas ou inibidas
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espectrofot6metros Perkin-Elmer 575. Varian 634-$ ou Beckman

DU-70. empregando-se cubetas retangulares de quartzo de

cami nho ópti co i gual a 1.00 cm.

e

de

nosobtidos

porfirinas

dos gr áf i cos

das

foram

molares

absorçãode

absortividades

espectros

As

Os

111.2 Parte Experimental

metal opor f i r i nas f OI" am deter mi nadas a tI" a vés

absorção versus concentração. onde o valor do coeficiente

angular corresponde a absortividade molar Cc).

A variação da concentração dos compostos estudados para a

determi nação de & foi efetuada pel a di 1 ui ção de uma sol ução

estoque. ou dissolvendo massas crescentes·dos compostos em um

volume conveniente do solvente. Não foram obtidas diferenças

si gni f i c a ti vas ( c er ca de 5~..) nos valores de €,. obt i dos pelos

doi s métodos .

Os espectros de luminescência foram obtidos no

espectrofluorfmetro Fluorolog-Z da Spex equipado com uma

fotomul ti pl i cadora .Hamamatsu R-92B e operado através de um

computador DM-1B. e no espectrofl uorf metro LS-30 da

Perkin-ELmer. Alguns testes foram efetuados utilizando o

espectrofluorfmetro MPF 44 da Hitachi Perkin-Elmer.

Os espectros de fluorescência foram registrados

utilizando-se geometria de 900 entre os feixes de excitação e

emissão.

Foram empregadas cubetas de quartzo de 1.00 cm de caminho

6ptico; no equipamento LS-30 não são utilizadas cubetas. uma

vez que a amostra é introduzida em um microcompartimento

através de uma bomba peristáltica.

Espectros de fosforescência foram registrados a

temperatura de 77 K em capilares de vidro Pyrex de 3 mm de

diâmetro ou em capilar de quartzo de 1.5 mm.



As met.aloporfirinas e bases livres foram excit.adas. de

forma geral. nas respect.ivas bandas 0(1-0) e QyC1-0).

Exper i ment.os de absor ção ou emi ssão das bases 1 i vr es ou

met.aloporfirinas na presença de surfact.ant.es. ut.ilizaram

soluções onde o surfact.ant.e e os compost.os porfirlnicos

ficaram sob agit.ação por um periodo não inferior a 30 minut.os.

Os capilares cont.endo as amost.ras foram int.roduzidos em

um "dewar" cuja part.e inferior comport.a uma microcélula de

quat.zo~ coloca-se a mist.ura refrigerant.e Cnit.rogênio liquido)

e ent.ão o capilar é alinhado com o feixe de excit.ação

acompanhando-se a i nt.ensi dade de emi ssão par a um compr i ment.o

de onda fixo.

O compart.iment.o da célula cont.endo o "dewar" foi purgado

com nit.rogênio para evit.ar a cqnden~ação de água nas paredes

transparent.es da microcélula.

92

em mist.uras glicerina:água

que ut.ilizou-se glicerina

for am pr epar adas

ou 2:1). sendo

As amost.ras

Cgeralment.e 3:1

bi dest.i 1 ada.
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111.3 Resultados e Discuss~o

111.3.1 Espectros de Absorç.o

Os compos~os TMPyP. TBzPyP e TAlPyP apresen~am o espec~ro

carac~eris~ico das bases livres em pH neu~ro. observando-se

qua~ro bandas Q e a banda Sore~.

Porfirinas sime~ricamen~e subs~i~uidas nas posições meso

do macrociclo apresentam espec~ros do ~ipo "e~io". ou seja a

in~ensidade das bandas Q segue a ordem Q Cl-0) > Q CO-O) >y y
Q (1-0) > Q (O-O). Os compos~os es~udados sã:o si me~r i camen~ex x
subs~i~uidos nas posições meso. en~re~an~o °riã:o apresen~am

espec~ros do ~ipo "etio". mas sim do ~ipo "f"ilo". ou seja a

i n~ensi dade das bandas Q segue a or dem Q C1 -O) > Q C1 -O) >
o y x

OyCO-O) > QxCO-O), como pode ser observado na Fig. 9.

A diferença observada nas intensidades relativas das

bandas Q é a~ribuida a f"en6menos de dimerizaçã:o destas

porf"irinas ca~i6nicas em soluçSo aquosa. estes fenômenos de

di mer i zaçã:o sã:o di scuti dos no presente tr abal ho nos i tens

UI. 3. 2. 1 e 111. 3. 4.

Os compostos ZnTMPyP. ZnTBzPyP e ZnTAlPyP apresentam

espectro tipico de metaloporfirina mostrando a banda B ($oret)

na regiã:o de 430-440 nm e duas bandas Q na regiã:o de 600-700

nm.

As Tab.11 e 111 sumarizam as caracteristicas de absorçã:o

dos compostos estudados.

Os máximos de absorçã:o das bandas B assim como das bandas

Q das bases livres e zincoporfirinas benzil e alil

substituídas encontram-se deslocados para o vermelho em

relaçã:o aos respectivos derivados metil substitu1dos. sendo os

espectros comparativos das zincoporf"irinas mostrados na Fig.10.

Como já foi mencionado na introduçã:o deste capitulo a

formaçã:o do estado exci tado e corresponde a uma expansã:o da
9

nuvem ele~6nica do sistema n para a perif"eria do anel. A

existência de cargas positivas na periferia do anel f"acilita

este processo de expansã:o como pode ser observado pelo maior

deslocamento para o vermelho em pirid1nio porf"irinas. a medida

que aumenta o número de cargas posi~ivas perif"éricas [581.
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- 2- + opH=7.00. t.ampã:o H2 P0
4

/HP0
4

0.06M. t.= 26.0 - 1.0 C.

-1 -1 -9)., (nm); & (M x cm ); f= 4.32 x 10 f &(v) dv (60J

Tab. I I MAx! mos de Absor çã:o ().,). Absor t.i vi dades Mol ares (&)

e Força do Oscilador (f) de Porfirinas Piridil

Subst.it.u1das em Água.

2.46

0.012

8.70

0.040

641

2.90

686

2.01

0.020

2.84

7.79

0.124

423

664

619

TAlPyP

1.83

0.007

0.036

8.32

2.62

7.70

2.68

641

1.83

0.020

426

666

0.116

686

620

TBzPyP

o.coe

1.66

7.12

0.029

639

1.67

2.47

2.32

0.107

686

0.016

663

421

618

6.04

TMPyP

f

f

f

).,

f

f

).,

&/103

&/103

).,

&/104

).,

&/103

).,

&/106

~(0.0)

~(1 .0)

~(1 .0)

~(0.0)

9(0.0)
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- 2- + opH=7.00, ~amp~o H
2

P04 /HP04 O,05M, ~= 25.0 - 1.0 C.

-1 -1 -9
À Cnm); & CM x cm ); f= 4.32 x 10 f &Cv) dv [60]

Tab.III MÁximos de Absorç~o CÀ), Absor~ividades Molares C&) e

Força do Oscilador Cf) de ZincoPor~irinas Piridil

Subs~i~uldas em Água.

1,92

439

7.86

1,93

0.037

565

0.130

1,93

606

ZnTAlPyP

440

1.99

1,88

0.034

566

1,85

0.118

7.87

609

ZnTBzPyP

436

564

1.89

1.62

1,66

0,019

0.115

5.28

605

ZnTMPyP

f

f

f

À

&/105

À

&/104

À

&/103

BCO, O)

QC1 ,O)

QCO.O)

Observa-se que os deslocamen~os s~o mais pronunciados

para a banda Sore~ C3-4 nm) do que para as bandas Q Cl-2 nm).

e que o ef'ei ~o i ndu~i vo dos subs~i~ui n~es aumen~a na mesma

ordem da posição das bandas, ou seja quan~o maior o e~ei~o do

subs~i~uin~e mais deslocada para o vermelho encon~ram-se as

bandas.

O e~ei~o indu~ivo de um de~erminado subs~i~uin~e é

*frequen~emen~e represen~ado pelos parâme~ros o de Taf'~, sendo

que para os subs~i~uin~es me~il. alil e benzi 1 os valores

des~es parâme~ros s~o respec~ivamen~e O, 0.20 e 0,27 (97).
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Os deslocamen~os para o vermelho das posiçõ~s das bandas

de benzil e alil derivados podem ser a~ribuidos à influência

des~es subs~iluinles sobre a carga posiliva do ni~rogênio

piridinico, sendo que os subsli~uin~es com maior cara~er

indu~ivo originam uma maior es~abilização da carga posi~iva

resullando em uma maiol~ expansão da nuvem n.

A maior expansão do sis~ema n ~ambém pode ser a~ribuida a

uma in~eração do ~ipo 10n-dipolo induzido in~ramolecular en~re

a carga posi~iva e o sis~ema n dos subs~i~uin~es benzi 1 e

alil; como o subsli~uinle me~il é sa~urado es~e lipo de

inleração não se faria presen~e na TMPyP e ZnTM?yP.

Os deslocamen~os aparen~emente pequenos nas posições das

bandas dos novos d~rivados porfirinicos. na verdade refle~em

aspec~os es~ru~urais impor~an~es nes~as alquil-piridil

porfirinas. Cada carga posiliva presen~e na periferia da TPyP

origina deslocamen~os da banda Sore~ de lnm quando o

subs~i ~ui n~e al qui 1 i co é n-hexadeci 1 [581. como os efei ~os

indu~ivos des~e grupo são pra~icamen~e iguais ao do grupo

melil. pode-se afirmar que na ZnTBzPyP o efei~o do

subs~i~uin~es equivale à in~rodução de qua~ro cargas

adicionais já que a Sorel nes~e compos~o é deslocada em qualro

nm em r el ação à ZnTMPyP.

Es~es resul~ados ~ambém reforçam a hipÓ~ese que efei~os

das cargas periféricas em porfirinas meso-subs~iluidas é

acen~uadamen~e maior em piridinio porfirinas. uma vez que

porfirinas aniónicas como TSP? e ca~iónicas como TAP? ~em

propriedades espec~roscÓpicas e realividade mais prÓximas da

TPP. um ligan~e que não apresen~a cargas periféricas [591. As

eslru~uras da TSPP. TA?? e TP? são mos~radas no esquema 11.

A influência das cargas nas alquil-piridilporfirinas deve

refle~ir-se essencialmen~e no orbilal e e não nos orbi~ais
g

ai u e a 2u ' uma vez que ~an~o a Sore~ como as bandas Q são

afeladas. Ou~ro indica~ivo de que os orbi~ais a 1u e a 2u CHOMO)

não são al~erados é que os po~enciais de oxidação das lrês

zincoporfirinas es~udadas é o mesmo (vide Apêndice 11).

"

~
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Esquema 11 Es trut ttras de porjiri nas ani6nicas, cat i6nicas e

neutra.

Esquema 111 1njtu~ncia dos Suostitu!ntes na Enersia dos

Oro i tais LUHO.

o esquema 111 representa o efeito da estabilizaç~o das

das cargas positivas pelos grupos alqullicos nas energias dos

orbitais e. A situaç~o (I) representa a inexistência de
g

cargas ou a presença de grupos alqullicos com pequeno caràter

indutivo, enquanto que a situaç~o (11) representa a maior

estabilizaç~o de e por grupos de maior caràter indutivo.
g
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Como pode ser verificado nas Tabelas 11 e 111 os

deri vados benz11icos e a111icos apresent.am maiores

absort.ividades molares t.ant.o para a banda Soret. como para as

bandas Q. se comparadas aos valores obt.idos para os derivados

met.11icos.

O aument.o nas int.ensidades relat.ivas de absorç~o em

porfirinas e met.aloporfirinas est.á associado a maior

mobilidade dos elét.rons pelo sist.ema n e a perda de simet.ria

da molécula. sendo que essa perda de simet.ria reflet.e-se

especi aI ment.e nas i nt.ensi dades das bandas que t.em or i gem em

t.r ansi çeses envol vendo os n1 vei s vi br aci onai s O-O. pr oi bi das

por si met.r i a (12~ 13] .

Os mai ores valores das absor t.i vi dades moI ar es dos

derivados benz11icos e a111icos. reflem uma maior expans~o da

nuvem n devida a um aument.o na est.abilizaç~o das c~rgas

periféricas e é um indicat.ivo de que a presença dest.es

subst.it.uint.es (benzil e alil) alt.era parcialment.e a simet.ria

da molécula. uma vez que s~o mais volumosos que o grupo

met.ila. podendo originar t.ambém uma maior dist.orç~o do anel.

Observa-se ainda, que as bandas que t.em origem em

t.ransiçeses O-O s~o as que apresent.am maiores int.ensidades

relat.ivas para os derivados benz11icos e a111icos do que para

os derivados met.11icos. o que pode ser evidenciado at.ravés das

r azeses f Qy( O-O) /fQy( 1 -O) e f Qx( O-O) /fQx( 1 -O) nas bases 1 i vr es •

e em especial para as razeses fO<O-0)/f0<1-0) nas

met.aloporfirinas . Na Tab. IV const.a raz~o ent.re as forças do

oscilador das bandas de origem O-O e 1-0.

Tem-se. por exemplo. que a raz~o da força do oscilador

das bandas Q (fO<O.0)/f0<1-0)) da ZnTBzPyP e ZnTAlPyP é da

ordem de 0.29 enquant.o que a mesma relaç~o para a 2nTMPyP é da

ordem de 0.18.

Para as bases livres est.a t.endência t.ambem é observada em

especial para as bandas Qy. embora n~o exist.a uma diferença

significat.iva das razões da força do oscilador

rOy(0-0)/fOy(1-0) para as t.rês bases livres.



Observa-se t.ambém que n~o exist.e uma correlaç~o ent.re as
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Tab. IV Raz~o ent.re a Força do Oscilador de Bandas de Origem

O-O e 1-0 para Bases Livres e Zinco Alquilpiridil

Porfirinas.

TBzPyP e

a TAlPyP

a TBzPyP.

para

para

0.14

0.16

0.18

menor

menor

fOyCO-0)/fOyC1-0)

fQ:.1-0) /fQ:. O-O)

0.20

0.33

0.19

fQxCO-0)/fOxC1-0)

TMPyP

TBzPyP

TAlPyP

Est.es result.ados mostram que as dist.orç~es originadas por

estes substituintes na simetria da porfirina é dif1cil de ser

analisado. em part.icular para as bases livres. uma vez que

estas apresent.am-se na forma associada em soluç~o. sendo

necessârio levar em considerac~o dados que conduzam à

estrutura do agregado.

raz~es da força do oscilador das bandas Qy e Qx da

TAl PyP sendo a r az~o f Qy( O-O) /fQy( 1 -O)

enquant.o que a raz~o fQxC1-0)/fQxCO-0) é

ZnTMPyP 0.16

ZnTBzPyP 0.29

ZnTAlPyP 0.29



Foram esludadas a fluorescência das bases livres TMPyP,

TBzPyP e TAPyP e das respeclivas zincoporfirinas ZnTMPyP,

ZnTBzPyP e ZnTAlPyP em soluç~p aquosa à lemperalura ambienle e

a fosforescência das zincoporfirinas em meio rigido à 77K.

A fluorescência apresenlada por estes compostos é

essencialmenle devida a desalivaç~o do eslado excilado

*singlele n. lanto para as' bases livres como para os

II

;a

e

de
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lransiç~o

transiç~o

dados s~o

EspectrosdosGerais

Luminescência

Caracteristicas

Propriedades de Emiss~o

UI. 3. 2.1.

UI. 3. 2.

Richoux [63]. A ZnTBzPyP e ZnTAlPyP apresentam máximos de

emiss~o correspondentes a lransiç~o QCO-O) deslocados para o

vermelho em relaç~o a ZnTMPyP e a banda correspondente a

transiç~o QCO-l) é mal definida. apresenlando-se como um ombro

na regi~o de 660-670 nm.

A perda de resoluç~o da banda QCO-l) na ZnTBzPyP e

ZnTAl PyP é devi da provavel mente à presença dos subsli tui ntes

alquilicos mais volumosos que originam distorções da

planaridade do anelou ainda.introduzindo vias adicionais de

decaimento n~o radiativo. Similarmente. a perda na resolução da

eslrutura vibracional também é observada quando sistemas

aromáticos lais como benzeno e antraceno s~o substituidos por

gr upos al qui 1 i c os [1 g] .

As bases livres por sua vez não apresentam espectros de

emissão com bandas resolvidas lanto para a transição QCO-O)

assi m como par a a lr ansi ção QC 0-1 ). sendo obser vados ou uma

banda lar ga na regi ão de 620 a 760 nm ou doi s máxi mos de

zincocomplexos. Uma vez que o metal coordenado apresenta

f · - d 10 ... "'"eon ~gura.çao e~s e apenas uma pequena ~n",eraç_o com o

sistema n. sendo sua influência refletida nas propriedades do

eslado excitado suceptiveis a efeitos de átomo pesado.

A ZnTMPyP apresenta dois máximos de emiss~o um mais

intenso e bem definido em 630 nm correspondente a

QCO-O) e um segundo menos intenso correspondente a

QCO-1) situado em aproximadamente 666 nm. Estes

concordantes aos observados por Kalyanasundaram [61~62]
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emiss~o um na regi~o de 674 nm e ou~ro em 710 nm. En~re~an~o.

n~o exis~e grande de1'iniç~o das bandas (overlap) que

cor respondem a cada máximo de emiss~o. sendo que as

i n~ensi dades reI a~i vas desses máxi mos é dependen~e da

concen~raç~o da base livre.

° 1'a~o da TMPyP apresen~ar espec~ros de emiss~o a~ipico e

espec~ros de absorç~o do ~ipo "1'ilo" ao invés do tipo "etio"

levaram Kano e colaboradores [64] a questionar os dados de

Pasternack e colaboradores que prop~em que a TMPyP

apresenta-se na 1'orma monomérica na 1'aixa de concentraç~o de

10-6 a 10-4 M [65].

~gumas 1'ortes evidências que sustentam o modelo agregado

da TMPyP em soluç~o. provavelmente o dimérico [64~66] s~o:

i- Ocorre resoluç~o das bandas QCO-O) e QCO-l) do espectro de
-81'luorescéncia em soluçeses diluidas (cerca de 10 M); es~a

resoluç~o ~ambém é obtida pela adiç~o de solven~es orgânicos.

como por exemplo metanol. a soluç~es aquosas de TMPyP. e pelo

aumento da temperatura do sis~ema.

ii- Os ~empos de vida de 1'luorescência da TMPyP em soluç~o

aquosa s~o acentuadamente menores do que em soluçeses n~o

aquosas.

1iii- Estudos de H NMR mostram que ocorre um alargamento no

sinal dos protons pirr6licos com o aumento da concentraç~o de

por1'irina em DaO o que n~o ocorre em DMSO-d6 onde é observado

um singlete bem resolvido.

Os novos derivados. TBzPyP e TAlPyP também mostram

espectros de absorç~o e emiss~o anômalos sendo a absorç~o e

emiss~o in1'luênciadas pela presença de detergentes. indicando

que estes compostos. assi m como a TMPyP. encon~ram-se em

soluç~o na 1'orma agregada.

A Tab. V sumar i za a posi ç2(o dos máxi mos de emi ss~o das

bases livres e zincopor1'irinas; a Fig. 11 mos~ra os espec~ros

de 1'luorescéncia da ZnTMPyP e ZnTAlPyP e a Fig. 12 o espectro

de emiss~o da TMPyP.
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Fig. 12 Espectro de Emissão da TMPyP (7,0 x 10-6 M) em água
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fosforescência det-ermina-se a energia do est-ado excit-ado
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° est-udo da ~os~orescência de ~ot-ossensibilizadores é

,

de

(iii)

(ii)

espect-ros

876 nm

709 nm

2nTBzPyP

640 nm

666 nm Comb.)

TB2PyP

dospart-ir

E
T

ET

a

674 nm

70S nm

TAlPyP

2nTAlPyP

636 nm

660 nm Comb.)

+

que

oERed

EO
ex

vez

=

=

674 nm

710 nm

ZnTMPyP

630 nm

864 nm

TMPyP

uma

Tendo-se a energia do est-ado excit-ado e os

* ECP /p )

ECP+/P*)

- a- opH= 7.00. t-amp~o Ha P04 /HP04 0.06 M. t-= a6.0 C.

t-r i pl et-e.

OCO-O)

OCO-i)

OCO-O)

OCO-i)

+ * * -onde EC P /P) e EC P /p) s~o os pot-enci ai s redox do est-ado
o oexcit-ado e Eex e ERed s~o respect-ivament-e o;. pot-enciais de

oxi daç~o e reduç~o do est-ado fundament-al e E é a energi a do

est-ado excit-ado t-riplet-e.

