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RESUMO 

MARTINS, Tássia Joi. Complexos rutênio-ftalocianinas como candidatos a 

fotossensibilizadores: estudos fotoquímicos, fotofísicos, fotobiológicos e avaliação do 

efeito “teranóstico” da interação com pontos quânticos. 2017. 207f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017.  

 

O câncer pode ser definido como um conjunto de mais de 100 doenças causadas pelo 

crescimento desordenado de células e está entre as cinco doenças que mais causam 

mortalidade no mundo.  Por este motivo, pesquisas tem voltado sua atenção no 

desenvolvimento de novos fármacos e novos tratamentos que sejam mais eficazes e seletivos 

para o tratamento e diagnóstico dessas doenças. A terapia fotodinâmica (TFD) tem recebido 

merecido destaque, pois trata-se de uma terapia não invasiva e seletiva. Esta terapia consiste 

na ativação de um fotossensibilizador através da irradiação em determinado comprimento de 

onda da luz visível, que em presença de oxigênio molecular é capaz de produzir oxigênio 

singleto, desencadeando uma série de reações que culminam na produção de espécies reativas 

de oxigênio (ERO´s), citotóxicas às células. Portanto, a busca por fotossensibilizadores que 

sejam eficazes para o uso em TFD torna-se importante. As ftalocianinas são compostos que 

possuem características químicas que  as fazem bons candidatos a fotossensibilizadores, pois 

possuem forte absorção no visível, são quimicamente estáveis e capazes de produzir oxigênio 

singleto. Combinar fotossensibilizadores com marcadores fluorescentes é uma estratégica 

interessante para expandir o uso da TFD, uma vez que desta maneira é possível aliar terapia 

com diagnóstico por imagem. Neste trabalho, propôs-se o estudo da transferência de energia 

que ocorre em um sistema combinando ftalocianinas de rutênio e nanopartículas 

fluorescentes, denominadas pontos quânticos (PQ´s). Foi avaliada também a potencialidade 

citotóxica de espécies que produzem oxigênio singleto (1O2) em terapia fotodinâmica de 

neoplasias. Paralelamente realizaram-se ainda os estudos fotoquímicos e fotofísicos, a fim de 

avaliar o sistema para aplicação em “teranóstica”. Os resultados demonstraram que os 

complexos rutênio- ftalocianinas apresentaram características de um bom fotossensibilizador, 

uma vez que apresentaram citotoxicidade em células de linhagens tumorais após estímulo 

luminoso em baixas concentrações. Quanto à interação entre ftalocianinas e pontos quânticos, 

verificou-se que estas demonstraram serem bons supressores de fluorescência das 

nanopartículas, ocorrendo o mecanismo estático para esta supressão. 

Palavras-chave: Ftalocianinas.  Pontos quânticos. Transferência de energia. “teranóstico”. 



 

 

ABSTRACT 

 

MARTINS, Tássia Joi. Evaluation of the theranostic effect by interaction between 

ruthenium phthalocyanine complexes and quantum dots nanoparticles. Photophysics, 

photochemical and photobiology studies. 2017. 207f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2017.  

 

Cancer is one of the leading causes of death worldwide.  Contemporary therapies do not bring 

the expected effectiveness and the treatment is often non-selective and  its application is 

associated with several side effects, such as: the possibility of damage to genetic material or 

induction of secondary cancer process by radiotherapy; increasing resistance of tumor cells to 

chemotherapeutic agents, which translates into a high social and economic costs; significant 

reduction in the quality of life of patients underwent surgery and their long and expensive 

hospitalization. In contrast, antitumor photodynamic therapy (PDT) is a non-invasive method 

consisting of three components: a chemical compound called photosensitizer, light of a 

specific wavelength, and oxygen. This combination initiates a series of photochemical 

reactions leading to generation of reactive oxygen species and/or free radicals, which cause 

the death of cancer cells. Combining therapy and diagnostics has been the aim of many 

studies, improving the efficacy of the treatment. In this work, we propose the study of 

interaction between ruthenium phthalocyanines compounds and CdTe-MPA quantum dot, 

once in literature is described that quantum dots can transfer energy for phthalocyanines, 

increasing its citotoxycity. It was evaluated the cytotoxic effects of the species that produced 

singlet oxygen (1O2) and its effects with different axial ligand in the sctrucuture of ruthenium 

phthalocyanines complexes. It was performed also photophysics and photochemical studies to 

evaluate the system for theranotic purposes. The results showed that the ruthenium 

phthalocyanines are good photosensitizer candidates once it presented high cytotoxity effects 

against different cancer cells lines after irradiation, even in low concentrations. Regarding to 

the interaction between phthalocyanines and quantum dots, it was demonstrated that the 

complexes could quenched the nanoparticles fluorescence occurring the static quenching 

mechanism.  