Tab.V Máximos de Emiss~o de Fluorescência em Ãgua de

Por~irinas e Zincopor~irinas Piridilsubst-it-uídas.

impor t-ant-e

pot-enciais redox do est-ado fundament-al obt-em-se os respect-ivos

pot-enci ai s redox do est-ado exci t-ado at-ravés das expressêSes

(ii) e (iii) (67~68)
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a = refer~ncia 69 e b = refer~ncia 61

A ZnTMPyP e a ZnTBzPyP apresentam o mesmo potenci aI de
o

oxidaç~o CE = 1.22V. vide Aplmdice I). substituindo-se os
ox o T

valores de E e de E na express~o (ii). tem-se que
ox + *

o potenci aI de oxi daç~o do estado exci tado tr i pl ete EC P /p )

par a a ZnTBzPyP e ZnTMPyP lê de -0.42 V. O valor de -O. 42 V

deTripleteExcitadoEstadodo

Zi ncopor ~ i r i nas.

Energias

VI Máximos de Fosforescência das Transiç~es o-o e

TCO-O) (nrn) ET (eV)

ZnTMPyP 759 (760)b 1 •63 C1 •63) b

ZnTBzPyP 761 1.62

ZnTAPP Ca.:> 760 1.63

ZnTSPP Cb:> 769 1.61

ZnTCPP Cb:> 776 1.60

ZnTPP Cb:> 778 1.59

Tab.

Foram obtidos os espectros de ~os~orescência da ZnTBzPyP

e ZnTMPyP. sendo observada uma banda relativamente intensa na

regi~o de 760 nm correspondente a transiç~o TCO-O) e uma banda

mais ~raca na regi~o de 840 nm correspondente a transiç~o

TCO-1). como pode ser observado na Fig. 13. Em virtude da

similaridade dos máximos de fos~orescência apresentados pelas

duas metalopor~irinas. a ZnTMPyP e ZnTBzPyP apresentam a mesma

energia do estado exci tado triplete. dentro do erro

experimental. Como pode ser observado na Tab. VI todas as

zincopor~irinas meso-substituídas apresentam praticamente a

mesma energia do estado excitado triplete. independentemente

do substituinte periférico ser catiónico. aniÓnico ou neutro.

indic.ando que o meso-substituinte exerce pouca in~luência na

energia do estado excitado triplete.



Fig. 13 Espectros de Emissão de Fosforescência a 77 K

em glicerina:água (2:1).
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Nest.e it.em sã:o discut.idas a det.erminaçã:o dos rendiment.os

quânt.icos e os t.empos de vida nat.urais de fluorescência. e a

part.ir dest.es dois parâmet.ros sã:o calculadas as respect.ivas

const.ant.es de cruzament.o int.er-sist.emas (k i ).se
Para a det.erminaçã:o dos rendiment.os quânt.icos de

fluoresc~ncia • os espect.ros de emissã:o foram corrigidos em

relaçã:o à respost.a espectral do equipament.o ut.ilizando-se como

padr~es os compostos 4-dimetilamino-4'-nitroestilbeno (DANs) Q

o complexo de alurninio CIII) do ácido

2.2' -di hi dr oxi -1 .1 • -azonaft.al eno-4-sul fÔni co CAl PCB) [ 69] .

Estes padr~es sã:o os mai s adequados uma vez que emi tem em

regi~es semelhantes às das porfirinas sendo que sua emissã:o

estende-se at.é 700-750 nm ao contrário de outros padr~es mais

conhecidos como sulfato de quinina e rodamina B. cuja emissã:o

estende-se até 600 nm [70,711.

+ *para ECP /p ) para a ZnTBzPyP e ZnTMPyP é pr6ximo ao valor de
+ *ECP /P) de -0.46 V obt.ido por Kalyanasundaram [61] para a

oZnTMPyP. sendo a diferença devida aos valores de Eox
encont.rados. 1.22 V no present.e t.rabalho e 1.1e V na

referência 61.

* -Os pot.enciais de reduçã:o do est.ado excit.ado (ECP /p ))

obt.idos at.ravés da expressã:o (lii) sã:o de 1.16 V e 0.96 V para

a ZnTMPyP e 2nTBzPyP. respect.i vament.e. A di ferença de 200 mV

reflet.e a diferença nos pot.enciais de reduçã:o do est.ado
ofundament.al E d' já que os dois compost.os apresent.am a mesmare

energia do est.ado excit.ado. Ent.ret.ant.o. est.es valores precisam

ser analisados com caut.ela uma vez que os pot.enciais de

reduçã:o dest.es dois compost.os nã:o foram caract.erizados de

forma conclusiva. sendo necessário ampliar os est.udos de

volt.amet.ria ciclica a fim de melhor definir os processos

cat.ódicos.

ExcitadoEstadodoFot.oflsieasPropriedades

Singlete

111. 3. 2. 2.
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o rendimento quântico do composto problema é determinado

onde os sub-1 ndi ces 1 e 2 referem-se ao padr~o e ao

composto problema respectivamente e :

sendoaos respectivos espectros nã'o corrigidos.

através da comparaç~o das áreas dos espectros de fluorescência

corrigidos do padr~o. e do composto problema. conforme é

mostrado na express~o (iv).

Aa ~a Absa
a

na

= x x (iv)
A1 ~1 Abs1

an1

Os espectros de emi ss~o corrigi dos dos padr~es DANS e

AlPes. s~o mostrados nas Fig. 14 e 15 respectivamente.

obser vado um aumento da i ntensi dade r el a ti va da tr ansi çã'o

QCO-l) .

Os rendimentos quânticos de fluorescência (~f) das bases

livres e zincoporfirnas foram determinados empregando-se o

"método optico dilu1do" (optical dilute method) [721. Neste

método s~o empregadas soluç~es dilu1das tanto do composto

padr~o. assim como do composto problema. a fim de evitar

efeitos de filtro interno e auto-absorç~o. que originam

menores intensidades de emiss~o.

Foram utilizados como padr~es de fluorescência TPP em

benzeno. cujo valor do rendimento quântico é de 0.11 [24]. e

ZnTMPyP em água que apresenta rendimento quântico de 0.Oa6

[ 621.

similar

Os espectros de fluorescência corrigidos das bases livres

e zincoporfirinas apresentam os màximos de emiss~o deslocados

para o vermelho em relaç~o aos espectros n~o corrigidos. As

zincoporfirinas tem os màximos de emiss~o das transiç~es

Q<0-1) e Q<O-O) deslocados em cerca de 10 nm. enquanto que nas

bases 1 i vres os doi s màxi mos de emi ssã'o com i ntensi dades

praticamente iguais (Fig. 12) s~o substitu1dos por uma banda

larga sem definiç~o clara das transiç~es Q<O-O) e Q<0-1) (Fig.

16).0s espectros corrigidos das zincoporfirinas têm forma



Fiq. 14 Espectro de Fluorescência Corrigido de DANS em

o-diclorobenzeno.
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A = área

~t = rendimen~o quân~ico de fluorescência

c = c ompos to padr?:t.o

~f

0.046 CO.047)aCO.04S)b

0.032

0.035

0.025c

0.025

0.030

b = rejer4ncia 73

Compos~o

TMPyP

TBzPyP

TAlPyP

ZnTMPyP

ZnTBzPyP

ZnTAlPyP

Abs = absorbância no comprimen~o de onda de exci~aç~o

n = indice de refraç~o do solven~e [70J.

Tab. VII Rendimen~os Quân~icos de Fl.uorescência de Porfirinas

e Zincoporfirnas em Água.

Os subs~i~ui n~es al quil i cos apresen~am pouca i nfl ultnci a

nos rendimen~os quân~icos de fluorescência dos zincoderivados.

sendo que os rendimen~os quân~icos da ZnTMPyP e ZnTBzPyP s~o

os mesmos e o valor encon~rado para a ZnTAlPyP é cerca de 17%

superior.

a = rejer4ncia 62

rej er4nc i'a 62

Como pode ser observado na Tab. VII as bases livres

apresen~am maiores rendimen~os quân~icos que os respec~ivos

zincoderivados. sendo que es~e fa~o relaciona-se a presença do

me~al coordenado leva a um aumen~a no acoplamen~o spin-órbi~a.

provocando assim uma maior desa~ivaç~o do es~ado exci ~ado

single~e.
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As bases livres por sua vez apresentam rendimentos

quânticos di~erenciados sendo que a TMPyP é cerca de 30% mais

~luorescente que a TBzPyP e a TAlPyP. As di~erenças

encontradas nos rendimentos quânticos das bases livres podem

re~letir di~erenças nas estruturas dos dlmeros ~ormados por

estas bases livres.

As principais consequéncias da dimerizaç~o nas

propr i edades fotofl si cas do estado exci tado si ngl ete s~o a

diminuiç~o dos tempos de vida e dos rendimentos quânticos de

fluorescência em relaç~o a espécie monomérica. As propriedades

~oto~lsicas em dlmeros de porfirinas s~o entretanto

dependentes da estr utur a do di mer o [ 7"']. sendo que vá.r i os

dlmeros sintéticos (Fig. 17) onde os anéis s~o mantidos unidos

através de ligaç~es covalentes apresentam rendimentos

quânticos próximos aos dos respectivos monÔmeros [75-77].

Fig. 17 Estrutura do dim.ero sin.t~tico "STRATI-bi.. PORFIRINA"
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Po~ ou~ro lado~ um grande número de sis~emas por~ir1nicos

diméricos aprasan~am diminuiç~o dos randimen~os assim como dos

~empos de vida. Exemplos des~es sis~emas s~o as cloro~ilas a e

b que na ~orma monomérica apresen~am rendimen~os quân~icos de

0.32 e 0.12 respec~ivamen~e e na ~orma dimérica es~es

rendimen~os s~o da ordem de 0.01 [78J.

A ~ormaç~o de dimeros en~re a TSPP e TAPP (est.rut.uras

most.radas no esquema 11) resul~a na diminuiç~o da int.ensidade

de fluorescência.ao redor de 80% em relaç~o a in~ensidade de

~l uorescênci a dos monÓmeros [79J. Os di meros J.J-oxo de AI TPP

t.ambém seguem est.a ~endência apresent.ando int.ensidades de

fluorescência e t.empos de vida que correspondem a 60% do

hidroxi complexo da AI TPP [7<&.J.

Os processos de desat.i vaç~o nã:o radi at.i vos do est.ado

excit.ado singlet.e nest.es d1meros é diferenciado sendo

observado por exemplo aument.os nos cruzament.os int.er-sist.emas

(ise) no caso das cloro~ilas [78] e aument.o na conversã:o

int.erna (ie) no caso dos d1meros J.J-oxo [7<&.J.

A aut.o-agregaç~o de porfirinas originando d1meros ou

oligomeros é resul~ant.e de int.eraç~es de van der Walls ent.re

os sist.emas n das porfirinas individuais. sendo que a

est.rut.ura propost.a para o agregado corresponde a um

empilhament.o (st.acking) (Fig. 18). onde as moléculas do

macrociclo est.ariam empilhadas com os planos dos anéis

paralelos ent.re si [65~66~80~81]. Of

~

Fig. 18 Estr~tura proposta para o dímero da 2inco CIIJ

octaeti~porlirina.
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sendo F(v) e &(v) a intensidade de ~luorescência e o coe~iciente

de ex'linç~o molar em ~unç~o do número de onda.

respectivamente.

o 'lempo de vida na'lural de ~luorescência (natural

li~etime). ou seja o tempo de decaimento de emiss~o

~luorescente na ausência de outros processos de desativaç~o do

estado excitado singlete ~oram obtidos para os compostos

es'ludados u'lilizando-se a equaç~o de S'lrickler-Berg [60_82]:

(v)

(vi)

f F(v)dv

- - -3 -
f F(v)v dv

-9 2 - -3 -1 - - 
2. 88x10 n «(v) > f(&(v)/v)dv=

=

o
T nat

1

«( v) -3>

n = indice de re~raç~o do solvente

o
T ~ = tempo de vida na'lural de ~luorescência
na~

onde:

As bases li vres TBzPyP e TAlPyP possuem subs'li 'luin'les

alqu11icos que apresen'lam sis'lemas n adicionais. ao con'lrârio

da TMPyP onde o subs'li 'luin'le alquilico é sa'lurado. logo é

plaus1vel considerar que nes'las moléculas a ~ormaç~o de

agregados é ~avorecida em relaç~o a TMPyP. uma vez que

i n'leraç~es de van der Wall s adi ci onai s 'lornam-se possi vei s.

Es'las in'leraç~es 'lambém devem ~acilitar um empacotamento onde

as moléculas individuais da TBzPyP e TAlPyP es'lejam mais

pr6ximas entre si do que no empilhamento da TMPyP.

Os menores rendimen'los quAn'licos observados para a TBzPyP

e TAlPyP devem ent~o ser resultantes da estrutura mais

compac'la des'les agregados. o que origina in'leraç~es mais

~ortes entre os componentes individuais. ~acilitando assim os

processos de decaimen'lo n~o radi oa'li vos.
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Tab. VIII Propriedades Foto~isicas do Estado Excitado Singlete

de Piridinio Por~irinas e Zincopor~irinas

Para um grande número de moléculas aromáticas a somat6ria

dos rendimentos quânticos de ~luorescência (~~) e ~ormaç~o do

estado triplete (~trip) é pr6xima de 1,0 (83~ 24J, sendo que

vá.r i as por~ i r i nas também apresentam esta caracter i sti ca (22~

24].

k /108 Cs-1 )
isc

(viii)

(vii)

7 -1
k~/10 Cs )

o
T ~ Cns)na ....

k~[ C1-~~)/~~]

o
1/Tnat

=

=k~

k isc

Composto

ZnTMPyP 67.2 (68)a 1.76 C1.78)a 8,82 C8.96)a

ZnTBzPyP 49.0 2,04 7.96

ZnTAlPyP 44,3 2,26 7.30

TMPyP 134,6 (127)b 0,74 CO,78)b 1,64 C1,69)b

TBzPyP 114.3 0.87 2.64

TAlPyP 96.6 1.06 2.88

a = reler~ncia 84. b = reler~ncia 62

o ~ato da somat6ria dos rendimentos quânticos de

~luorescência e ~ormaç~o do triplete serem unitá.rias, ,implica

que k
i

»ki • tendo-se o rendimento quântico de
se e

~luorescência e os tempos de vida naturais k~ e k isc podem ser

calculados como mostrado em vii e viii.
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As bases livres apresentam diferenças mais significativas

entre a TMPyP e os compostos TBzPyP e TAlPyP. que os

respecti vos zi ncoderi vados. Observa-se que a raz~o entre as

raz~es das constantes de cruzamento inter-sistemas da TBzPyP e
TBzPyP TAlPyPTAlPyP (k
i

/k
i

) é de O.Q1. enquanto que esta mesma
sc sc TMP P TAlP P

raz~o para a TMPyP e TAlPyP (k i Y /lei y) é da ordem desc sc
0.63. indicando que o processo de desativaç~o através do

cruzamento inter-sistemas é consideravelmente maior para a

TBzPyP e TAlPyP do que para a TMPyP. Como jâ foi discutido

aci ma as estruturas dos di meros da TBzPyP e TAl PyP devem

diferir consideravelmente. sendo o empilhamento mais compacto

nestes der i vados o fator responsâvel peI as di ferentes

propriedades observadas.

A Tab. VIII sumariza os valores das propriedades

fo~oflsicas ob~idas a~ravés das express~es v~ vii e viii.

A ZnTMPyP e TMPyP apresen~am ~empos de vida na~urais da

ordem de 60 e 140 ns respec~ivamen~e.sendoque estes ~empos de

vida s~o similares aos encon~rados para zincoporfirinas e

porfirinas aquo-insoláveis que n~o apresentam efei~os de â~omo

pesado pronunciado (6~24). Observa-se que na série estudada os

compos~os com substi ~ul n~es benzil i cos e alil i cos apresen~am

menores ~empos de vida na~urais e maiores cons~an~es de

cruzamento in~er-sistemas que os respec~ivos derivados onde o

substituinte ligado à piridina é o grupo metil. As diferenças

observadas nos zincoderi vados refletem provavelmente um

aumento nos acoplamentos vibracionais originados pela presença

de grupos periféricos mais volumosos e que podem originar

interaç~s especificas com o macrociclo através do sistema n.
faci 1 i tando assi m a desati vaç~o do estado exci tado si ngl ete

através do cruzamento inter-sistemas.

/

agregados mai s

inferida pela

maior para a

A suposiç~o de que TBzPyP e TAlPyP formam

compactos do que a TMPyP também pode ser
TAl PyP TBzPyP

diferença na magnitude de k i • leisc sc
TAlPyP.
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A TAlPyP deve formar um d!mero mais compacto que a TBzPyP

uma vez que os substituintes alllicos originam um menor

impedimento estérico uma vez que situam-se praticamente no

mesmo plano da piridina ligada na posiç~o meso. A TBzPyP por

sua vez tem os grupos benzllicos n~o coplanares aos

substi tu! ntes pi r i d1 ni cos or i gi nando um impedi mento estér i co

que dificulta a aproximaç~o de uma segunda molécula para a

formaç~o de um d!mero. A estrutura tridimensional dos ligantes

TMPyP. TBzPyP e TAlPyP é mostrada na Fig. 19 onde a disposiç~o

dos res1duos alqu1licos em relaç~o ao macriciclo pode ser

observada.



FIG 19 - ESTRUTURA DAS ZINCOPORFIRINAS

a.ZnTMPyP, b. ZnTBzPyP. C. ZnTAIPyP

a

b

c
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Com o obje~ivo de melhor en~ender o es~ado de agregaç~o

dos novos derivados TBzPyP e TAlPyP. foram medidas as

absorb.1nci as em funç~o da concen~raç~o das bases 1 i vres. na

Uma vez que por fi ri nas e me~aloporfirinas a~uam como

fo~ossensibilizadores em sis~emas de fo~oconvers~o de energia

e o es~ado de agregaç~o das bases livres em água é uma ques~~o

ai nda con~roversa [65~ 66~ 9Ql es~udou-se a i nfl uênci a de

surfac~an~es nas propriedades de absorç~o e emiss~o das bases

livres e me~aloporfirinas. incluindo-se os complexos de

paládio PdTMPyP e PdTBzPyP e de ferro~ FeCIII)TMPyP.

As moléculas surfac~an~es ~êm sido amplamen~e u~ilizadas

em sis~emas de fo~ocovers~o de energia. onde promovem a

separaç~o dos produ~os redox originados na e~apa fo~oquimica

[95-991. Ou~ro pon~o impor~an~e relacionado às moléculas

surfac~an~es é que as respec~ivas soluçê:Ses micelares possuem

cará~er micro-he~erogêneo. originando assim in~eraçê:Ses

diferenciadas com os solu~os em funç~o da polaridade dos

mesmos. Es~as in~eraçê:Ses podem al~erar o es~ado de agregaç~o

do solu~o. desde que a forma monomérica e agregada ~enham

afinidades diferp.nciadas pela fase aquosa e pela fase micelar.

A influência das soluçê:Ses micelares sobre o es~ado de

agregaç~o do solu~o é en~~o ú~il para que a forma agregada ou

monomérica sejam es~udadas isoladamen~e a~ravés de ~écnicas

espec~rosc6picas.

9.10) •

CCTAB.

neu~ros

Bases Livres

122

Influência de Surfactantes nas Propriedades de

AbsorçSo e EmissSo de Porfirnas e Metaloporfirinas

111. a. 4.. 1

111.3.4.

Nes~es es~udos foram empregados surfac~an~es

CTri~on X-l00. CSH17-CCeH4)-CO-CHa-CHa)x-OH. x=
- +

aniÔnicos CSDS. CHaCCHa)110s0a Na) e ca~iÔnicos

+ -
CHa CCHa )16N CCHa)aBr ).
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na presença e ausência de NaCl para es~es compos~os é um for~e

indicativo de que fenÔmenos de associação fazem-se presen~es.

A adição de ele~r61itos a soluç~es que contenham espécies

iÔnicas desloca o equi11brio monÔmero c > d1mero no

sentido da formação do d1mero [901. logo na presença de NaCl

as bases livres devem encontrar-se na forma dimérica exis~indo

em sol uç~o o que r esul ~a em um

dos gráficos de absorbância versus

O comportamento espectral diferenciado

espécie

li near

apenas uma

compor~amen~o

concentração (Fig. 20).

A adição de CTAB em concentraç~es maiores ou iguais a CMC
-4-

C9.2 x 10 M:> não originaram alteraç~es nos espec~ros de

absorção e emissão indicando que a repulsã:o ele~ros~á~ica é o

fa~or preponderan~e en~re o surfactante e as bases livres. uma

vez que as duas espécies são catiônicas.

A adição de SDS origina alteraç~es ~an~o nos espectros de

absorção quanto nos de emissão. sendo que es~as alteraç~es são

dependen~es da concentraçã:o de SDS.

Para relaç~es [SDS]/[Porfirinal C[Porfirinal = 1.50 x
-6

10 M]) na faixa de 3.9 a 7 ocorre precipitação apreciável de

porfirina; sendo que para relac.~es [SDSl/[Porfirinal maiores

-7 -6
faixa de concen~raç~o de 10 a 10 molar. na ausência e na

presença de NaCl 0.10 molar. Como pode ser observado nos

gráficos de absorbância em funçã:o da concen~raç~o da TAlPyP

(Fig. 20). a lei de Beer n~o é obedecida na ausência de NaCl.

Na presença de NaCl. en~re~an~o. a lei de Beer é obedecida

sendo o coeficien~e de correlaç~o ob~ido pelo mé~odo dos

minimos quadrados igual a O, 998. Es~e mesmo compor~amen~o

~ambém é verificado para as bases livres TMPyP e a TBzPyP.

A nã:o obediência à lei de Beer na ausência de NaCl é um

indica~ivo da exis~ência de duas ou mais espécies em soluç~o.

sendo que a ~ransiç~o monÔmero ~ d1mero ocorre ao redor de

0.6 I-Jmolar. uma vez que é nes~a faixa de concen~raç~o que

observa-se uma infle~o no gráfico de absorbância versus

concen~raç~o; embora n~o sejam verificados deslocamen~os

significa~ivos nos máximos de absorçã:o da banda Sore~.
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20 Gráficos de Absorbância em Função da

da TA1PyP: A Ausência de NaCl, B

NaCl 0,10 M. (Caminho óptico b =5,00 em).
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que 9 não é observada a ~ormação de precipi~ados.Para soluç~es

onde n~o exis~e ~ormaç~o de precipi~ados. a presença de SDS

resul~a em deslocamen~o da banda Sore~ e das bandas Q para o

vermelho sendo que es~es deslocamen~os s~o mais pronunciados

na ordem TBzPyP > TAlPyP > TMPyP. Os sobrenadan~es das

soluç~es onde ocorre precipi~aç~o ~oram recuperados por

cen~ri~ugaç~o e regis~rados os respec~ivos espec~ros

ele~rÓnicos. Es~es espec~ros apresen~am a banda Sore~ larga e

as bandas Q apresen~am pouca de~iniç~o • sendo que as

absorbAncias s~o cerca de 6 vezes menores do que na ausência

de SDS.

A adi ç~o de 50S a sol uç~es aquosas das bases 1 i vr es em

concen~raç~es onde n~o ocorre ~ormaç~o de precipi~ado origina

al~eraç~es dràs~icas nos espec~ros de emiss~o. Os espec~ros de

emiss~o na presença de SDS apresentam um grande aumen~o nas

in~ensidades de ~luorescência e ocorre um desdobramento da

banda larga originando uma melhor de~iniç~o das bandas QCO-O)

e QCO-1) • contrariamente ao observado para os espectros em

solução aquosa. como mos~ra a Fig. 21.

As observaç~es descritas acima podem ser explicadas em

~unção das in~eraç~es provenientes do surfac~ante ani6nico e

os agregados ca~iÓnicos. Para relaç~es

(surfac~ante]/(porfirina]menores que 3.6 ocorre a formação de

compl exos de es~ado ~undamental. o que é evi denci ado pel a

diminuiç~o da in~ensidade de fluorescência com o aumen~o da

concen~raç~o de SDS. como mos~rado na Fig. 22 para a TBzPyP.

Quando a relação (surfac~ante]/(porfirina] situa-se en~re 3.6

- 7 ocorre precipitaç~o da porfirina vis~o que o sur~ac~an~e

de carga oposta a~ua como um con~ra-lon pesado. A medida em

que se aumen~a a concentraç~o de 50S ocorre a dissociação dos

agregados a~ravés de in~eraç~es eletros~àticas. sendo a

presença de monÓmeros evidenciada pelo aumen~o da intensidade

e melhor resoluç~o dos espec~ros de emiss~o.

As al~eraç~es espec~rais indicativas da exis~ência de

monÓmeros s~o observadas para concen~raç~es de SDS in~eriores

a CMC. Es~e fa~o é um indica~ivo de que as porfirinas podem

a~uar como "nucleadores" de miceléll" de SDS. induzindo a



Fig. 21 Espectro de Emissão de TMPyP (1,0 x 10-6 M):

(---) solução aquosa.

(---) solução aquosa contendo SDS 5,0 x 10-5 M.
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Fig. 22 Espectros de Emissão de TBzPyP (5,0 x 10-6 M):

A = ausência de SOS

B = SOS 1,5 x 10-5 M

C = SOS 3,0 x 10-5 M
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forrnaç~o de agregados micelares em concent.raçe5es abaixo da

CMC. O fenômeno de induç~o de agregados micelares na presença

de um solut.o foi primeirament.e sugerido por Mukerjee [91J para

explicar alt.eraçe5es espect.rais de corant.es na presença de

laurilsulfat.o de s6dio. Est.udos post.eriores reforçaram est.a

proposiç~o [92-94J. urna vez que ocorrem alt.eraçe5es das

propriedades fot.of1sicas de vários crom6foros na presença de

surfact.ant.es em concent.raçe5es sub-micelares. Urna vez que as

moléculas est.udadas s~o rnacrociclos relat.ivament.e planares e

possuem 4 cargas posit.ivas. é plaus1vel considerar que at.uem

como lIt.emplat.es ll em soluç~o orient.ando as moléculas aniÔnicas

de SDS ao redor da porfirina e facilit.ando assim a

mi cel i zaç~o.

A influência de Trit.on X-iOO em concent.raçe5es superiores

a CMC no comport.ament.o espect.ral das bases 1 i vres é

diferenciado. A TMPyP n~o apresent.a alt.eraçe5es espect.rais na

int.ensidade ou na posiç~o das bandas de absorç~o. Para a

TAlPyP ocorre urna diminuiç~o da ordem de 10Y. nas absorbâncias

da banda $oret. e bandas Q. e os máximos de absorç~o

deslocam-se de 1 a 2 nm para o vermelho. A TBzPyP por sua vez

apresent.a deslocament.o de 6 nm para a banda $oret. e ocorre um

aument.o na absorbância da $oret. e bandas Q.

Trit.on X-100 é um surfact.ant.e neut.ro. logo int.eraçe5es

elet.rost.át.icas ent.re as bases livres e o surfact.ant.e n~o se

fazem present.es e o principal fat.or responsável por poss1veis

int.eraçe5es é o carát.er hidrof6bico-hidrof11ico das espécies

envolvidas. O grau de hidrofobicidade dos compost.os est.udados

cresce na ordem TMPyP < TAlPyP < TBzPyP. urna vez que a

dimens~o dos subst.it.uint.es alqu11icos cresce nest.a mesma

ordem. A diferença de hidrofobicidade dest.es compost.os e

consequent.ement.e dos respect.ivos agregados origina ent.~o

diferent.es graus de int.eraç~o com Trit.on X-iOO. sendo nula no

caso da TMPyP. fraca para a TAlPyP e fort.e para a TBzPyP.

A inexist.ência de int.eraçe5es ent.re TMPyP e Trit.on X-iOO é

indicada pelo fat.o de que o espect.ro da TMPyP em água e

soluçeses do surfact.ant.e serem idênt.icos. A TAlPyP por sua vez.

int.erage fracament.e com o surfact.ant.e j~ que os deslocament.os
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das bandas são pequenos e as bandas Q conservam o formato

"filo" (Fig.23). A diminuiç~o das absorbAncias indica que

parte da TAlPyP está associada ao detergente, provavelmente

formando complexos de estado fundamental. uma vez que n~o foi

observada formação de material precipitado ou que a espécie

CTAlPyP - Tri ton X-iOO) apresenta menores coeficientes de

extinção molar do que a TAlPyP livre. A TBzPyP interage

fortemente com o surfactante originando a dissociaç~o do

agregado~ a formação dos monÓmeros é evidenciada pelas bandas

Q que apresentam perfil do tipo "etio" e pelo aumento das

absorbAncias (Fig. 23).

A molécula de Triton X-iOO apresenta três regi~es

distintas [95]: a região relativamente polar formada pela

cadeia de poliéter~ a região hidrocarbónica apolar e a região

aromática que apresenta possibilidade de formação de

i nteraç~es do ti po n. A di ssoci ação dos agregados da TBzPyP

deve então ser resultado da interação dos grupos benzllicos

com a região hidrocarbónica e/ou com a região aromática onde

interaç~es do tipo van der Waals se fariam presentes entre o

sistema n do substituinte bezllico e o sistema n dos grupos

arila do surfactante.

Estudos da influência de Triton X-iOO nas propriedades de

emiss~o das bases livres. assim como das metaloporfirinas.

foram di ficul tados uma vez que o surfactante na ausênci a de

porfinnas apresentou-se fluorescente. sendo a emissão

obser vada na mesma regi ão da emi ssão das bases li vres. A

emiss~o observada pode ser proveniente de impurezas que

acompanham o surfactante. uma vez que este anfifllico não foi

purificado ao contrário de CTAB e SDS. Apesar deste

inconveniente, subtraindo-se a emissão apresentada pelo

surfactante. observa-se que as propriedades de emissão

correlacionam-se com os dados obtidos dos espectros

eletrÓnicos. uma vez que:

- A TMPyP e TAlPyP apresentam uma banda larga sem definiç~o da

transiç~o QCO-O) e QCO-i) indicando a permanência no estado

associado.
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Fig. 23 Espectros Eletrônicos de A TAlPyP (3,4 x 10-5 M)

e B TBzPyP (3,0 x 10-5 M); espectros registrados

em cubetas de caminho óptico de 0,50 cm.

(---) água, (---) Triton X-I00 5% (VfV).
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111.3.4.2 Metaloporfirinas

sua vez. origina alteraçê5es nos

zinco e palá.dioporf'irinas onde

s~o f'unç~o da estrutura da

- Dados concernent.es as int.ensidades de emiss~o e posiç~o dos

màximos em cada caso n~o puderam ser obt.idos de f'orma

conf'iá.vel. uma vez que os espect.ros f'oram obt.idos de f'orma

relat.i va.

a

e

131

t.ransiçeses QCO-O)

de SDS. i ndi cando

As met.al opor f' i r i nas estudadas n~o apresentam al t.er açêSes

espect.rais na presença de CTAB em concentraçêSes iguais ou

maiores que a respectiva CMC. comport.amento est.e similar ao

apresentado pelas bases livres e indicativo de que a repuls~o

eletrostá.tica inibe interaçê5es entre as metaloporf'irinas e o

surf'actante e que n~o ocorrem reaçêSes de demetalaç~o ou

coordenaç~o.

A presença de SDS por

espectros de absorç~o das

ocor r em deslocamentos que

melaloporf'irina.

Como pode ser observado na Tab. IX ocorrem deslocamentos

dos má.ximos de absorç~o lanto da banda Sorel como das bandas

Q~ sendo que os deslocamentos aumentam a medida em que aumenta

o grau de hidrof'obicidade dos subslituintes alqu1licos.

As posiçê5es dos má.ximos de absorç~o s~o praticamente as

mesmas para concentraçê5es de $OS menores ou ligeiramente
-~:

superiores que a CMC (8.2 x 10 MD. e ocorre um aumento da

intensidade de absorç~o. em relaç~o a água que é f'unç~o da

concentraç~o de SDS. sendo a magnitude destes aumentos

caracter1slicos de cada metaloporfirina. Exemplificando. a

ZhTMPyP apresenta aumentos da absorç~o da banda Soret com o

aumento da concentraç~o de $OS. enquanto que a ZnTAlPyP

apresenta praticamente a mesma absorç~o para uma variaç~o na

concenlraç~o de $OS de 20 vezes (Fig. 24).

- A TBzPyP apresent.a uma def'iniç~o das

QCO-1) similar a observada na presença

f'ormaç~o de monÔmeros.
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Tab. IX Máximos de Absorç~o de Metaloporfirnas em Água
-2

e na Presença de SDS 1, O x 10 M (Valores em run)

H2 0 420 527 558

PdTBzPyP
SDS 427 532 562

, -6
(Zincoporfir:nasJ • 4, O x 10 M;

(PaIAdioporfi~nasJ
-5

• 1,0 x 10 M

557

560

606

612

614

609

609

605

($:.0-0)

528

566

525

570

572

565

564

567

($:.1-0)

420

440

417

452

449

444

439

436

eco-o)

SDS

SDS

SDS

H
2

0

H
2

0

H
2

0

SDS

H
2

0

ZnTMPyP

ZnTAlPyP

ZnTBzPyP

PdTMPyP

A adição de SDS origina diminuição nas intensidades de

fluorescência das zincoporfinnas. sendo que o máximo de

emi ssão da ZnTMPyP apresent-a-se i nal terado enquanto que os

.máximos de emissão da ZnTBzPyP e da ZnTAlPyP apresentam

deslocamentos batocr6micos em relação aos máximos obtidos em

Agua. como é mostrado na Tab. X. Q Fig. 25 para a ZnTBzPyP.
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Fig. 25 Espectros de Emissão de ZnTBzPyP (5,0 x 10-6 M):

(---) solução aquosa

(---) solução aquosa contendo SDS 5,0 x 10-5 M.
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Tab. X Máximos de Emiss~o QCO-O) de Zincoporfirinas em Água e
-2na Presença de SDS 1~ O x 10 M (Valores em nm)

Os dados ob~idos dos espec~ros de absorç~o indicam que as

me~alopor~irinas encon~ram-se associadas a moléculas de 50S.

Es~as in~eraç~es n~o s~o exclusivamen~e de cará~er

ele~ros~á~ico. uma vez que os deslocamen~os dos máximos de

absorç~o assim como as respec~ivas absorbAncias s~o

dependen~es do cará~er hidro~6bico da me~alopor~irina. Uma vez

que o compor~amen~o espec~ral é dras~icamen~e al~erado mesmo

para concen~raç~es sub-micelares. es~as me~alopor~irinas podem

a~uar como "nucleadoras" de micelas. como já ~oi mencionado

para as bases livres. ° aumen~o das absorbAncias na presença

de SDS pode ser devido ao ~ato de que a in~eraç~o resul~a em

um ambien~e mais hidro~6bico para as me~alopor~irinas onde a

absor~ividade molar é maior do que em água.

Os espec~ros de emiss~o ~ambém indicam que as

zincopor~irinas encon~ram-se associadas na presença de 50S. e

que o cará~er hidro~6bico-hidro~llico é de~erminan~e na

magni~ude da in~eraç~o. Exis~em ainda di~erenças

signi~ica~ivas nas propriedades de emiss~o da ZnTAlPyP e

ZnTBzPyP que s~o mais hidro~6bicas e a ZnTMPyP mais

hidro~llica. uma vez que n~o s6 os máximos de emiss~o mas

~ambém as in~ensidades de emiss~o s~o di~erenciadas como

mos~rado na Fig. 26.
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H
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onde Zn? represenla a zincopor~irna e cZnP -50S) represenla a.
zincopor~ir~a associada a SDS.

As propriedades de emiss~o apresentadas pela ZnTMPyP

podem ser resultantes da dissociaç~o da espécie excitada

* *cZnP -$OS) originando ZnP livre como mostrado em (d)

(c)

(b)

(a)hv+ZnP

---O)~ CZnP - 50S) + hv·

~

cZnP -50S)~

ZnP*

*hv > cZnP _ 50S)

~

SDS

hv

+

As elapas abaixo moslram um esquema simpli~icado dos

poss1veis processos de emiss~o das zincopor~innas na ausência

e na presença de SDS:

A diminuiç~o da intensidade de fluorescência da ZnTAlPyP

e ZnTbzPyP na presença de SDS pode ser devido ao menor

. * *rendimento quânt~co da espécie cZnP -50S) em relaç~o a ZnP

livre. ou que uma parte das moléculas de cZnP -50S) ~ormem

complexos de estado ~undamental.

O ~alo da ZnTMPyP apresentar máximos de emiss~o idênticos

em água e SDS. a principio sugere que a diminuiç~o da

intensidade de fluorescência é devida a ~ormaç~o de complexos

de estado ~undamental CZnP - 50S) e que a f 1 uor escênci a

observada é devida a ZnP livre. como mostrado na etapa (a).

Entretanto. os dados de absorç~o mostram que para
-6

concenlraçeses acima de aproximadamente 8 x 10 M de SDS a

espécie ZnP livre n~o se encontra em soluç~o em concentraçeses

detecláveis. excluindo assim a possi/bbilidade da emiss~o)

observada ser proveniente da etapa descrita em (a).

cZnP -50S)

ZnP

ZnP



ou pelo fato de que em virtude da menor interaçã:o entre a

ZnTMPyP e SDS a metaloporfirina reside em um ambiente mais

hidrofilico. nã:o alterando assim a posiçã:o do máximo de

emissã:o e a diminuiçã:o observada seria devida a uma parcela de

mol écul as de ZnTMPyP que for mar i am CZnP - SDS) nã:o

fluorescentes.

A influência de 50S também foi verificada para a FeTMPyP.

As Ferroporfirinas nã:o sã:o fluorescentes pois o estado

*excitado n é rapidamente depopulado por decaimentos nã:o

radioativos originados pela supressã:o do estado excitado por

transic~es d-d ou de transferência de carga. como já

mencionado na Introduç~o deste Capitulo.

Entretanto foi observada emissã:o quando SDS foi

adicionado a uma soluçã:o aquosa de FeTMPyP (Fig. 27).

As possibilidades para explicar o surgimento da

fluorescência seriam a ocorrência de demetalaçã:o ou uma

mudança de simetria Cdistorçã:o) da molécula que originaria um

menor "overlap" entre os orbitais do metal e do anel. Estas

mudanças de simetria poderiam originar-se através da interaç~o

de SDS com o metal ou com o anel. A i nter açã:o com o metal

poderia ocorrer via coordenaçã:o dos grupos sulfonatos do

detergente e o FeCIII) do macrociclo.

A demetalaçã:o n~o ocorreu. visto que o espectro de

emiss~o observado n~o corresponde ao da base livre na presença

de SDS (Fig. 21).

Com o intuito de averiguar o efeito da porçã:o iÔnica de

50S Ccabeça de gr upo). sej a na coor denaç~o com a FeTMPyP ou

nas interaç~es eletrostáticas com ZnTMPyP. ZnTAlPyP e

ZnTBzPyp. foi adicionado p-tolueno sulfonato de sódio às

soluç~es das metaloporfirinas mencionadas. Como

p-toluenosulfonato de sódio nã:o forma agregados micelares em

eZnp-SDS)
h)..'

~ eZnp _sos:>M ~ Znp
M

+ SDS

!
ZnP + hv·

138

(d)
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Fig. 27 Espectros de Emissão:

(---) FeTMPyP 7,5 x 10-5 M ~

FeTMPyP 7,5 x 10-5 M + SDS 5,0 x 10-5 M.
W

(-) CO

(+ + +) FeTMPyP 7,5 x 10-5 M + SDS 5,0 x 10-5 M.

na presença de NaCl 4,0 x 10-4 M.
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XI.

Tab. XI Máximos de emissão a 77 K de Zincoporfirinas

140

768 nm

719 nm

gli: H
2

0 (2: 1)

+ SDS (1.0xiO-2
M)

769 nm

760 nm

g11: H
2

0 (2: 1)

° espectro de emiss~o de fosforescência da ZnTBzPyP

também é i nfl uênci ado por SDS. enquanto que a ZnTMPyP n~o

apresenta qualquer alteraç~o. como pode ser observado na Tab.

A incorporaç~o de FeTMPyP em agregados de SDS pode ent~o

implicar em interaç~es que originem distorç~es do anel

porfir1nico. resultando em um menor "overlap" entre o metal e

o anel possibilitando assim processos de decaimento

radiativos.

virtude da ausência de uma cadeia hidrof6bica em sua estrutura

verificou-se a influência do grupo sulfonato.

A presença de p-tol uenosul fonato de s6di o n~o or i gi na

emiss~o de fluorescência no caso da FeTMPyP nem altera os

espectros de emiss~o das zincoporfirinas. Isto indica que os

fenômenos observados para a FeTMPyP n~o provem de uma

i nteraç~o dos grupos sul fonato com o metal e rei tera as

observaç~es de que a contribuiç~o hidrof6bica na interaç~o de

SDS com as zincoporfirinas é um fator importante.

° valor da CMC de surfactantes iÔnicos é

consideravelmente diminuído na presença de eletr61itos [51)~

indicando que o fenômeno de micelizaç~o é facilitado em um

meio de maior força iônica. A adiç~o de NaCl a sol uç~o que

contém FeTMPyP e SDS provoca um aumento na intensidade de

emiss~o observada (Fig. 27). este fato é indicativo de que a

formaç~o de micelas é determinante para que a emiss~o seja

observada.