Keywords: Phthalocyanines. Quantum dots. Energy transfer. Theranostic. 
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APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

 

A fim de facilitar a compreensão desta Tese de Doutorado optou-se por organizá-

la de modo não tradicional, dividindo-a em capítulos. 

O capítulo 1 possui a introdução, que busca abranger aspectos importantes sobre a 

terapia fotodinâmica, além dos principais referencias teóricos norteadores deste trabalho.  Ao 

fim desta, apresenta-se a hipótese do trabalho. Após, são apresentados os objetivos gerais e 

específicos desta pesquisa.   

Os resultados foram divididos em três capítulos contendo breve introdução, 

metodologia, resultados e discussões, e ao final, são apontadas algumas conclusões parciais 

obtidas após as inferências experimentais.  

Deste modo, o capítulo 2 tem como título “Síntese e Caracterização de 

Ftalocianinas de Rutênio” apresentando principalmente resultados e discussão sobre os 

métodos sintéticos utilizados para obtenção dos complexos e caracterização destes. Sendo 

assim, optou-se por finalizá-lo com uma breve consideração parcial.  

Consecutivamente, o capítulo 3 denominado “Estudos fotofísicos, fotoquímicos e 

fotobiológicos de ftalocianinas de rutênio” compreende resultados e discussões que dizem 

respeito, especificamente, à interação dos complexos com irradiação luminosa.  

O capítulo 4 intitulado “Avaliação do efeito “teranóstico” da interação de 

compostos rutênio-ftalocianina e pontos quânticos”, apresenta os experimentos de interação 

das ftalocianinas com pontos quânticos, e também leva em consideração a discussão sobre 

transferência de energia neste sistema.  

Por fim, o capítulo 5 apresenta as considerações finais e perspectivas futuras são 

apresentadas a partir das discussões realizadas nos capítulos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1   – INTRODUÇÃO GERAL, HIPÓTESE E OBJETIVOS 

___________________________________________________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O câncer 

Durante as últimas décadas, o câncer se tornou uma das doenças mais 

ameaçadoras para a saúde em todo o mundo. Para 2030 a estimativa mundial é de 27 milhões 

de novos casos. No Brasil, a última estimativa foi realizada para o ano de 2016, na qual se 

estimou 600 mil novos casos desta doença para o biênio 2016-2017 (INCA, 2016).1 Destes 

casos, 60% já estariam em estágio avançado ao serem diagnosticados e, por este motivo, o 

tratamento tornaria-se de alta complexidade, tendo como consequência uma alta taxa de 

mortalidade.1, 2 

As causas que levam ao câncer são variadas podendo ser externas ou internas ao 

organismo humano. Entre as internas pode-se citar a predisposição genética e o sistema 

imunológico do organismo. Em relação aos fatores externos, estão os hábitos da população, 

dos quais merecem destaque o tabaco e a má alimentação – estes constituem os principais 

fatores de risco. Conhecer estimativas e fatores de risco são importantes estratégias, uma vez 

que através destes dados políticas públicas podem ser traçadas para diminuir o quadro de 

incidência.1 A prevenção e detecção precoce ainda são as principais ações para diminuir os 

riscos de se desenvolver esta doença. 

O câncer pode ser definido como um conjunto de mais de 100 doenças, cuja causa 

comum é o crescimento desordenado, rápido e incontrolável das células. A divisão e 

diferenciação celulares são reguladas por fatores de crescimento, o que resulta em um 

equilíbrio entre formação e morte celular. Quando este equilíbrio é afetado - geralmente por 

mutações ocorridas em proteínas responsáveis pela divisão celular ou mutações no DNA – 

tem-se como resultado a proliferação celular descontrolada, originando tumores.3 Os tumores 

podem ser benignos, constituídos de células sadias ou com pequenas alterações em suas 

formas, ou malignos – constituídos de células anormais. Tumores benignos possuem forma 

organizada, limites definidos e apresentam crescimento lento. Já os tumores malignos não 

possuem bordas definidas, são invasivos podendo acometer diferentes órgãos e tecidos, 

constituindo o processo metastático.4 Diferenças entre este tipos de tumores podem ser 

visualizados na figura 1-1.  
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Figura 1-1. Diferenças entre tumores benignos e malignos. Tumores benignos possuem bordas bem 

definidas, já tumores malignos não possuem limites definidos.  