111.3.4.3 Fosforescência de Zincoporfirnas na Presença de SDS

ZnTMPyP

ZnTBzPyP
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As al t.er açe5es i nduzi das por SDS no est.ado t.r i pl et.e da

ZnTBzPyP indicam que a reat.ividade dest.e est.ado na presença do

sur~act.ant.e devem ser pro~undament.e a~et.adas. uma vez que s~o

observados deslocament.os signi~icat.ivos nos máximos de emiss~o

dest.a molécula.
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Capitulo IV

Estudos Envolvendo o Estado Triplete de MetaloporCirinas

Metaloporfirinas contendo metais d de camada preenchida

ou semi-preenchida que resultam em pequenos acoplamentos

spin-6rbita não apresentam emissão dos estados excitados

tripletes a temperatura ambiente devido a decaimentos térmicos

originados por colis~es intermoleculares com o solvente [11.

Entretanto. estas metaloporfirinas assim como as bases livres

apresentam absorç~es triplete-triplete intensas que permitem o

estudo destes estados excitados por técnicas de flash

photolysis (2-71.

O esquema geral do sistema de flash-photolysis é mostrado

abai xo [8-10].

IV.1
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As lâmpadas de flash exci~am a amos~ra. populando es~ados

exci ~ados single~es de maior energia (S). que en~ã:o decaemx
~érmicamen~e para o es~ado exci~ado single~e de menor energia

(S1)' A~ravés de um processo de conversã:o in~er-sis~e~as

ocorre a populaçã:o do es~ado exci~ado ~riple~e Ti'

Es~e es~ado ~riple~e absorve en~ã:o f6~ons provenien~es da

"1 uz de anAl i se". sendo en~ã:o possl vel moni ~orar absorçeses

So

T,
y

Esquema~icamenle lemos:
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Quando a detecç~o destas absorçe5es T-T uti I i za I uz de

análise continua, ou com pulso de tempo de duraç~o superior ao

tempo de vida do referido estado excitado, a variaç~o da

densidade 6ptica devido a espécies transientes pode ser

moni lorada em função do tempo, fornecendo dados cinéticos

sobre o decaimento do transiente formado.

O esquema abai xo mostr a as I i nhas ti pi cas obti das em

registros oscilográficos da variaç~o de -absorbância da espécie

transiente em funç~o do tempo.

1

Uqh1 O"

liçhl 00

~

x e-kt
Â o•Ât

iii-

iv-

As linhas ª e Q. representam 0% de transmi tância e a

transmi tância origi nada pelo estado fundamental,

respectivamente. A linha Ç. é a variaç~o de transmitância em

funç~o do tempo da espécie transiente gerada no processo de

exci taç~o e a I i nha Q. é a luz espal hada pel a I âmpada de

excitaç~o.

Para o cálculo dos tempos de vida considerando que o

decaimento do transiente obedece uma cinética de primeira

ordem ou pseudo-primeira ordem é válida a express~o:



sendo k = l/To onde:

IV.2 Parte Experimental

de

das

estudos preliminares

fotorreatividadecomo da

descritossão

assim

= In A - t/T
oIn A

t

Transformando-se a expressão (iv) em logaritmica temos:

v-

153

T = o tempo de vida do estado excitado.

A = a absorção no tempo t igual a zero
o

At = a absorç~o no tempo t

metaloporfirinas com espécies elétron aceptoras e doadoras de

i nteresse em si stemas de conversão de energi a 1 umi nosa em

energia quimica.

IV.2.1 Flash Photolysis

Neste Capitulo

flash photolysis

Utilizou-se equipamento de flash photolysis convencional

da Applied Photophysics. com duração de pulso de excitação de

10 I-JS.

A monocromatização da luz de análise foi efetuada por

intermédio de um monocromador de rede de difração Unicrom 100.

Os dados foram regislrados em um oscilosc6pio de mem6ria

Tektronix modelo T912, e os oscilogramas fotografados com

camêra polar6ide Tektronix c-sc.
-6

As sol uçê:Ses aquosas das por f i r i nas C5. O x 10 - 1. O x
-S10 Molar) foram borbulhadas com argônio por 2 horas antes da

fot61ise, ou submetidas a ciclos de "freeze-pump-thaw". sendo
-4-que o vácuo obtido foi de 1.0 x 10 torro

O cami nho 6pti co das cubetas contendo as sol uçê5es de

porfirina foi de 10.0 cm.



IV.2.2 Medidas Fotoquímicas
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As fot6lises foram efetuadas em um sistema fotoquímico

constituído de uma lâmpada de mercúrio-xenônio da Oriel modelo

6291 utilizando uma fonte da Oriel modelo 78700. Para seleç~o

do comprimento de onda de irradiaç~o utilizou-se um filtro de

interferência da Oriel que transmite a 949 nm, com intensidade

relativa de 99%. A interrupç~o do feixe luminoso foi efetuada

através de um obturador acoplado a um Shutter Control da

Oriel.

As fot6lises foram realizadas utilizando-se uma cubeta

cilindrica de quartzo de caminho óptico de 9,00 cm CA)

acoplada à cela espectrofotométrica de mesmo material com

caminho 6ptico de 1,00 cm CB) para análise espectrométrica do

produto fotoquimico conforme o esquematizado abaixo. O

conjunto foi degaseado com nitrogênio tipo U da Oxigênio do

Brasil CC).
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a) Irradiaç~o de soluç~es a.o x 10-6 M das met.aloporfirinas.

b) Irradiaç~o de soluç~es a.o x 10-6 M das met.aloporfirinas na

presença de EDTA 0.016 M.

assim como

perlodo de

foram mant.idas sob agit.aç~o

+ oC25.0 - 0.2 C) durant.e o

As soluç~es

t.ermost.at.izadas

i r r adi aç~o.

Os valores de rendiment.o quânt.ico (4J) foram obt.idos

det.erminando-se a int.ensidade da lâmpada de mercúrio-xenÔnio

no inicio e no fim de cada experiment.o at.ravés da ut.ilizaç~o

do act.inÔmet.ro di ami nt.et.raki sCi sot.i oci anat.o) cromat.oC II I) de

° pH das sol uçe5es fot.ol i sadas foi mant.i do i gual a 5.00

ut.ilizando t.amp~o hidrogenoft.alat.o de pot.ássio e a força

iÔnica foi ajust.ada a 0.01 M pela adiç~o de cloret.o de s6dio.

Três t.ipos de experiment.os de fot.6lise foram realizados:

c) Irradiaç~o de soluç~es a.o x 10-6 M das met.aloporfirinas na
+apresença de EDTA 0.016 M e MV o.oeo M.

pot.ássio. K[CrCSCN)4CNH3)2J.H20. Csal de Reinecke na forma de

pot.ássYó) -[1-4-16L· ° compost.o K[ CrCSCN) 4CNH3)aJ. HaO foi obt.ido

a part.ir do sal de Reinecke na forma de amÔnio.

CNH4 ) [CrCSCN) 4CNH3)aJ. HaO adquirido da Merck conforme o

procediment.o descrit.o abaixo (14):

° sal de amÔni o é di ssol vi do a cerca de 400 C em água

sendo a seguir filt.rado a quent.e. Ao filt.rado adiciona-se

nit.rat.o de pot.ássio; ap6s a adiç~o deixa-se a soluç~o at.ingir

a t.emperat.ura ambient.e e coloca-se ent.~o em banho de gelo. °
precipit.ado result.ant.e é filt.rado sob press~o reduzida e é

ent.~o lavado com água a cerca de 4 0 C e post.eriorment.e seco em

dessecador.

A reaç~o fot.oqulmica principal que ocorre quando o sal de

Reinecke é irradiado na faixa de 316 a 760 nm é most.rada

abaixo:

[ Cr CSCN) 4CNH3 ) a)
hv
H ° > [CrCSCN)3CNH3)aH20J + SCN
a



obtida através da expressão (vi):
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I = Intensidade da luz incidenteo

-& (AJl
n /(~ tCl-l0 o )]

a a=

ao mesmo procedi mento ana11 ti co da sol ução

Um exemplo t1pico dos espectros obtidos é mostrado

I o
vi-

~ = Rendimento quântico do actinômetro a irradiadoa

n = Número de 10ns formados no processo de irradiação no
a

tempo t

onde:

A de~erminaç~o da magnitude da reaç~o de ~o~oaquaç~o do

sal de Reinecke ~oi efetuada através da análise do tiociana~o

livre pela reaç~o de complexaç~o na presença de excesso de

~erroCIII). A concentraç~o de (FeCSCN)]2+ é determinada

espec~ro~o~ome~ricamentea 450 nm. sendo a absortividade molar

des~a espécie de~erminada através de uma curva de calibraç~o

para o 10n SCN (171. partindo-se de sol uções estoque de

clore~o de ferro CIII) e tiocianato de sódio. O valor obtido
3 -1 -1

da absortividade molar é de 4.20 x 10 M cm • concordante

com os dados de literatura (14.171.

A actinometria do sistema de irradiaç~o foi realizada

através do seguinte procedimento:
-3

Prepara-se uma soluç~o 5.00 x 10 M do sal de Reineck. e

13.00 ml desta solução é fotolisada por um periodo de dez

minutos. 3.00 ml da solução fotolisada s~o transferidos para

um balão volumétrico de 25 ml contendo 8.0 ml de cloreto de

ferro CII~l 0.2 M e 2.5 ml de ácido n1trico 1.0 M. O balão é

completado com água deionisada registrando-se a seguir o

espectro eletrônico da solução resultante. O espectro do

br anco é obti do submetendo-se 3.00 ml da sol ução não

fotolisada

fotol i sada.

na Fig. 1.

A intensidade luminosa do sistema de irradiação foi
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~ = Tempo de irradiaç~o

1 = Caminho 6plico da cela

geradasespéciesdenúmerodo

V
2

x 1 x &

206.02 x 10 x Vi x V3 x 10gC10/1)

=

deler mi naç~o

n SCN-

A

V
3

= Volume final em que a aliquola V
2

é diluida

V
2

= Volume da aliquola e~raida para análise

V
1

= Volume do aclinómelro irradiado

o número de ions SCN CnSCN-) formado duranle a fol61ise

pode ser calculado alravés da express~o (vii):

CAl = Concenlraç~o da amoslra

vii-

lO9C1 /1) = Absorbância da soluç~o a 450 nm
o

& = Absorlividade molar do complexo CFeSCNl 2
+.

foloquimicamenle foi realizada acompanhando-se as variaç~es

especlrofolomélr i cas das amoslras folol i sadas em funç~o do

lempo. Sabendo-se o número de moléculas Cn ) da espécie quex
sofreu a reaç~o folqu1mica. pode-se delerminar o rendimenlo

quânlico do produlo C~ ) alravés da express~o (viii):x

onde:

1 = Caminho 6plico percorrido pela luz de irradiaç~o

& = Absorlividade molar na frequéncia de absorç~o
o

-& CAll
(1-10 o ) = Fraç~o da luz incidenle absorvida pela amoslra.



IV.3 Resultados e Discuss~o

IV.3.1 Delerminaç~o dos Tempos de Vida e Espectros T-T
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n x la x

n xl x4>x a a
=4>xviii-

t = tempo de irradiação da amostra
x

t = tempo de irradiação do actinómelro.
a

4> = rendimento quântico do produtox

onde:

4> = rendimento quântico do actinÓmetro
a

Um dos probl emas na deter roi nação dos tempos de vi da do

estado excitado triplete de porririnas e metaloporfirinas é a

reaç~o de supressão Cquenching) deste eslado na presença de

oxigênio [11l, sendo a constante de velocidade bimolecular da
9 -1 -1

reação Ck T+
o2

) em água da ordem de 1,0 x 10 M x s [6l.

O método usualmente empregado para eliminar oxigênio

nestes experimentos é o de "rreeze-pump-thaw", onde a amostra

é congel ada, submeti da a al to vácuo e então descongel ada,

sendo este processo repetido por mais dois ou três ciclos.

Neste sentido, fizemos experimentos degaseando a amostra

por "rreeze-pump-thaw", mas o melhor vácuo obtido sempre

esteve ao redor de 2 a 3 x 10-4 torr, o que é insuriciente

para este caso, pois raz-se necessário a obtenç~o de vácuo da
-6 -6

ordem de 5 x 10 a 1 x 10 torro



160

o = referência (5J 9 b = referência (12J

Tab. I Tempos de Vi da (T) do Estado Exci tado Tr i pl ete de

Zi ncopor f i r i nas

T (ms)

1.19 (1,30)0 (0.69)b

0.97

1.0a

Composto

ZnTMPyP

ZnTAlPyP

ZnTBzPyP

Também levamos a soluç~o de metaloporfirina à ebuliç~o,

na própria cubeta. selando-a em seguida; uma vez que a

solubilidade do oxigéni~ diminue com o aumento da temperatura.

Entretanto. foram obtidos tempos de vida do estado exci tado

extremamente baixos revelando a presença de oxigênio além de

que para estudos de supress~o frente agentes redutores e/ou

oxidantes altas temperaturas podem originar reaç~es térmicas

desfavoráveis.

Empregamos também a enzima glicose-oxidase (gentilmente

cedi da pelo prof. G. Ci 11 ento). que na presença de gl i cose

degrada o carboidrato a água e diÓxido de carbono. consumindo

oxigênio do meio. Entretanto,espectros de absorç~o de ZnTBzPyP

na presença de gl i cose-oxi dase mostrar am deslocamentos

significativos das posiç~es dos máximos de absorç~o. indicando

que a enzima e a metaloporfirina interagem apreciavelmente em

soluç~o. n~o sendo portanto um método confiável.

Melhores resultados foram obtidos borbulhando-se argônio

por longos per1odos de tempo (2 a 2.9 hor as). sendo obti dos

valores mais reprodutl veis para o tempo de vida do estado

excitado triplete das zincoporfirnas.

Observa-se um decaimento de primeira ordem referente ao
*3 *3processo ZnP > ZnP. onde ZnP e ZnP correspondem a

zincoporfirna no estado excitado triplete e no estado

fundamental, respectivamente.

As Figs. 2 e 3 mostram as variaç~es da absorbância do

estado triplete da ZnTBzPyP em funç~o do tempo e a Tab. I

sumariza os tempos de vida encontrados.

,I
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Fig. 2 Decaimento da Absorção T-T da ZnTBzPyP.
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Através dos dados da Tab. I podemos verificar que o tempo

de vida do estado triplete da ZnTMPyP assim como dos novos

derivados ZnTAlPyP e ZnTBzPyP encontra-se na faixa de 1.0 ms.

Observa-se também na Tab. I que existe uma pequena

diferença (aproximadamente 10Yo:> entre o tempo de vida da

ZnTMPyP obtido neste trabalho e o relatado por Kalyanasundaram

[5] e uma diferença sigificativa do tempo de vida obtido por

Har r i man [12].

A diferença nos valores reportados dos tempos de vida da

ZnTMPyP [5.12] pode ser atribulda a diferentes concentraç~es

de oxigênio presentes nas amostras [6] e principalmente a

diferença de força iÔnica do meio [131. Nos experimentos de

flash photolysis de Kalyanasundaram. assim como nesLe trabalho

a força iÔnica é dada pela concentraç~o da porfirina C~ = 5 x
-5 -410 - 2 x 10 M). enquanto que no trabalho de Harriman a

força iÔnica é mantida a 0.05 M pela adiç~o de cloreto de

sódio. O aumento da força iÔnica origina um aumento da

contribuiç~o de processos bimoleculares de decaimento tal como

a aniquilaç~o triplete - triplete conduzindo assim aos menores

tempos de vida observados.

Os espectros de absorç~o triplete triplete CT-T) na

regi~o do vislvel (Fig. 4) foram obtidos para as

zincoporfirinas. sendo observada uma banda na regi~o de 470-490

nm. Similarmente ao observado para os espectros de absorç~o

singlete singlete, existem deslocamentos batocrÔmicos dos

máximos de absorç~o T-T que s~o funç~o do substituinte

alqullico. indicando que os estados tripletes de maior energia

também s~o influênciados pela presença de grupos alqullicos no

reslduo piridlnico.

IV.3.2 Fotorreaç~es

Conforme mencionado anteriormente (Capitulo I.

Introduç~o) sistemas cíclicos de convers~o de energia onde o

fotossensibilizador é uma metaloporfirina. empregam o cá.tion

dimetil-viologênio C~+) como espécie aceptora de elétrons da

metaloporfirina fotoexcitada e EDTA como agente redutor da



Fig. 4 Espectro de Absorção T-T da ZnTBzPyP.
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porfirina oxidada. Outro aspecto importante na reaç~o de EDTA

com a metaloporfirina fotoexcitada é a formaç~o da respectiva

n-ânion porfirina que na presença de platina coloidal reduz

água a hidrogênio [4] sem a intermediaç~o de

di meti l-vi 01 ogêni o. Al ém di sso é conveni ente ter i nformaçe5es

sobre a estabilidade da porfirina perante estas espécies

redox. assim como identificar os possíveis produtos oriundos

de reaçeses paralelas.

A irradiação das metaloporfirinas na ausência de EDTA ou

~+ não origina decomposição do cromóforo uma vez que não

foram obtidas variaçeses significativas das absorbâncias tanto

da Soret como das bandas Q mesmo após per1odos de irradiaç~o

superiores a três horas. indicando que tanto as zinco como

paládioporfirinas s~o fotoestáveis.

A fluorescência das zincoporfirinas não foi alterada.
+2mesmo na presença de um excesso de 500 vezes de MV • e na

presença de EDTA foram observados pequenos deslocamentos dos

máxi mos de emi ss~o. assi m como uma di mi nui ç~o de 5-10% da

intensidade inicial de fluorescência para relaçeses

(EDTA]/(zincopofirina] maiores que 150. Este fato é

indicativo que MV+2 não reage com o estado excitado singlete e

que EDTA deve associar-se a metaloporfirina em pequena

extens~o. já que apresentam cargas opostas.

Os valores dos rendimentos quânticos encontrados nas

Tabs. 11 e 111 foram determinados acompanhando-se o decaimento

da banda OC1-0) das metaloporfirinas.

A irradiaç~o das zincoporfirinas na presença de EDTA

resulta na diminuiç~o da intensidade das bandas OCO-O) e

OC1-0) em função do tempo de irradiaç~o (Fig. 5). Para a

ZnTMPyP a diminuiç~o da intensidade das bandas é acompanhada

de um aumento da absorbância na regi~o de 620-630 nm.

entretanto sem a definiç~o de uma banda propriamente dita. uma

vez que nesta regi~o ainda existe uma absorç~o razoável da

banda OCO-O). encobrindo a banda da espécie de reduç~o.

Para a ZnTBzPyP a diminuiç~o da intensidade de absorção

das bandas Q é acompanhada do surgimento de uma banda fraca na

região de 855 nm e para a ZnTAlPyP n~o observa-se o surgimento

de outra banda até 900 nm.



-6 -2
[Melaloporfirinal = 2,00 x 10 M, [EDTAl = 1,50 x 10 M,

o
PH = 6,00, T = C25,0 + 0,2) C, 11 = 0,10 M,~. = 545 nm.- ~ lrr.

ZnTBzPyP 300 -6 1,68,3 x 10

900
-6 4,4\7,6 x 10

1500
-6 7,27,5 x 10

2400 -6 9,66,9 x 10

ZnTAlPyP 300
-6 2,14,2 x 10

900 -6 3,36,J x 10

1500
-6 4, 5·~4,0 x 10

2100 -5 5,93,8 x 10

as
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paraQuânticoRendimentodeValores

Metaloporfirinas na Presença de EDTA

II

PdTMPyP 10 -2 7,61,1 x 10

20 -2 14,21, O x 10

30 -3 18,99,1 x 10

4-5 -3 25,48,2 x 10

60 -3 31,27,6 x 10

PdTBzPyP 5 -2 21,86,1 x 10

7 -2 19,13,8 x 10

9 -2 22,63,5 x 10

11 -2 25,4-3,2 x 10

compost.o t.. (s) 4' % fot.61iselrr.

ZnTMPyP 300
-6 1,68,3 X 10

600 -4- 4-,2'/1.1 x 10

900
-4-

6.61,1 x 10

1200
-4- 9,11,2 x 10

1600 -4- 16,01,1 x 10

Tab.



-9 -2[Metaloporfirinal = 2,00 x 10 M. [EDTAl = 1,50 x 10 M,
__ 2+ -2 o
[~l = 8, 00 x 10M. pH = 9, 00 , T = C29 , O ~O , 2) C.

~ = 0.10 M, À. = 549 nm..lrr.

-------------------------------------------------------------
PdTMPyP 10

-2
11,4 /1.7 x 10

19
-2

16.81.6 x 10

20
-2

20,61,5 x 10

25
-2

23,81,4 x 10

30
-2

26,21,3 x 10

39
-2

28,51.3 x 10

-3 /

2nTAIPyP 30 1,4 x 10 2,5'/

60
-3

9,11,4 x 10

120
-3

9,61,3 x 10

180
-3

13,71,2 x 10

240
-3

17,91,2 x 10

-------------------------------------------------------------
2nTBzPyP 5

-3
1,23.8 x 10

15
-3

1.31,4 x 10

49
-4

2.17,3 x 10

90
-4-

2,92,7 x 10

as
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9,7

12,4

20.1

24.1

30.7

Valores de Rendimento ~ântico para

Metaloporfirinas na Presença de EDTA e ~+

III

PdTBzPyP 2
-2

4.0 x 10

4
-24,3 x 10

6
-2

4,7 x 10

8
-2

4,2 x 10

12
-2

3.6 x 10

composto t. (s) 4> % fot61ise.lrr.

2nTMPyP 30
-4

1.97.6 x 10

90
-4

4.17,1 x 10

140
-3

10.91.2 x 10

200
-3

16,61,3 x 10

260
-3

21,51,3 x 10

Tab.



Fig. 5 Espectros Eletrônicos Sucessivos das Zincoporfirinas

após a irradiação.
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A irradiaç~o das zincopor!'irinas na presença de EDTA e

MV+2 resulta na diminuiç~o da intensidade das bandas Q sendo

observado um aumento na intensidade da absorç~o na regi~o de

620-630 nm. porém com maior de!'i'niç~o da banda do que na

presença excl usi va de EDTA (Fig. 6) A ZnTBzPyP apresenta

comportamento diferenciado sendo observada uma banda fraca em

aproximadamente 850 nm e um aumento acentuado da absorbância a

partir de 870 nm. sugerindo a exislência de uma banda que se

exlende além de 900 nm (Fig. 7).

As paládioporfirinas CPdTMPyP e PdTBzPyP) na presença de

EDTA apresenlam uma banda de pequena inlensidade na regi~o de

820 nm antes da irradiaç~o. Porém quando a soluç~o é irradiada

esta banda aumenta de inlensidade com o tempo de irradiaç~o.

concomi lantemenle com a di mi nui ç~o da i nlensi dade da banda Q

(Fig. a).
A irradiaç~o das paládioporfirinas na presença de EDTA e

MV+2 apresenlam comportamento especlral idêntico ao descri lo

na presença exclusiva de EDTA. enlrelanlo. os lempos de

irradiaç~o para que sejam obtidas as mesmas porcentagens de

fotólise s~o menores.

As diferenças especlrais observadas enlre as zinco e

paládioporfirinas na presença de EDTA e, EDTA/MV+2 podem ser

correlacionadas com o lipo de produto de redução gerado em

cada caso.

As reaç~es de folorreduç~o de metaloporfirinas podem

originar di. lelra ou hexahidroporfirinas (1a].

A fotorredução das zincoporfirinas na presença de EDTA

origina predominantemenle porfodimeleno. que é uma

dihidroporfirina onde as posiç~es meso encontram-se reduzidas.

Esta espécie apresenta absorç~es no infravermelho próximo e

1 ongi nquo (19-21] sendo a banda de 850 nm obser vada par a a

ZnTBzPyP devida a esta espécie ou ainda ao ânion florin que é

outro possivel produto de reduç~o que lambém apresenla banda

de absorç~o nesta regi~o (25]. Concomilantemente à formaç~o de

porfodimeleno. forma-se clorin uma dihidroporfirina onde as

posiç~es 17.18 dos pirróis no macrociclo encontram-se

reduzidas. Já que ocorre um aumenlo na absorbância na regi~o

de 620-830 nm onde eslas espécies geralmenle apresenl~m bandas
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Fig. 6 Espectros Eletrônicos Sucessivos das Zincoporfirinas

após a irradiação.
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Fig. 7 Espectros Eletrônicos Sucessivos da ZnTBzPyP após a

irradiação.

[ZnTBzPyP] = 2,0~~10-5 M'2 6tirr/s = 0L25, 15, 45, 90
[EDTA] = 1,50x10 M, [MV +] = 8,00x10 M,pH = 5,00,
P = 0,10 M (NaCl), T = (25,0 ± 0,2)oC, ~irr = 545 nm.
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Fig. 8 Espectros Eletrônicos Sucessivos das Paládioporfiri

firinas após a irradiação.

A [PdTMPYP] = 2,00 x 10 -5 M, àtirr/s = O, 10, 20,
30, 45, 60. -5
B [PdTBzPyP] = 2,00 x 10 M, Atirr/s = O, 5, 7,
9, 11.
[EDTA] = 1,50 x 10-2 M, pH = 5,00, P = 0,10 M (NaCl),
T = (25,0 ± 0,2)oC, ~irr = 545 nm.



173

3 4 -1 -1com absorç~es in~ensas da ordem de 10 - 10 M x cm (1J. A

Fig. 9 mos~ra as es~ru~uras das diidroporfirinas.

A fo~orreduç~o das paládioporfirinas na presença de EDTA

origina exclusivamen~e clorin. que é evidenciado pelas bandas

in~ensas em 630 nm carac~eris~icas des~a espécie. deve-se

salien~ar que uma pequena parcela das paládio porfirinas já é

conver~ida a essa espécie térmicamen~e.

A predominância de um tipo de produ~o de reduç~o para

cada me~aloporfirina. ~ambém é indicada pelos valores de

rendimentos quânticos que mantém-se praticamente constantes em

funç~o do ~empo de irradiaç~o. mostrando que existe apenas uma

reaç~o fo~oquimica principal.

Quando as me~aloporfirinas s~o irradiadas na presença de

EDTA e MV+2 aumen~a a reati vidade no sentido da formaç~o de

clorin nos dois casos e a formaç~o de porfodimeteno para a

ZnTBzPyP parece mais clara uma vez evidencia-se a banda acima

de 1000 nm.

Na ausência de MV+2 a espécie que é reduzida por EDTA é a

metal opor f i r i na fotexci tada ( i x) e na pr esença de MV+2 é o

correspondente n-cátion radical (xi). já que nas condiç~es de

fo~6lise a reaç~o (x) é cineticamente favorecida em relaç~o à

reaç~o (ix).

(ix) MP* + EDTA to MP-H + EDTA
2 decomp.

(x) MP* + MV+2
~

MP+· + MV+·

(xi) MP+· + EDTA ~ MP-H + EDTA
2 decomp.

onde

*MP = Me~aloporfirina fo~oexcitada

MP+· = Metaloporfirina n-cálion radical

MP-H2 = Melalo-diidroporfirina

EDTAd = Produlos de decomposiç~o do EDTA.
~o~.
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Fig. 9 Estruturas das Diidroporfirinas

a. Porfodimeteno, b. Florin, c. Clorin.
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produto de reduç~o

ser atribu1da à

ao macrociclo e as

porfirinas pirid1nio
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A reatividade do n-cátion radical (MP+·) frente um agente

redutor deve ser maior do que a respectiva forma reduzida (MP)

•ou exci tada (MP) uma vez que é uma espéci e el étron

deficiente. logo quando está espécie reage com EDTA ocorre uma

maior formaç~o de clorin tanto para as palá.dio como

zi ncoporfi ri nas. e a formaç~o de porfodimeteno é melhor

ev,i denci ada.

A predominancia de um determinado

(clorin ou porfodimeteno) pode

eletronegatividade do metal coordenado

propriedades de reduç~o peculiares das

substitu1das.

A reduç~o de pirid1nio-porfirinas ocorre em processo de

adiç~o simultAnea de dois elétrons que leva a formaç~o de um

ani on-radi cal estabilizado pelos grupos piridlnios

[20~22~23). Quando o metal coordenado é pouco eletronegativo a

carga reside principalmente nas posiç~es meso que em funç~o do

pH do meio s~o protonadas levando à formaç~o do anion florin

ou de porfodimeteno. Quando o metal coordenado é

eletronegativo ocorre distribuiç~o da carga pelo macrociclo e

a carga n~o reside preferencialmente nas posiç~es meso mas sim

nos pirr6is levando à formaç~o de clorin.

A eletronegatividade de um metal é correlacionada com o

parAmetro de induç~o (tU. sendo que para metais divalentes

posi ti vos h correlaciona-se diretamente com a

eletronegatividade (24) de tal forma que 1.0 < h < 2.6.

Como zinco é relativamente pouco eletronegativo Ch = 1.5)

t.em-se nas zincoporfirinas a formaç~o de porfodimet.eno como

produt.o principal e a formaç~o de clorin em menor proporç~o

indicando que apenas uma pequena parcela da carga reside sobre

os pirr6is.

O fato de paládio ser um dos metais divalent.es mais

el etronegati vos (h = 2.0) faz com que a carga esteja

localizada nos pirr6is. levando à formaç~o de clorin.
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V.1 Int.roduçSo
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Capit.ulo V

Cat.alisadores Coloidais de Plat.ina Met.~lica

2~++

R-

20H

+

+

s+

H
2~

.:o.
hv

à
~

R

2H
2

0+

+si-

. +
O processo de recombinaç~o térnuca (i) dos produtos S e

R formados na etapa fotoquimica. é um dos fatores que limitam

a eficiência de sistemas de convers~o de energia luminosa em

energia quimica [1-3J.

+Para evi tar a recombinaç~o de S e R s~o empregados

geralmente sistemas micro-heterogêneos como micelas ou

ves1culas [4~5J; entretanto a estrutura de S e/ou R necessitam

ser modificadas (funcional i zadas) [4~6J de tal forma a

permitir uma maior afinidade pela fase lipofilica da micela ou

ves1cula.
+Outra forma de evitar a recombinaç~o de S e R é através

+ -de uma reaç~o secundária onde S ou R sejam consumidos em uma

etapa cineticamente competitiva com a reaç~o de recombinaç~o.

Como já mencionado na Int.roduçSo desta Tese. o cálion

dimetil-viologênio é o aceptor de elétrons (R) frequentemenle

utilizado em sistemas de fotodecomposiç~o da água. O cálion
+ -radical formado HV . (R) reage lentamente com a água segundo:

i1- 2HV+'

Para aumentar a velocidade desta reaç';o s~o empregados

catalisadores de metais no estado coloidal [1J.

Estes catalisadores atuam como "microeletrodos" em



reduzi da e ao met.al no est.ado col oi daI respect.i vament.e. Em

de
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Fig.l

iii- R + M 0)0 R + Mcol col

iv- R
n-

R
M (n+1)-+ M :> +

col col

M (n+1)- H+ 1/2 Ha
n-

v- + :> + Mcol

processo

polarizando a part.icula met.álica cat.ódicament.e at.é que seja

at.injido o pot.encial de descarga de hidrogênio (v).

A cat.álise promovida pelas part.iculas met.álicas [9]

deve-se ao fat.o de que o met.al fornece uma superficie onde

est.abilizados como M-H. redúzindo assim a energia de at.ivaç~o

da reaç~o de reduç~o da água.

i nt.ermedi ários t.ais como H"

sol uçã:o e as et.apas (i i i -v) sumar i zam o provavel mecani smo
+[7_8] que leva ao consumo de MV . e a formaç~o de hidrogênio.

(iii) ocorre t.ransferência de elét.rons de R
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como por

elelroaliva

O
~>

ç .>

A di mi nui ç~o das forças de Van

do pol i mer o i mpedi r uma mai or

grama do calal i sador, assi m

lransporle de massa da espécie

St~ric pr()t~ctjon

aproximaç~o en'lre as parliculas melálicas, sendo es'le efei'lo

denominado de estabilizaç~o estérica.

evilando assim a aglu~inaç~o.

der Waals deve-se ao falo

Fig. 2 Estabil izaçao estárica de wna macromolécula im.pedindo

a aproxim.a.ç~o cUíT duas part iculas mstál icas.

En~re vários me~ais a pla~ina mos~ra as melhores

carac~eris~icas para a evoluç~o ele~roca~ali~ica de

hidrogênio, apresen~ando um baixo valor de sobrepo~encial para

a referida reaç~o <1,10).

geralmen~e é ob~ida pela reduç~o de um sal do me~al CM}( =
n

AgN03 , Nact~Cl4' por exemplo) na presença de redu~ores 'lais

como gás hidrogênio. ci'lra'lo. álcool e hidrazina [7,8,11,12].

Col6i des com pequenas di mens~es s~o mai s ef i ci en'les que

os de maiores dimens~es já que apresen'lam maior área

superficial por

apresen~ar maior

[1,91.

Para evi'lar a aglu'linaç~o dos col6ides. que conduz a um

aumen~o do ~amanho das par~1culas, fazem-se necessários

"agen~es es'labi 1 i zanles ". Esles agenles "eslabi 1 i zan'les ",

'lambém chamados de "agen'les prolelores", s~o poli meros ou

moléculas surfac'lan~es.

A adsorç~o da macromolécula na parlicula coloidal origina

uma diminuiç~o nas forças de Van der Waals en'lre os col6ides,
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Para que ocorra a es~abilizaç~o das par~1culas coloidais

a macromolécula deve possuir uma regi~o hidrofóbica que

permi~a a adsaç~o no colóide e uma porç~o hidrof1lica para que

o sis~ema macromolécula-col6ide seja aquo-solúvel e origine

repuls~o com ou~ro sis~ema macromolécula-col6ide (1]. Exemplos

de copol1meros u~ilizados como agen~es es~abilizan~es (13~14]

s~o polioxie~ileno. polivinil-pirrolidona e polivinil-álcool.

Ou~ros aspeclos es~rulurais impor~an~es dos copol1meros

pro~e~ores s~o:

a- A exis~ência de elélrons n no polimero aumenla a in~eraç~o

com o colóide. uma vez que esles elélrons n in~eragem com os

orbi~ais d n~o preenchidos do melal.

b- Os pol1meros n~o devem apresenlar um grande número de

ligaç&s cruzadas (cross I i nJcing) • pois a exislência des~as

ligaç&s origina uma es~ru~ura mais rigida impedindo a difus~o

da espécie realiva (R-) a~é o calalisador adsorvido. A adiç~o

de grupos apropr i ados nas cadei as pol i mér i cas. por exemplo

-OCH
3
evi~a a formaç~o de ligaç~es cruzadas.

V.2 Parte Experimental

V. 2. 1 Si nteses

Os colóides foram preparados por adap~aç~es do mélodo

descri~o por Gra.~zel e colaboradores (15]. ou pelo mé~odo de

Rampino e Nord (16~ 17].

V.2.1.1 Catalisador Â (16.17]

-2Uma soluç~o 2.6 x 10 Molar de K2P~Cl4 Cl0.0 ml) foi

adicionada a uma soluç~o de PVA a 1% C23.0 ml). Hidróxido de

sódio 2 Normal CO.50 ml) foi enl~o adicionado sob agilaç~o e a



V.2.1.2 Ca~alisador B [15]
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mis~ura levada a eooc por 5 minu~os. sendo a seguir resCriada

a ~empera~ura ambien~e. A mis~ura reacional Coi en~~o levada a

50.00 ml pela adiç~o de ~gua deionisada.

Caracterizaç~oV. 2. 2.

A 0.034 9 de soluç:lo a 10Y. em ~cido hexacloropla~inico

Coram adicionados 13.0 ml de ~gua deionisada e a soluç~o

resul~an~e levada a reCluxo. Adicionaram-se en~:lo 1.5 ml de

soluç:lo de ci~ra~o de s6dio a 4Y. e a mis~ura Coi en~:lo

reCluxada por 4 horas.

Após o reCluxo. a mistura Coi levada a temperatura

ambiente e en~:lo agitada na presença de resina de ~roca-iÔnica

mis~a a~é que a condu~ividade Cosse pr6xima da condu~ividade

da ~gua deionisada u~ilizada Caproximadamen~e 10 ~S).

A sol uç:lo con~endo o. ca~al i sador Coi di vi di da em duas

porç~es. sendo uma delas deixada sob agi~aç:lo com Carbowax 20M
opor 6 horas a 40 C.

A curva de calibraç~o do complexo platina CII)-ditizona

Coi obtida como descrito abaixo:

Pla~ina met~lica co. 02981 g) Coi dissolvida em ~gua

régia. sendo que para tal Coram necess~rios 2 dias de aç~o do

A carac~erizaç:lo quantita~iva Coi eCetuada por

espec~roCo~ome~ria [21] ou por emiss:lo atÔmica.

A an~lise de platina por emiss~o a~ômica ut.ilizou um

espectr6graCo com plasma de argÔnio da Spectro. sendo os

padr~es preparados através de platina espectrograCicamen~e

pura ob~ida da Johnson-Mattey.

Tipicamente uma al1quota do co16ide é ~ratada com ~gua

régia e ent~o a amostra é levada a um volume conhecido com

~gua. ou tratada com soluç~o de ditizona. procedendo-se en~~o

a an~lise por emiss:lo atÔmica ou por espectroCotome~ria

respecti vamen~e.



184

oagente oxidante sob refluxo a ao c.
Quando a platina metálica foi solubilizada~ o volume da

soluç~o resultante foi reduzido até quase a secura e

adicionou-se 3.0 ml de ácido clorldrico concentrado. Este

procedimento foi realizado por mais quatro vezes. e ent.o

levou-se a amostra a secura. O ácido hexacloroplatlnico

resultante foi transferido para um bal~o de 10.00 ml que foi

completado com água deionisada (soluç~o estoque de platina).

0.60 ml da soluç~o estoque de platina foram diluidas a

600. 00 ml (sol uç~o l.).
Allquotas da soluç~o l. foram levadas a 10.00 ml com água

e tratadas com 2.6 ml de ácido clorldrico concentrado. 0.50 ml

de soluçiLo de cloreto estanoso 0.70 Molar e após 6 minutos

adicionados 3.00 ml de soluç~o de ditizona e a mistura agitada

ao menos por cerca de 3 minutos.

A fase orgânica foi separada e entiLo verificada a

absorbância em 710 nm. tendo como referência tetracloreto de

carbono.

A determinaçiLo do tamanho das partlculas coloidais foi

obtida por microscopia eletrônica. /. (lI I 1(. ~,-'..

Amostras do colóide foram aplicadas em placas de cobre

recobertas com carbono e entiLo levadas a secura.

Foi utilizado um microscópio eletrÔnico 3eol modelo

l00c - X2 para a obtençiLo das micrografias eletrÔnicas.

V.3 Resultados e Discuss3ro

A principal dificuldade na preparaç~o de catalisadores

coloidais está relacionada com a obtençiLo de partlculas

pequenas (30-100 ~. com preparaç~es que resultem em amostras

com certa uniformidade dos tamanhos de partlcula desejados.

Com o intuito de estudar reaç~es fotoredox entre os novos

derivados porfirlnicos e metilviologênio na presença de

catalisadores. preparamos platina coloidal metálica.

, \

"'
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V.3.1 DeterndnaçSo do Tamanho das Particulas
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aaumentando-se

microscopia eletrônica s~o os

para a determinaç~o do tamanho

sejam col6ides metálicos ou

concentraç~o da soluç~o do agente redutor de 1 para 4% uma vez

que aumentando-se a relaç~o citrato/PtCIV) aumenta-se o número

de sítios de nucleaç~o originando partículas menores, como

demonstrado por Frens na obtenç~o de col6ides de ouro [201.

A análise das fotografias de microscopia eletrÔnica

obtidas (Fig. 3), mostram que Cat. B obtido pela adaptaç~o do

método de Gratzel apresenta pouca polidispersidade (Fig. 4) e

que a maioria das particulas C38%) situam-s~ entre 34 e 40 i.
sendo também encontrada uma populaç~o de peso estatístico

considerável de 40 a 5a~. Particulas com di~metros

inferior~s a 34 ~ s~o representadas por uma populaç~o inf~rior

Espal hamento de luz e

métodos geralmente empregados

de particulas coloidiais,

org~nicos [18,1 g] .

Utilizamos a técnica de microscopia eletrônica para a

determinaç~o das dimensões dos col6ides de platina.

Os catalisadores foram preparados por dois métodos

distintos; um deles pela reduç~o de Ka PtCl 4 (Cat. A) e o outro

pela reduç~o de HaPtCl e (Cat. B).

Utilizando citrato como agente redutor na condiç~o

descrita por Gratzel [151, foram obtidos col6ides com

dimenseles de partícula superiores a 100 ~. Foram conduzidos

uma série de experimentos onde o tempo de refluxo foi

gradualmente aumentado, a partir de uma hora de refluxo já que

antes deste período tem-se em soluç~o um precursor coloidal e

n~o propriamente platina coloidal metálica [191. Estes testes

produziram resultados similares aos observados com tempo de

refluxo de quatro horas indicando que menores tempos de reluxo

n~o acarretam em menores partículas.

Melhores resultados foram obtidos

o Cat. B apr~sentou-se estável a agl uti naç~o mesmo

na ausência de Carbowax 20M. n~o sendo observada a formaç~o de

precipitado perceptivel após dez dias da preparaç~o,

infelizmente devido a dificuldade da utilizaç~o regula.r do
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V.3.2 AnAlise Quant.itativa

Para anàlise quan~ita~iva de pla~ina u~ilizamos o método
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as

das

es~imar

~amanhoo

Cdirenil~iocarbazona)

conseguimos

de~erminar

di~izona

microscopia

dif1cil

/NH-~H-o
S=c

"N=~-o

de

empregando

~ornando

placasas

vi-

par~1culas.

par~1culas individuais. Trabalhando com amos~ras mais diluidas

de Cat.. A e diminuindo o ~empo de permanência des~as soluç~es

dimense5es das par~1culas des~a preparaç~o sendo encon~rados

diâmetros médios de 100 a 160 ~.

Es~es estudos de microscopia mostram que o Cat.. B

apresenta caracter1s~icas apropriadas para ser utilizado em

tes~es fo~oquimi cos (15].

microsc6pio ele~rÔnico n~o roram realizados es~udos no sen~ido

de acompanhar al~eraç~es do ~amanho das par~iculas em runç~o

do ~empo.

complexiomé~rico

sobre

o Cat.. A por sua vez apresen~a maior polidispersidade

sendo encon~radas par~1culas maiores que o Cat.. B.

A anàlise das ro~ograrias de microscopia ele~rÔnica do

Cat.. A é diricul~ada pela presença do pol1mero que aglu~ina as

cuja es~ru~ura é mos~rada abaixo. como agenle complexante de

PtC!!). e a ~écnica de emiss~o a~Ômica.
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Tab. I Dados rela~ivos a ob~enç~o da curva de calibraç.o

de pla~ina.

o complexo Pla~ina(II)-ditizona apresen~a duas bandas

carac~eris~icas na regi.o do visivel uma em 480 nm e a segunda

em 710 nm que é a u~ilizada para a determinaç~o ~o~ométrica.

uma vez que nes~a regi.o o excesso de ligan~e apresen~a baixa

absorti vi dade molar. in~erf'erindo pouco na análise. Os

espec~ros da ditizona e Platina(II)-di~izona s~o mostrados na

Fig. 5.

0.16

0.30

0.46

0.60

0.76

g.OO

10.60

Pl a~ina (#-lg/rnl)

0.11

0.16

0.26

0.30

0.39

0.43

0.60

Absorb~ncia (710 nm)

U~i 1 i zando-se os dados da Tab. I f'oi ob~ida a curva de

calibraç~o que é mostrada na Fig. 6.

Comparando-se os dois métodos. tem-se que o mé~odo

complexiométrico apresenta menor reprodutibilidade e

sensibilidade que a emiss~o a~Ómica. en~retan~o sendo ú~il

para es~imar a concen~raç~o de platina do ca~alisador

previamente • análise por emiss~o a~Ómica ou quando n~o

dispõe-se do equipamen~o para e~e~uar os experimentos de

emi ss~o a~ómica.



ESPECTRO ELETRóNICOC --- DIT12ONÃo ------ Pt.(II>-DIT12.'ONA

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Comprimento de onda(nm)

190

/ .."" ...
/ \' ,' ,

/ \' ,' ,
\,
\,,
\,
\,,
\
\ ,

í,,
/,,

/
"/,

/'",-_............'

Fig. 5

1

0,9

0,8

0,7

o 0,6
()
c
10
.o 0,5....
o
IJ')

.o« 0,4

0,3

0,2

0,1

O
300 350



191

Fiq. 6 Curva de Calibração para Determinação de Pt(II).
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As melaninas s~o biopolimeros originados da convers~o

redox de precursores que incluem tirosina. dopa e dopamina. A

melanina encontra-se em org~os que recebem luz como por

exemplo a pele. cabelos e olhos. e em org~os que n~o recebem

luz como o cérebro. sendo o papel deste polímero dependente de

suas propriedades intr1nsecas como por exemplo a estabilizaç~o

de radicais livres assim como de sua interaç~o com outras

moléculas [1~2J.

As melaninas s~o classificadas em funç~o da coloraç~o que

apresentam. A Eumelanina inclue os pigmentos negros e marrons

encontrados na pele e cabelos sendo esta classe de melaninas a

mais estudada. As outras classes de melaninas s~o as

Alomelaninas e as Feomelaninas. As Alomelaninas s~o pigmentos

negros ou marrons encontrados em plantas e fungos e as

Felomelaninas s~o pigmentos vermelhos ou amarelos encontrados

em animais.

As melaninas também podem ser classificadas em funç~o das

biomoléculas precursoras. Na Tab. I encontram-se alguns dados

relativos a estas classes de melaninas.

Quanto a estrutura as mel ani nas s~o poli meros

heterogêneos em relaç~o aos constituintes monoméricos

Cheteropol 1 mero) e apresentam ligaç~es cruzadas que se

distribuem aleatoriamente pela estrutura polimérica (1-2).

Todas as melaninas. independentemente de sua procedência.

apresentam em sua estrutura as seguintes caracter1sticas:

c) Quinonas e hidroquinonas em grande proporç~o.

b) Unidades n~o ciclicas derivadas da dopa.
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seusdose

Melanina

indol

Capitulo VI

Estudos da Interaç.o Porfirina

VI. 1 Introduç.o

a) Unidades ciclicas derivadas do

correspondentes âcidos carboxilicos.



Classificaç~o das Melaninas em Função da Cor

Moléculas Precursoras.

* Nome dado a melanina slnt~tica correspondente

Classe Ocorrência

e
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Precursor

t-icos

dopa-ci st-el na

cat-ecol e

out-ros poli

hi dr6xi aromá-

t-irosina-dopa

Cor

melho

negro/marrom

amarelo/ver-

negro/marrom

esporos

ácidos húmicos

cabelo

plumagem

pele

sement-es

Tab.I

Al omel ani na

CCat-ecol 

*melanina)

Feomelanina

CDopa-ci st-el na

*melanina)

Eumelanina cabelo

*CDopa-mel ani na) pele

cor6ide
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A Fig. 1 mostra estruturas propostas para a melanina.

sendo que podem ser observadas dif'erenças quanto ao grau de

oxidaç~o das unidades ind6licas e a f'orma pelas quais as

unidades monoméricas ligam-se para f'ormar o polímero.

Acredita-se que a principal f'unç~o bio16gica das

mel ani nas é a de f'otoprot.eç~o cel ul ar. mesmo na ausênci a de

luz a melanina participa de processos de transf'erência de

elétrons [3~4]. e nas áreas n~o iluminadas do cérebro. a
+

melanina liga-se ao metab6lito neurot6xico MPP

CMetilf'enilpiridina) com relevantes consequências relacionadas

a doença de Parkinson [5]. A sua reatividade perante o

oxigênio também é importante uma vez que conduz à f'ormaç~o de

super6xido [6] e na presença de luz origina-se peróxido de

hidrogênio e radicais hidroxila [7].

A i nter aç~o da mel ani na com corantes como por exemplo

Rosa de Bengala [8~Q]. leva a efeitos de fotossensibilizaç~o

tais como aumento da formaç~o de radicais livres e consumo de

oxigênio. Por outro lado a ligaç~o de corantes a melanina

podem modi f i c ar suas pr opr i edades f' otof i s i c as • sendo a

magnitude destes modif'icaç~es dependentes da nat.ureza da

ligaç~o. A formaç~o de complexos entre flavinas e melaninas

ocorre provavelmente através de interaç~es hidrofóbicas e o

estado exci tado si ngl ete das f 1 a vi nas n~o é supr i mi do pel a

melanina [10].

A interaç~o da melanina com f'otossensibilizadores também

é importante em fototerapia. Porfirinas naturais tem sido

amplamente estudadas e usadas como senssibilizadores em

terapia f'otodinâmica. em particular a protoporfirina IX [11] e

os derivados da hematoporfirina CHPD) [12].

Uma menor atenç~o tem sido dispensada para a utilizaç~o

de derivados porf'irinicos sintéticos [13]. No entanto o estudo

com der i vados porfi r i ni cos si ntéti cos é parti cul armente

ilustrativo devido ao fato que se pode investigar um número

maior de parâmetro estruturais tais como hidrofobicidade.

carga global da molécula e influência do metal coordenado.
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Fig. 1 Estruturas Propostas para a Melanina [2].
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com moléculas

par a um mel hor

pollmero efetua

adiç~o de ácido

recuperado por

até 2.0 pela

o preci pi tado

VI.2 Parte Experimental

VI.2.1 S1ntese de DOPA-Melanina [14]

Na quest~o da interaç~o da melanina

ex6genas. estas informaç~es podem contribuir

conhecimento dos mecanismos pelos quais o

estas interaç~es.

Foram adicionados a 6.40 g de 3.4-dihidroxifenilalanina

CL-DOPA) 1.10 I de água bidestilada e o pH foi ent~o elevado a

8.2 pela adiç~o de hidr6xido de amÔnio concentrado. sendo

observada dissoluç~o parcial da L-DOPA. Esta mistura foi

deixada sob agitaç~o magnética e sob fluxo de ar comprimido

por três dias.

O pH foi ent~o levado

clorldrico concentrado e

centrifugaçã:o.

O precipitado foi lavado com ácido clorldrico 0.01 M. e

depois "exaustivamente" com água bidestilada. até que o pH da

água recolhida da lavagem do s6lido fosse igual ao pH da água

bidestilada CpH = 6.00).

Nos processos de lavagem. o s6lido sempre foi recuperado

por centrifugaçã:o utilizando-se a centrlfuga Sorval RC-2B.

O material foi dialisado para eliminar pollmeros de peso

molecular menor que 6000. Após o processo de diálise a soluç~o

oresultante foi evaporada a 40 C. e o s6lido negro obtido foi

deixado em dessecador contendo Pa06 .
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VI. 2. 2 Estudos de Absorç~o Eletrônica

Porfirinas e Metaloporfirinas

DOPA-Melani na

e Fluorescência

na Presença

de

de

N05 es~udos de absorção ele~r6nica e fluorescência foram

u~ilizados os equipamen~os mencionados no Capitulo III.

As soluçê:Ses es~oque das porfirinas e me~aloporfirinas

assim como como de DOPA-melanina foram preparadas em ~ampão

fosfa~o pH 7.10 e a força iÓnica cont.rolada pela adição de

NaCl CJ,J = 0.010 - 0.10 M:>.

A concent.ração das porfirinas e me~aloporfirinas nos
. -6

es~udos de absorção e emissão foi de 6.0 x 10 M. sendo que

an~es das medi das as por f i r i nas/me~al opor f i r i nas f i car am sob

agit.ação na presença de quan~idades crescent.es de

DOPA-melanina por um periodo não inferior a 30 minut.os.

VI.3 Resultados e Discuss~o [15J

o espec~ro de absorção da DOPA-melanina na região do

visivel não apresen~a es~ru~ura de bandas definidas ocorrendo

um aument.o abrubt.o da absorção quando o espec~ro é varrido na

região do ul t.ra-vi ole~a. Valores t.i picos das absort.i vi dades
-1 -1

molares expressas em cm x J,Jg x ml são 0.017 e 0.0072 à 430

e 680 nm respect.ivament.e [15J.

O espect.ro de absorção das porfirinas e met.aloporfirinas

é alt.erado na presença de DOPA-melanina. ocorrendo

deslocament.os bat.ocrómicos dos má.ximos de absorção e

diminuição das absorbâncias da banda $oret. e bandas Q. a Fig.2

most.ra o efei t.o da adição de DOPA-melanina no espect.ro da

TBzPyP. A TSPP é a única porfirina est.udada que não apresent.a

alt.eraçê:Ses espec~rais mesmo na presença de 30 J,Jg/ml de

DOPA-mel ani na.

met.aloporfirinas cat.iOnicas é suprimida

das porfirinas e

Cquenching) pela

fluorescênciadeint.ensidadeA



DO?A-melanina (Fig. 3) enquanto que a fluorescência da TS?? é

como pode ser evidenciado pelas Figs. 5 a 7 que mostram as
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DO?A-melaninade

por DOPA-melanina.

derivado porfirinico,

presençanainalterada

,ug/ml Inoro TMPyp Inoro TSPP

0.0 1,000 1,000

0.2 0,956 1.000

0.4 0,942 1.000

0,6 0,913 1,000

0,8 0,893 1,000

1.0 0.879 1,000

1,5 0,829 1,000

2.0 0.771 1.000

2,5 0.708 1.000

3.0 0.648 0.970

3.5 0.590 0.970

4.0 0,525 0.970

4.5 0,455 0,976

5.0 0.370 0.950

6.0 0,247 0.950

7,0 0.116 0.920

praticamente

Tab. 11 Intensidades normalizadas de Fluorescência da TMPy? e

TS?? em funç~o da concentraç~o de Dopa-Melaninao

A supress~o da fluorescência

entretanto. é diferenciada para cada

(Fig.4).Na Tab 11 constam os resultados obtidos para a TMPy? e

TS??
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Fig. 6 Intensidades Normalizadas de Fluorescência de

ZnTMPyP (e) e TMPyP (o) na presença de DOPA

Melanina.
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es~udados em ~unç~o da concen~raç~o de DOPA-melanina. As Figs.

5 a 7 ~oram cons~ru1das de ~al ~orma que as carac~er1s~icas

peri~érico) de cada compos~o possam ser comparadas no processo

de supressão.

que a porfirina liga-se a um sitio de natureza iÓnica no

po11mero de DOPA-melanina.

Outra evidência de que o fa~or eletrostá~ico é operante

no processo de interação é que na presença de SDS as

de
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como

compos~os

compos~os

subs~i~uin~e

dos

e

assim

acentuadamente diminu1da

eletrónica

coordenado

~luorescência

me~al

absorção

de vida de

de

(carga.

dados

~empos

Os

Os

por ~ i r 1 ni cos ~oram ob~idos u~i I i zando-se o mé~odo de "si ngl e

pho~on coun~ing" (16] • sendo que n~o ~oram observadas

di~erenças signi~ica~ivas dos ~empos de vida de ~luorescência

na presença de OOPA-melanina mesmo em concen~raç~es onde a

in~ensidade de fluorescência foi

( 151.

es~ru~urais

fluorescência indicam que os derivados porfir1nicos catiónicos

interagem fortemente com OOPA-melanina enquanto que o único

derivado aniÓnico estudado. TSPP. in~erage fracamente com o

po11mero.

O fator eletrostá~ico na interação entre DOPA-melanina e

as porfirinas também é evidenciado pelo diferen~e

comportamento de supressão com a alteração da força iÓnica do

meio. Como observado na Fig. a a supressão da fluorescência é

aumentada quando a força iÓnica do meio é diminu1da. indicando

in~ensidades normalizadas de ~luorescência dos

zincoporfirinas praticamente não apresen~am supressão de

~luorescência como pode ser observado para a ZnTBzPyP na Fig.

9 .. A quan~idade de DOPA-melanina necessária para reduzir a

fluorescência da ZnTMPyP a 50% de seu valor inicial foi cerca

de 40 vezes superior na presença de SDS do que na ausência do

surfactan~e. enquanto que para a ZnTBzPyP foi de 96 vezes

(vide Tab. 111). Como já discutido no Capo III as por~irinas

catiÓnicas interagem com a camada de Stern das micelas de 50S.

es~a i nter aç~o com o sur r actante or i gi na doi serei tos que
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Fig. 9 Supressão de Fluorescência da ZnTBzpyp na ausência

(e) e na presença (o) de SDS (1,0 x 10-2 M).
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levam a uma menor interaçl:o das porfirinas catiónicas com

DOPA-melanina: menor disponibilidade das cargas positivas dos

grupos meso e repulsl:o eletrosttt.tica entre a micela e o

polimero.

Entre os derivados catiónicos a supress~o da

fluorescência por DOPA-melanina é diferenciada indicando que

além do fator eletrostãtico. outras caracteristicas

estruturais devem ser levadas em consideraçl:o.

Comparando-se os resul tados obt.idos para a TMPyP e a

ZnTMPyP. podemos averiguar a influência da presença do met.al

coordenado. uma vez que as duas moléculas sl:o cat.iÓnicas <Fig.

6).

A met.aloporfirina apresent.a uma maior afinidade por

Dopa-melanina do que a respect.iva base livre. Est.e result.ado

provavelmente deve estar associado ao fato de que o met.al

constit.ui-se em um cent.ro adicional de int.eraçl:o. Sabe-se que
2+Dopa-Melanina liga-se a metais divalent.es tais como Mg e

2+ 3+Zn e trivalentes como Al (17]. por sua vez zincoporfirinas

for mam compl exos pent.acoordenados com I i gant.es bâsi cos (181.

estes doi s fat.os associ ados aos resul tados obti dos para a
aZnTMPyP sl:o indicat.i vos de que provalment.e a 5- posiç~o de

coordenaçl:o da met.aloporfirina esteja sendo ocupada por

res1duos básicos do poli mero.

As caract.eristicas do subst.ituinte alqu1lico t.ambém

afetam a interaçl:o. porém cont.ribuindo em menor escala. como

pode ser observado na Fig. 7 onde a ZnTBzPyP apresenta maior

supressl:o de fluorescência que a ZnTMPyP. ZnTBzPyP e ZnTMPyP

sl:o catiÓnicas e apresent.am o mesmo metal coordenado. a maior

int.eraç~o da ZnTBzPyP mostra que o grau de hidrofobicidade da

molécula é importante no processo de int.eraçl:o e que sitios

hidrof6bicos do pol1mero também part.icipam dest.e processo.
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M-? = Complexo C?orfirina/Metaloporfirina) ---Copa-melanina

Tab. 111 Concen~raç~o de Dopa-Melanina para Reduç~o da

Intensidade de Fluorescência a 50% do valor inicial (I50~

M-?

37.0

1.3

4.0

45.5

1.8

96.0

Dopa-Mel ani na (#-J9/ml)

~
~

?+

ZnTBz?y?

ZnTMPy?

TMPy?

TS??

ZnTMPy?-SDS

ZnTBz?y?-SDS

?orfirina

M

M = Dopa-melanina

? = Porfirina ou metaloporfirina

onde

!-

Os resultados discutidos acima mostram que a interaç~o

entre Dopa-melanina e as porfirinas é predominantemente de

caràter eletrostàtico e que o complexo formado entre a

porfirina e Dopa-melanina (M-P) é n~o fluorescente, ao

contràrio dos complexos formados entre Dopa-melanina e

flavinas (M-F) onde o caràter de interaç~o é predominantemente

hidrof6bico [10J.

A formaç~o de complexos n~o fluorescentes é evidenciada

principalmente pelo fa~o dos tempos de vida de fluorescência

serem praticamente idênticos na presença e ausência de

Dopa-melanina. indicando que a espécie que apresenta emiss~o é

porfirina/metaloporfirina n~o complexada (P)~ sendo a formaç~o

do complexo esquematizada em (!).
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A formação de complexos com a melanina modifica

significanlemenle o processo de decaimenlo do eslado excilado

das porfirinas. A forle supressão da fI uorescência originada

pela formação de complexos de eslado fundamenlal moslra que a

energia do eslado excilado é dissipada alravés de processos

não r adi ali vos. Esles cami nhos de decai menlo podem i ncl ui r

acoplamenlos direlos enlre os f6lons absorvidos e a eslrulura

vibracional do sislema po11mero-porfirina. como recent.ement.e

observado alravés de dados de especlroscopia fot.oacúst.ica para

o po11mero isoladament.e [10]. Out.ra possibilidade pode ser a

produção de radicais livres fot.oinduzidos como verificado para

a folossensibilização induzida por moléculas lais como Rosa de

Bengala [9~Ol. Nest.e caso. o processo de decaiment.o pode

i ncl ui r t.ransferênci a de el ét.rons ou t.ransferênci a de carga.

Seja qual for o processo de desat.i vação o papel de

fot.oprot.eç~o da mel ani na é evi denci ado pel a depopul aç~o do

est.ado excilado do crom6foro.

Os compost.os porfirlnicos est.udados apresent.am uma grande

afinidade pelo pol1mero da melanina. Esle fat.o indica que

est.es compost.os s~o promissores como fot.ossensibilizadores em

fololerapia fot.odinâmica CPDD pois a alt.a afinidade implica

em especificidade pelo t.umor melanoma. Por oulro lado a

eficient.e supressão do est.ado excit.ado dest.as moléculas

significa que a formação das espécies at.ivas de oxigênio deve

ocorrer com rendiment.os baixos. Esles esludos moslram que para

que sejam obt.idas porfirinas com boas caracler1st.icas para

ulilização em PDT a eslrulura deve ser modificada de lal forma

que as cargas posit.ivas sejam mant.idas porém em menor número e

o grau de hidrofobicidade deve ser aumenlado a fim de

assegurar especificidade porém com menor supress~o do eslado

excilado.
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ÁCido Bromidrico CCarlo Erba) foi ~ra~ado com bissulfi~o

PURIFICAÇÃO DE REAGENTES E SOLVENTES

215

ulilizado sem

u~i I i zado semfoi

Apêndice I

Áci do p-Ni ~rofeniI acéli co (1] foi recr i slal i zado de uma

mislura e~anol:água C2:1).

Ácido Acé~ico CMerck) foi u~ilizado sem purificaç~o

prévia.

ÁCido Iodldrico CCarlo Erba) foi u~ilizado sem ~ra~amen~o

prévio.

Ácido Hexacloroplallnico CBaker)

purificaç~o previa.

Álcool ~-Bull1ico (Merck) foi u~ilizado sem purificaçl:o

prévia.

Ácido p-Toluenosulfônico CRiedel) foi

purificaç~o prévia.

Ácido Elilenodiamino lelraacélico (EDTA) CMerck). foi

u~ilizado sem purificaç~o prévia.

de sódio a~é que o ácido moslrou-se amarelo claro.

O ácido foi en~~o des~ilado. sendo recolhida a fraç~o de
oponlo de ebuliç~o cons~anle de 120 - 122 C.

Ace~ona CMerck. Grupo ~lmica) (1] foi ~ralada com

permanganalo de polássio s6lido. lavada com água. seca sobre

clore~o de cálcio e des~ilada.

Ace~a~o de Zinco diidra~o (Carlo Erba) foi recris~alizado

de uma soluç~o aquosa sa~urada à quen~e.

r
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[11 ~oi lavado com soluç~o de

e seco sobre cloreto de càlcio

Álcool Isoprop1lico (Merck) ~oi utilizado sem puri~icaç~o

prévia.

~oi deixada sobre sulfato de

press~o reduzida (5 mmHg) na

Alumina Neutra (Riedel. Merck) foi ativada préviamente ao
ouso por aquecimento, sendo mantida em mu~la a 400 C por 8

horas.

° produto foi guardado em frasco escuro sob atmosfera de

argônio.

Benzonitrila CRiedel) [1 J

magnési o e ent~o desti 1 ada à.

presença de PaOs .

Benzal dei do (Al dr i ch)

carbonato de s6dio a 10%

anidro.

° benzal dei do ~oi ent~o desti I ado com p6 de zi nco à.

press~o reduzida (30 mmHg), sendo o produto recolhido a 92

94
0

C.

Benzeno CBaker ou Merck) [1,3Jfoi agitado com àcido

sul~úrico concentrado (cerca de 1S% do volume total de

benzeno) em funil de separaç~o, a camada de àcido ~oi ent~o

separada e o benzeno lavado com àgua soluç~o de carbonato de

sódio a 10% e àgua novamente.

° benzeno foi seco sobre cloreto de càlcio anidro e

destilado.

° benzeno destilado foi armazenado em ~rascos contendo

peneira molecular de 3 i.

Brometo de Alila CAldrich) ~oi (seco sobre cloreto de

càlcio. e ent~o destilado protegido de luz.

Brometo de Cetiltrimetilam6neo (CTAB) (Aldrich) ~oi

pur i ~ i cado por extraç~o em soxhlet tendo como sol vente éter

et1lico livre de per6xidos e ent~o recristalizado em

acetona:etanol (86:15), sendo posteriormente seco sob vàcuo.
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Cicloexano (Reagen) ~oi puri~icado por mé~odo idêntico ao

descrito para o benzeno.

CM9t.i 1 vi 01 og.ni o) (Aldrich) ~oi utilizado sem purificaç~o

prévia.

bi pi r i di neo4 4'
~-

DimetilL.!.'-deCloreto

Citrato de s6dio (3): Uma soluç~o saturada de citrato de
os6dio (Reagen) em âgua a Q2 C ~oi ~il~rada a quen~e. O

ofiltrado foi deixado 14 horas a 4 C, sendo obtidos cris~ais

na ~.orma de ~locos que foram separados por flltraç~o. A "âgua
o

~e" ~oi aquecida a 90 C filtrada a quen~e e o filtrado
odeixado por três dias a 4 C. Obtiveram-se cristais de forma

semelhante ao do primeiro procedimento que ent~o ~oram

separados por filtraç~o. Os cristais obtidos dos dois
otrat.ament.os ~oram deixados a ao C por quat.ro horas e ent~o

colocados em dessecador sob vâcuo.

Brome~o de Hexadecila CSigma) (1) ~oi ~ra~ado repe~idas

vezes com âcido sul~árico a~é que o haleto tornou-se claro.

~oi ent~o lavado três vezes com âgua e deixado sob cloreto de

câlcio. Foi destilado à press~o reduzida em sistema Kugelhorn

CAldrich) .

O produto ~oi recolhido quando a ~emperatura do banho de
oar atingiu 160 - 170 C.

O produ~o ~oi estocado sob a~mos~era de nitrogênio a

10 0 C.

Cloreto de Benzila CCarlo Erba) (1) ~oi deixado sob

sulfato de magnésio, ent.~o destilado a press~o reduzida (10
ommHg) sendo o produt.o recolhido à 50 - 60 C.

Cloreto de Alila (Riedel) foi seco sobre cloreto de

câlcio e ent.~o destilado, circulou-se âgua a aproximadamente
o16 C pelo condensador, em virt.ude do baixo ponto de ebuliç~o

odo composto (40 C).



Cloret,o de Palàdio CMerck) foi ut,ilizado sem purificaç~o

prévia.

Após a lavagem foi deixado sob cloreto de cálcio anidro e
o

ent~o destilado. O produt,o foi recolhido a 3Q C.

Cloret,o de Sódio CReagen, Merck) foi ut,ilizado sem

purificaç~o prévia.
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semut,ilizadofoiCloret,o de Ferro CII) CMerck)

purificaç~o prévia.

p-Dimetilaminobenzaldeido [11 foi tratado com carv~o

ativo e recristalizado em água.

Diamint,etrakisCisotiocianato)Cromato CIII) de Amônio CSal

de Reineck) CMerck) foi ut,ilizado sem purificaç~o prévia.

N. N-Di met,i 1 for mami da CAl dr i ch. Car lo Er ba, Baker) [ 3~ 4J

foi t,ratada com hidrÓxido de potássio. filt,rada em l~ de vidro

e destilada • press~o reduzida CiO mmHg), sendo que o
odestilado foi colet,ado a 70 - 76 C.

Dodecilsulfato de Sódio CSOS:> CAldrich) foi purificado

por e>dr aç~o em soxhl et, t,endo como sol vente hexano e ent~o

recrist,alizado em et,anol anidro. sendo post,eriormente seco sob

vàcuo.

Clorof6rmio CMerck, Grupo Qu1mica) foi apenas dest,ilado,

sendo armazenado em peneira molecular de 3 ~.

Diclorometano CGrupo Qu1mica) [1 J foi t,ratado com àcido

sulfúrico, àgua, soluç~o de carbonato de s6dio a 6% e água

novamente.

3.4-Diidroxifenilalanina CL-DOPA) CMerck) foi ut,ilizada

sem purificaç~o prévia.
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Hexano CMerck) foi simplesment.e dest.ilado previament.e ao

sem

+ a ROH

ut.ilizada

Mg(OR)a

Mg(QH)a

+

1"oi

Ha
~

~

(Merck)

a HaO

Bidest.ilada

i) Mg + a ROH

ii) Mg(QR)a +

Glicerina

Met.anol (2] (Merck. Grupo Quimica) 1"oi purificado por

mét.odo idênt.ico ao descrit.o para o et.anol.

Hidróxido de Sódio CMerck) em past.ilhas foi utilizado sem

purificaç~o prévia.

Hidrogeno1"talat.o de ?ot.àssio CRiedel). foi seco em est.u1"a

préviament.e ao uso.

?iperidina (Riedel) (11 foi seca sobre hidróxido de

pot.âssio e ent.~o dest.ilada à pressS:o reduzida.

trat.ament.o prévio.

?iridina (Reagen) (31 foi refluxada por duas horas com

KOH e a seguir dest.ilada • pressS:o reduzida (aO mmHg).

Fosfat.o Dibàsico de Sódio (Mono-hidrogenofos1"at.o de

Sódio). (Carlo Erba) 1"oi ut.ilizado sem purificaçS:o prévia.

Fosfat.o Monobàsico de Sódio (Di-hidrogenofosfat.o de

Sódio). (Carlo Erba) 1"oi utilizado sem puri1"icaç~o prévia.

Et.anol (Merck) (2] 1"oi mantido sob re1"luxo por

aproximadament.e uma hora sobre aparas de magnésio e iodo e

ent.S:o dest.ilado.

O processo de desidrataçS:o nestas condiç~es é

representado pela eq. ii:
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~ - Piridinacarboxaldeido (Aldrich) ~oi des~ilada à

press~o reduzida (15 mmHg). sendo o des~ilado recolhido a 81 

83 oCo

Pirrol (Merck) [1-3] ~oi seco sobre KOH. e en~~o

des~ilado sob press~o reduzida (cerca de 15 mmHg) e sob

a~mos~era de ni~rogênio. sendo que duran~e a des~ilaç~o o

sis~ema ~oi pro~egido da luz. O pirrol des~ilado ~oi es~ocado

osob almos~era inerle a 10 C.

Si nlese dos Composlos de PaI á.di o [7]:

a) Acelalo de Palá.dio ~oi sinle~isado como descri~o abaixo:

Palá.dio esponjoso (1.0 g) ~oi adicionado a uma mis~ura de

25. O ml de á.ci do acéli co gl aci aI e 0.60 ml de á.ci do nllr i co

concenlrado. o sislema ~oi levado a re~luxo a~é que n~o ~oram

mais observados a evoluç~o de vapores de cor caslanha. A

soluç~o é enl~o ~illrada a quenle e o ~illrado é res~riado em

banho de gelo-á.gua para a oblenç~o dos cris~ais de ace~alo de

palá.dio. O s6lido oblido ~oi lavado com á.cido acé~ico e á.gua

seco ao ar e posler i or menle dei xado em dessecador con~endo

sllica-gel.

b) Clorelo de Bis-benzoni~rila Palá.dio (11) ~oi sin~e~izada

como descri~o abaixo:

A 0.23 9 de clore~o de palá.dio ~oram adicionados 13.0 ml
ode benzoni lrila. Esla mislura ~oi manlida a 100 C e sob

agi~aç~o. A soluç~o resul~anle ~oi enl~o ~il~rada a quenle sob

press~o reduzida para eliminar uma pequena porç~o de clore~o

de palá.dio n~o dissolvido e ao ~illrado ~oi adicionado é~er de
opelr6leo. O sislema ~oi deixado por 12 horas a 10 C e os

crislais resul~anles ~oram recuperados por ~il~raçl:o lavados

com é~er de pe~r6leo e secos ao ar. sendo posleriormen~e

deixados em dessecador conlendo s11ica-gel.
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S1nt.ese dos Halet.os de Alguila (2)

a) Brometo de Isopropila (2-Bromopropano)

Álcool isoprop1lico (25.0 ml) e ácido brom1drico a 4ee""
o(155.0 ml) foram aquecidos à 50 C por 40 minut.os e ent.:.:o

elevou-se a temperat.ura do sistema de t.al forma que fossem

recolhidos cerca de 100 ml de dest.ilado provenient.e da

mistura.

O destilado foi transferido para um funil de separaç~o e

colet.ada a fase inferior. que foi entã':o tratada com á-cido

clor1drico concentrado. á-gua. soluç:':o de bicarbonato de sódio

a 5% e á-gua novamente.

O haleto foi séco sobre cloreto de cálcio por 12 horas e
o

ent~o dest.ilado. sendo o produt.o recolhido a 55-56 c.
Foram obt.idos 23.0 ml (rendiment.o 74~~.

b) Iodeto de Isopropila (2-Iodopropano)

Iodet.o de isopropila foi sint.etizado de forma aná-loga ao

bromet.o d. isopropila.

A mist.ura inicial cont.inha 30.0 ml de á-lcool isopropllico

e 135.0 ml de á-cido iod1drico a 5or/.. O produt.o final foi
odestilado a 88-88 C.

Foram obt.idos 25.0 ml (rendimento 57%).

c) Cloreto de tert-but.ila (2-Cloro-2-metilpropano)

Álcool t.ert-but.1lico (32.0 ml) e á-cido cloridrico

concent.rado (85.0 ml) foram agit.ados em um funil de separaç:':o

e a camada inferior eliminada. A camada superior que

correspond. ao haleto foi lavada com soluçã':o de carbonato de

sódio alO'" • água. O haleto foi deixado sobre cloret.o de

cálcio por 24 horas e ent.:.:o dest.ilado. O dest.ilado foi
orecolhido a 4e-47 C.

Foram obt.idos 16.0 ml do produto. (rendiment.o 50%).
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d) Bro..~o d. ~.r~-b~ila C2-BroMO-2-me~il-propano)

Álcool t.ert.-but.1Iico (35.0 ml) e ácido brom.1drico (73.0

m!). foram aquecidos at.é que met.ade do volume da mist.ura

inicial fosse dest.ilada. O dest.ilado foi t.ransferido para um

funil de separaç~o e a fase inferior t.rat.ada com ácido

clor1drico concent.rado (5.0 m!). água. soluç~o de carbonat.o de

s6<1io a 10Y. e ent.:ro deixado sore cloret.o de cálcio por 12

horas. O produt.o foi obt.ido por dest.ilaç~o. sendo recolhido a
O71. O C.

Foram obt.idos 17.5 m1 (rendiment.o 40Y.).

e) Iode~o de ~er~-b~ila C2-iodo-2-iodopropano)

Iodet.o de t.ert.-but.ila foi obt.ido t.ant.o por agit.aç~o

diret.a de álcool t.ert.-but.ilico com ácido iodldrico. assim como

pela dest.ilaç~o da mist.ura dest.es dois reagent.es.
oO produt.o foi dest.ilado a 45-55 C a press~o reduzida.

sant.ese dos Padrões de Fluorescência:

a) 2. 2.L..-di hi dr ox! -1 .1 .L..-azonaflal eno-4-sul fÔni co foi obt.i do da

Aldrich e o resPect.ivo complexo de aluminio obt.ido como

descr i t.o em [5J.

b) 4-dimet.ilamino-4~-nit.roest.ilbeno (DANS). foi obt.ido· da

adapt.aç~o do mét.odo de Di ppy [6J: p-di met.i I ami nobenzal dei do

(0.25 moI) e ácido p-nit.rofenilacét.ico foram aquecidos a 110
o C na presença de piperidina (0.5 m!). por 30 minut.os. O

produlo foi aquecido ent.~o na presença de elanol a 20Y..

filt.rado e lavado com água fervent.e. Ap6s a lavagem o produt.o

foi seco ao ar e recrist.alizado em et.anol. Foram oblidos 0.14

moI do produt.o.
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Oreanic

Chem.ical

and Co.•

to Dim.ethyllormamide

DUPONT de Nemours

2. A.I. Vogel. ··Análise Ore4nica Qualitativa··. Edit.ado pela Ao

Livro Técnico S.A.• Rio de Janeiro. 1979.

Sulfat.o de S6dio (Reagen) foi ut.ilizado sem purificaç~o

prévia.

Bibliografiaa

3. A. J. Gordon e R. A. Ford. in .oThe Chemist' s Compa.nion". John

Wiley and Sons. New York. 1972.

Sephadex LH-20 (Pharmacia Fine Chemicals) 1'oi

acondicionada ("inchament.o"). deixando o gel em cont.at.o com o
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Os estudos de voltametria cíclica revelaram que as

A.II.1 Bases Livres TMPyP e TBzPyP

comportamentoapresentamTBzPyPe

sendo a separaç~o f.Ep de aproxi madamenteca

TMPyPporfirinas

Apêndice 11

Voltametria Cíclica

1- [H TMP p)2+ + '2 lê .. iso-H4TMPyP4 y

iso-H
4

TMPyP
H+ +

11- :>o [H
5

TMPyP)

+ 2H+ +
111- [HSTMPyP) + 2 lê .. CH7 TMPyP)

Quando diminue-se a velocidade de varredura observa-se o

aparecimento de um pico em - 0.32 V (F1g.2).

O surgimento de um segundo pico catódico com a diminuiç~o

da velocidade de varredura é atribu1da uma espécie

eletroquimicamente ativa, gerada de uma etapa qu1mica que é
+proveniente da reaç~o do produto inicial de reduç~o com H .

[1 J.

eletroquímico distinto.

A TMPyP é reduzida por um mecanismo ECE que pode ser

verificado a velocidades de varredura inferiores a 75 mV/s.

A F1g. 1 mostra voltamogramas c1clicos da TMPyP na

regi~o de + 0.25 V até - 0.40 V em velocidades de varredura de

200 a 75 mV/s. observa-se que existe um pico bem definido em 

O. 14 V• n~o sendo obser vados out r os pi cos par a regi êSes mai s

catódicas. Este processo de reduçã':o apresenta comportamento

As equaçêSes abaixo mostram a provâvel origem dos picos

observados.

quase-revers1vel.

150 mV.



Fig. 1 Voltamograma Cíclico de TMPyP

v = 200, 150, 100 e 75 mV/s.

-040,

l'OpA

0,00

v Vi Ag/ Agel
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Fiq. 2 Voltamograma Cíclico de TMPyP

v = 10, 5 e 2 mV/s.

-040, 0,00

13 }JA

0,40

226
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A equaç~o (i) represen~a a formaç~o da iso-porfirina da

TMPyP e que corresponde ao pico observado em - 0.14 V. Quando

a velocidade de varredura é diminu{da • permi~e-se que ocorra

uma e~apa qulmica onde a iso-H4TMPyP reage com os pr6~ons do
+meio (ii). O produ~o formado [H

6
TMPyPl é

ele~roquimicamen~e a~ivo. sendo reduzido (111) e originando

o segundo pico ca~6dico. observado em - 0.32 V.

A TBzPyP ~ambém apresen~a o primei ro pi co ca~6dico em

aproximadamen~e - 0.16 V. en~retan~o a diminuiç~o da

velOcidade de varredura n~o origina um segundo pico em regi~es

mais cat6dicas (Fig. 3).

Esta observaç~o pode estar relacionada basicamente a dois

fatores:

a) a reaç~o da iso-H
4

TBzPyP com pr6tons é mais len~a que a

respectiva iso-H4TMPyP. sendo necessárias velocidades de

varredura mais lenta para que esta espécie possa ser

deter mi nada.

+
b) forma-se a HSTBzPyP. sendo que esta espécie n~o é

eletroquimicamente ativa.

A maior estabilidade da iso-H
4

TBzPyP em sofrer reaç~

secundárias que posteriormente levam a decomposiç~o do

macrociclo. revela um aspecto posi~ivo na utilizaç~o deste

deri vado em processos de fotorreduç~o. embora um estudo em

velocidades inferiores a 10 mV/s deve ser realizado a fim de

averiguar as hip6teses levantadas acima.

A.II.2 Zincoporfirlnas

Verificou-se que o potencial de pico an6dico encontra-se

na mesma faixa de potencial. cerca de 1.0 V vs Ag/AgCl. para

as ~rês metaloporfirinas estudadas. ZnTMPyP. ZnTBzPyP e

ZnTAlPyP. sendo que a separaç~o entre o pico an6dico e o pico

cat6dico (AEp ) aumenta com o aumen~o da velocidade deca
varredura. Entretanto AEp para a ZnTBzPyP e ZnTAlPyP é maisca
pronunciado que para a ZnTMPyP. como pode ser observado na

Tab. I.

,:
t,
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A.II.3 Parte ExperiMental

Os voltamogramas c1clicos dos compostos porfir1nicos

_foram obtidos em uma SOlUÇa0 aquosa na faixa de concentraç.o

Os voltamogramas foram obtidos com equipamento da

8ioanalylical Systems modelo 18. ou com equipamento da

Princeton Applied Reserach (PAR) com um potenciostato modelo

173.

155

130

ZnTBzPyP

120

135

ZnTAlPyP

t.Ep (mV)
ca

229

90

70

ZnTMPyP

t.Ep (mV) para as vel oci dades de var r edura de 60 eca
100 mV/s.

v

Tab. I

A ZnTBzPyP e a ZnTAlPyP possuem substituintes mais

volumosos e mais hidrof6bicos que a ZnTMPyP. estes fatores

podem alterar a difus~o e originar interaç~ especificas com

o eletrodo. originando as diferenças observadas nos t.Ep .ca

100 mV/s

Os estudos dos zinco complexos revelou ainda que a

ZnTMPyP apresenta um pico catódico em - 0.00 V vs Ag/AgCI e

n~o é observado o correspondente pico anódico. A ZnTBzPyP por

sua vez. apresenta dois picos catódicos. um era - 0.75 V de

pequena intensidade e um segundo pico catódico em

aproximadamente - 0.00 V.

Neste caso nSo sSo observados os correspondentes picos

an6dicos. porém foi verificado um pico caracteristlco de um

processo de adsorçSo (Fig. -").

60 mV/s
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-4 -3de 10. ':::- 10 Molar. ut.ilizando-se como el.t.r61i t.o suport.e

sulfat.o de sódio 0.10 Molar [2J.

Foi empregado um sist.ema. de t.r6s elet.rodos. sendo o de

referência de Ag/AgCl. o de t.rabalho de carbono vit.reo e o

elet.rodo auxiliar um fio helicoidal de plat.ina.

As bases li vres TMPyP e TBzPyP foram est.udadas em Hel

1.00 Molar e os zinco
.. 2- -

HPO4 /H2 PO4. • pH= 7.00.



Â.III.1 Es~udo da Â~o-Agregaç.o de ZnCyPyP
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Âpéndice 111

Es~udos dos Derivados Portir1nicos Anfif11icos

RI. RI. C"H"

12-

0:]/0-:
1

_

~N(r
c=:).,. h~'V"{J

i-

Mi cel as e vesl cul as tem si do ampl amente uti I i zadas em

vários sistemas fotoredox com o objetivo de aumentar a

eficiência de processos de transferência de elétrons. seja

pela aproximaç~o dos reagentes ou pela separaç~o dos

fotoprodutos [1-31. As diferenças observadas em meio micelar

s~o devidas a diferenças de afinidade das espécies envolvidas

em tais processos pela superf1cie e/ou interior da micela.

Estudos de transferência de elétrons fotoinduzidas também

tem sido efetuados utilizando-se agregados micelares

"funcionalizados" [4J . Estes agregados diferenciam-se dos

agregados formados por surfactantes simples por possuirem o

crom6foro ou o grupo aceptor ligado quimicamente a uma cadeia

hidrocarbônica longa.

Um exemplo de fotossensibiI izador funcionalizado é o

complexo de rutênio mostrado em (i). Neste complexo cadeias

C13 est~o I i gadas as posi çeses 4-4' de uma das bi pi r i di nas

coordenadas ao Ru<II).

Estas mi cel as funci onal i zadas per mi tem o contato mai 51

próximo dos reagentes envolvidos na reaç~o fotoredox e

ampliam-se as possibilidades de utilizaçil:o de moléculas que

possam participar de processos fotoredox. pois substâncias

!nsol~veis em água podem ser dissolvidas no interior da micela

funcionalizada.

Porfirinas contendo cadeias hidrof6bicas longas formam

micelas. entretanto as porfirinas que formam estes agregados
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2+onde MP representa a metaloporfirina e H...P a forma diâcida.

Foi medida a variaç~o da tens~o superficial em funç~o da
o

concentraç~o de ZnCyPyP a 25.0 C (Tab. I).

H p 2 +...+..f!-+.::...... H++MPii-

Entretanto a ZnCyPyP mostrou-se suficiéntemente estâvel a

pH = 1.00. n~o ocorrendo reaç~o de demetalaç~o. este fato é

evidenciado pelos espectros de emiss~o e absorç~o comparativos

da TPyP e ZnCyPyP no referido pH (Fig. 1).

A ZnCyPyP apresenta mâx1mo de emiss~o em 626 nm enquamto
2+que a [H",TPyPl apresenta mâx1 mo de em! ss~o em 664 nm.

indicando que ~o ocorreu interconversã:o da metaloporfirina

para a forma diâcida. uma vez que neste pH ocorre protonaçã:o

dos nitrogênios pirr61icos da base livre.

Espectros de em!ss~o comparativos da ZnCyPyP e ZnTPyP em

pH = 1.00 mostram também que n~o ocorre demetalaç~o da

zincoporfirina n~o funcionalizada.

n.o s.o aquo-solúveis formando micelas inversas em solventes

orgânicos ou em misturas Agua: etanol que em geral s.o pouco

estAveis (5-7J

Neste sentido optamos pelo estudo da auto-agregaç.o da

metaloporfirina funcionalizada ZnCyPyP.

A ZnCyPyP é insolúvel em âgua a pH neutro. entretanto

como possue três grupos piridlnicos n~o alquilados estes podem

ser protonados em pHs baixos aumentando assim a carga da

porfirina solubilizando-a.

Um dos problemas da utilizaç~o de meios âcidos para a

solubilizaç~o da zincoporfirna é a possivel reaç~o de

demetalaç~o (ii):
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e B = TPyP.
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COMPRIMENTO DE ONDA (nm)

A = ZnCyPyP

Fig_ 1 Espectros de Emissão
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Tab. I Valores de TensS:o Superf'icial em f'unçS:o da

concen~raçS:o de ZnCyPyP

[ZnCyPyPl log [ZnCypypl T. S.

-5
-5.00 64.91 •.0.x10,. -. __.._.. _..... -5
-4.82 62.7....1...5 ;X 10

- - -5
-4.60 59.9__ 2.0 x 10

-5 -4.60 58.12.5 x 10
-5 -4.52 57.93.0 x 10
-5 -4.45 56.73.5 x 10
-5 -4.30 54.9.4.0 x 10
-5 -4.34- 53.64.5 x 10
-5 -4.30 53.35.0 x 10
-5 -4.25 52.55.5 x 10
-5 -4.22 51.76 .. 0 x 10
-5 -4.18 51.16.5 x 10
-5

-4.15 51.27.0 x 10
-5 -4.OQ 51.08.0 x 10
-5 -4.0.& 49.99.0 x 10
-4

-4.00 50.31.0 x 10
-4

-3.60 49.62.0 x 10
-4

-3.60 49.22.5 x 10 I

-4
-3.52 50.33.0 x 10

-4
-3.30 50.14.0 x 10

-4
-3.30 51.45.0 x 10

Observa-se na Fig. 2 que a iso~erma de Gibbs

correspondente a ZnCyPyP apresenta um ponto d. inf'leXS:o que
-4corresponde a uma concentraçJ:o de 2hCyPyP de 1. O x 10 N.

enquanto que a isoterma corresponden~e a ZnTPyP nJ:o apresenta

inf'leXS:o nJ:o existindo variaç~s consider~v.is da ~ens.o

superf'1cial em f'unçJ:o da concen~raç.o de ZnTPyP.
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Realizou-se ~ambém um es~udo da ~luorescência em ~unç~o

da concentraç~o de ZnCyPyP.
oFoi u~ilizada uma cube~a ~riangular sendo de 46 o ângulo

en~re o ~eixe inciden~e sobre uma das ~aces da cube~a e o

~eixe de emiss~o. es~a geome~ria ~oi empregada para evi ~ar

e~ei~os de reabsorç~o tanto na exci~aç~o quan~o na emiss~o.

Observa-se que para concentraç~s superiores a 8.0 x

10-6M ocorre uma diminuiç~o da intensidade de emiss~o com o

aumen~o da concentraç~o de ZnCyPyP.

Como e~ei tos de ~il~ro in~erno es~~o eliminados pela

geometria do sis~ema. a diminuiç~o da in~ensidade de emiss~o

deve-se a au~o-supress~o das moléculas exci~adas devido· a

maior proximidade originada pelo agregado.

Os dados de ~ens~o super~icial e ~luorescéncia indicam
-4-

que a ZnCyPyP possue uma CMC ao redor de 1 x 10 M.

o valor de CMC depende basicamen~e da es~ru~ura do

an~i~ilico empregado; de ~orma geral quan~o maior ~or a porç~o

hidro~6bica e quan~o menor for a carga ~orma.l da cabeça de

grupo. menor deve ser o valor de CMC ob~ida [8].

A ZnCyPyP possue uma cabeça de grupo al~amente carregada

(+4). e uma porç~o hidro~6bica consti~uida de uma cadeia de 16

carbonos. Valores de CMC ~ipicos para surfactantes

monopositivos com cadeia de 16 carbonoas s~o da ordem de 1.0 x
-310 M. como por exemplo CTAS. esperar-se-ia por~an~o que para

-3a ZnCyPyP uma CMC > 10 M uma vez que tra~a-se de uma molécula

te~rapositiva.

Entre~an~o. o valor de CMC ob~ido para este anfifilico é
-4da ordem de 1 x 10 M. O baixo valor de CMC encon~rado pode

ser explicado de forma. geral por dois ~a~ores:

a) As quatro cargas positivas da ZnCyPyP es~~o localizadas nos

pi r i di neos I i gados ao anel porf i r i ni 'co o que r esul ta em uma

baixa densidade de carga para a cabeça de grupo do anfifilico.

Outro ponto que deve ser destacado é que quando a porç~o

polar do anfi~ilico é volumosa o empacotamen~o dos monÓmeros é
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A.III.2 Efeito do .eio nos mAx1MOS de e.tss.o da ZnCyTrisMPyP

B 109 I-lA=109 CMC

b) Os dados de tens.o superficial e fluorescência foram

obt.idos em pH = 1.00 o que implica em uma força. iônica de

0.10M. e o aumento da força iÔnica minimiza a. repuls.o

eletrost.ática entre as porções polares facilitando a toraaç.o

da alcela. A CM<: pode ser relacionada com a força iônica pela

express.o (iii):

i11-

o valor de CMC encontrado para a ZnCyPyP indica que os

monÔmeros de ZnCyPyP devem estar dispondo-se com as cabeças de

grupo paralelas entre si originando uma situaç.o estável para

o agregado.

dificultada resultando em uma maior CNC • permitindo maior

penetraç.o de água no interior da micela.

onde A ... o valor de CHC quando a força iônica é zero. B é uma

con.st.~t.. que depende do anf'ifllico e I-l é a torça. iônica do

meio.

Por~t.~a alt.a força iÔnica e a baixa densidade de carga

s.o fatores relevantes para explicar o valor de CNC

encontrado.

Os dados obtidos com a ZnCyPyP mostram que a ZnCyTrisMPyP

deve formar micelas em meio neutro devido à. similariadde

estrutural entre as duas moléculas.

Um .ensor fluorescente Cfluorescent probe). pode ser

definido d. forma simplificada como uma molécula que apresenta

alteraçl!:Ses em propriedades tais como os ~ximos e tempos de

vi da de emi ss:ro em funç.o do mei o em que a moI écul a se

encontra [O).
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A solubilidade a~1pica da ZnCyTrisMPyP. como por exemplo

a sol ubi 1 i dade em ace~ona. que nSo é obser vada par a ou~ras

porfirinas ~ ..~ra ca~iÔnicas. permi~e que as propriedades de

emiss~o des~a molécula possam ser es~udadas em uma variedade

maior de solven~es. possibili~ando en~~o avaliar sua

po~encialidade como sensor fluorescen~e.

Inves~igou-se o efei~o do solven~e na posiçSo dos máximos

de emiss~o de fluorescência da ZnCyTrisMPyP u~ilizando-se

solven~es pr6~icos e apr6~icos.

Tab. 11 Má.ximos de emiss~o da ZnCyTrisMPyP em funç~o do

solvent....

solvent.e & (cons~ant.e diel.t.rica) À. (nm)
e

et.anol 24.55 631

met.anol 32.63 633

água 78.54 635

acet.ona

DNF

acet.onit.rila

20.70

36.71

37.50

650

645

643

Como pode ser observado na Tab. 11 ocorre um deslocament.o

ba~ocrômico dos máximos de emiss~o a medida que aumen~a a

const.ant.e dielét.rica dos sol vent.es pr6~icos. Com sol vent.es

apr6t.icos. a ~da que aument.a a const.an~e dielét.rica ocorre

um deslocament.o hipsocrômico dos máximos de emiss:':o.

Ent.ret.ant.o n~o exis~e uma correlaç:lo en~re os máximos de

di e1 ét.r i cas • se forem considerados. t.ant.o os

emissSo e o aument.o (ou di mi nu! çS:o) das cons~an~es

solvent.es

pr6licos como os apr6licos.
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A não linearidade observada enlre os mÁximos de emiss~o e

as conslanles dielélricas podem eslar relacionadas com e~eilos

especi~icos dos solvenles pr6licos [9] • como ponles de

hidrogênio. com o eslado excilado da ZnCyTrisMPyP.

A ~im de averiguar se os solvenles pr6licos exercem

e~eilos especi~icos no eslado excilado da ZnCyTrisMPyP,

realizaremos estudos onde solvenles pr6licos por exemplo

melanol ser~o adicionados em pequenas porcenlagens a soluções

de ZnCyTrisMPyP em solvenles apr6licos. Se ~orem observadas

alleraç~s especlrais com eslas pequenas porcenlagens de

solvenles pr6licos. esle ~alo é um indicalivo da exislência de

inleraç~s especi~icas.

A. 111. 3. Parte Experimental

A concenlraç~o micelar crilica da ZnCyPyP ~oi delerminada

por lens~o super~icial e por especlroscopia de emiss~o.

Empregou-se lensiomelro de anel da Kruss 2283. sendo o

diâmetro do anel de 2,00 em. Foram registradas as variaç~es de

tens~o supe~icial em ~unçSo da concenlraç~ao da ZnCyPyP;

alterou-se a concenlraç~o por adiçSo com uma microseringa de
-4

ali quotas de uma sol uçSo esloque da por~ i r i na C2,04- x 10

Molar) a uma cuba plàslica conlendo 4.00 ml de àcido

cloridrica 0.1000 Normal <Merck, Tilrisol) e ap6s cada adiçSo

a soluç~o ~oi homogeneizada e obedeceu-se um intervalo de

aproximadamenle S minulos anles de cada medida para permilir a

eslabilizaç~o da soluçSo.

Esludos de emissSo com a ZnCyPyP ~oram realizados em

equipamenlo da Perkin-Elmer modelo LS-S.

Uli 1 i zou-se cubela lr i ângul ar conlendo SOO ,.,1 de áci do

cloridrico 0,1000 Normal <Merck. Tilrisol).

Variou-se a concenlraç~o por adiç~o de aliquolas de uma.
-3

soluç~o esloque de ZnCyPyP <1,68 x 10 Molar) e regislrou-se

o especlro de emiss~o de 600 a 700 nm, sendo a amoslra

excilada com luz de comprimenlo, de onda de SOO nm.
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Apêndice IV

Deterndnaç.o de Hidrogênio por Cromatografia Gasosa

A. IV. 1 Cromatografia Gasosa

A de~erminação da e~iciência da ~ormação de hidrogênio e

oxigênio em sis~emas de ~o~odecomposição da água é impor~an~e

~an~o do pon~o de visla acadêmico como aplicado. Para lal

faz-se necessário a de~erminação qualilaliva e quan~i~a~iva de

hidrogênio e oxigênio.

Enlre os mé~odos empregados para a delerminaç~o desles

gases lemos espec~roscopia de massa. de~elores polarográ~icos

de membrana e croma~ogra~ia gasosa [1].

Op~amos u~ilizar cromalogra~ia gasosa. pois esla lécnica

permile resul~ados salisfa~6rios com .limiles de de~ecç~o da

ordem de 10-8 gramas. além da ~acilidade de aquisição e

manu~enç~o do equipamenlo.

Os ~esles cromalográficos revelaram que as melhores

condiç~es operacionais s~o:

a) lemperalura da coluna acima de 50o C. pois abaixo desla

~empera~ura ~em-se picos mal resolvidos. sendo que normalmen~e

a ~empera~ura de ~rabalho u~ilizada ~oi de 65-70o C.

b) corren~e do de~eclor de la5 mA Cmaior sensibilidade).

oc) ~empera~ura do bloco do 9a C. sendo observado que para

e~ei~o de és~abilizaç~o do equipamen~o a ~emperalura do

vaporizador ~em que es~ar pr6xima da ~emperalura da coluna de

~rabalho. Normalmenle lendo sido operada a 58-6a
o C.

A.IV.2 Análise Qualitativa

Hidrogênio e oxigênio sllo per~ei~amen~e di~erenciados

croma~ograficamenle apresenlando lempos de relençllo Cl.r.) de

0.56 mino e 1.aO min.nas condiç~es descri~as acima.
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Hidrogênio apresent.a pico bem resol vido. enquant.o que

oxigênio apresent.a pico relat.i vament.e alargado. uma vez que

apresent.a relaçi[o das condut.ividades t.érmicas proxima a

unidade com o gàs de arrast.e. ao cont.rário do hidrogênio cuja

relaçi[o com o gàs de arrast.e é da ordem de 7 (eT
H

/CT
N

=
a a

7.10. eTO /CTN = 1.0Z onde CT é a condut.ividade t.érmica na
Z 2

regii[o de t.rabalho [2l.

Argônio possue mesmo t.empo deret.ençi[o que oxigênio. sendo

que o gàs anal i sado do nosso ci 1 i ndr o r evel ou presença de

impurezas que t.em t.. r.o semelhant.es a t.. r. de HZ' Port.ant.o

arg6nio comercial nil:o é apropriado para desaerar o sistema no

que se refere a análise de oxigênio e deve ser empregado para

det.erminar hidrogênio SÓ se obt.ido com o grau de pureza

sat.i sfat.óri o.

A.IV.3 AnAlise Quan~i~a~iva

Inicialment.e t.ent.amos est.abelecer uma. curva de calibraçi[o

pela injeçKo no cromat.ógrafo de volumes crescent.es de

hidrogênio puro. ent.ret.ant.o nSdo foi obt.ida reprodut.ibilidade

sat.isfat.ória.

Melhores result.ados sSo obt.idos (desvio de 0.027) quando

t.rabalhamos com soluç~ de hidrogênio em nit.rogênio.

A Fig. 1 most.ra os cromat.ogramas de hidrogênio e oxigênio

e a Fig. 2 a curva de calibraçl:o para a det.erminaçl:o de

hidrogênio respect.ivament.e.

A.IV.4 Par~e Experimen~al

A análise de amost.ras gasosas foi efet.uada com um

cromat.ógrafo a gàs da Inst.rument.os Cientificos CG modelo 35.

com det.ect.or de condut.ividade t.érmica. sendo o gàs de arrast.e

nit.rogênio. A coluna de t.rabalho utilizada. de 1.8 met.ros de
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o

.. ·°2 (t.r. - 1,20 min.)

Fig. 1 Cromatograma de H2 e 02

Condições: Temperatura da coluna = 67 °c
Temperatura do bloco = 92 °c

Corrente do Detector = 125 mA

Fluxo = 30 ml/min

Velocidade do papel = 25 mm/min.
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ct
(:l

o
..J

1,00 1-

0,50

o
0,50

(LOG M) + 8.0

1,50

Fig. 2 Curva de Calibração para Determinação de H2
A = altura do pico, M = massa de H2 injetada
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compr i ment.o e 1/8" de di âmet.r o t.eve como fase est.aci onár i a

peneira molecular de 5 ~. sendo previament.e at.ivada ao uso a

300 °c por 4 horas. Empregou-se uma coluna de refer6ncia de

40 cm de compriment.o por 1/8" de diâmet.ro.

Os gases foram obt.idos de font.es comerciais n~o t.endo

sido purificados Cnit.rogênio e argônio da Oxigênio do Brasil e

oxig6nio da Whit.e Mart.ins),
•

Os gases foram colet.ados dos cilindros com seringas

gás-t.i gt.h.

A.IV.4.1 ANÁLISE QUALITATIVA

Foram feit.os vários t.est.es para opt.imizar as condiç~es de

operaç~o do cromat.6grafo a gás.

A t.emperat.ura da coluna foi variada de 27 °c a 130 °c e a

do vaporizador de 27 °c a 160 oCo

A corrent.e do det.ect.or foi operada ent.re 00 mA e 125 mA.

sendo a t.emperat.ura do bloco do det.ect.or mant.ida a OOOC em

t.odos os experiment.os.

O fluxo do gás de arrast.e foi sempre de 30 ml por minut.o

t.ant.o par a a col una de r eferênci a como par a a col una de

t.rabalho.

Hidrogênio. oxigênio. argônio e ar sint.ét.ico foram

injet.ados sob várias condiç~es de operaç~o do equipament.o e

averiguados os t.empos de ret.enç~o dos picos.

A.IV.4.2 Análise Quan~i~a~iva.

Balões volumét.ricos fechados com sept.os de borracha foram

purgados com nit.rogênio por um t.empo nunca inferior a 30

minut.os.

Volumes conhecidos de hidrogênio foram injet.ados nos

bal&s cont.endo nit.rogênio e aliquot.as das mist.uras gasosas

cromat.ografadas.

Volumes conhecidos de hidrogênio puro (sem nit.rogênio)

t.ambém foram cromat.ografados.
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