 

Fonte: ZHOU; DAI, 2016.2 

 

Os tratamentos tradicionais para este conjunto de doenças são: a quimioterapia, 

onde são administrados quimioterápicos – fármacos – oral, tópica ou intravenosamente; a 

radioterapia, na qual se utilizam radiações ionizantes capazes de destruir células tumorais; e a 

remoção cirúrgica, podendo, também, ocorrer a combinação destes tratamentos para se obter 

melhores resultados. Porém, estes tratamentos ainda possuem inconveniências aos pacientes, 

além de eficácia limitada dependendo dos casos, causando desgaste, dor e sofrimento aos 

mesmos. Neste contexto, há um grande interesse no desenvolvimento de novas terapias que 

possam trazer qualidade de vida aos pacientes além de maior eficácia no tratamento destas 

doenças.5,6  

Diante desta perspectiva, a terapia fotodinâmica surge como uma forma de 

tratamento menos invasiva e mais seletiva, para ser utilizada no combate a doenças como o 

câncer. O surgimento desta nova modalidade terapêutica, seus fundamentos e principais 

características serão abordados nos parágrafos a seguir.  

 

1.2 Terapia Fotodinâmica (TFD) 

O uso da luz no tratamento de doenças é conhecido desde tempos remotos, onde 

antigas civilizações utilizavam essa forma para tratar principalmente doenças que acometiam 

a pele, como psoríase e vitiligo, entre outras.7 A utilização mais formal da luz para 

tratamentos terapêuticos se iniciou em 1903, após Niels Finsen ser contemplado com o 

prêmio Nobel pelos trabalhos nos quais utilizou luz vermelha para o tratamento de varíola e 

luz ultravioleta no tratamento de tuberculose cutânea. Pode-se dizer, então, que este foi o 

início da fototerapia.7,8 Nesta mesma época, Raab iniciava os primeiros estudos combinando 

um composto químico e luz, observando efeitos citotóxicos da acridina contra protozoários, 
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após irradiação luminosa, iniciando assim a terapia que hoje se denomina fototerapia 

dinâmica, termo introduzido somente em 1907, por von Tappeiner.5,7 A partir deste momento 

várias pesquisas foram realizadas a fim de entender melhor a interação entre compostos 

químicos, luz e citotoxicidade, até que em 1999 a primeira droga foi aprovada no Canadá e a 

TFD começou a ser utilizada como tratamento.7 A figura 1-2 apresenta uma linha do tempo 

com eventos que marcaram a história do desenvolvimento da terapia fotodinâmica.   

 

Fonte: Adaptado de DOLMANS; FUKUMURA; JAIN, 2003.7 

 

Três elementos são primordiais para a terapia fotodinâmica: luz, um composto 

químico denominado fotossensibilizador (FS) e oxigênio, conforme se pode observar na 

figura 1-3. O mecanismo de ação da TFD inicia-se após a absorção de luz pelo 

fotossensibilizador, em determinado comprimento de onda, dentro da janela terapêutica. As 

moléculas então são promovidas a um estado excitado singleto de maior energia (Sn), de onde 

decaem não radiativamente até o estado singleto de menor energia (S1), fenômeno conhecido 

como conversão interna. Após, pode ocorrer o cruzamento intersistemas, onde e as moléculas 

ocuparão um estado excitado com diferente multiplicidade, o estado tripleto (T1). A partir do 

estado excitado T1 podem ocorrer três tipos de reações: reações do tipo I, em que o estado 

tripleto transfere elétrons para compostos presentes no meio biológico e, posteriormente, 

produzirão espécies reativas de oxigênio (EROs); reações do tipo II onde o estado tripleto 

pode transferir energia para oxigênio molecular presente no meio biológico, produzindo 

oxigênio singleto (1O2); reações do tipo III, nas quais o estado tripleto transfere elétrons 

Figura 1-2. História da terapia fotodinâmica com os fatos mais marcantes. 
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diretamente a alvos celulares específicos.9 Essas reações ocorrem simultaneamente, tendo a 

predominância de um dos tipos de reações.  

 

 

Fonte: Adaptado de KNOLL; TURRO, 2015.9 

 

Observando o exposto acima, para que a TFD obtenha êxito clínico, é necessária a 

combinação de diferentes fatores, como propriedades fotoquímicas e fotofísicas do 

fotossensibilizador, sua localização celular, dose do fotossensibilizador, dose de luz 

administrada, concentração de oxigênio no meio celular.7, 10, 11 Por isso, é impossível se falar 

em sucesso desta terapia observando somente um destes fatores. A partir deste momento, 

serão exploradas as características de um bom fotossensibilizador, bem como as reações que 

podem ocorrer a partir estado tripleto, além da importância da localização celular. 

 

1.2.1 Fotossensibilizadores 

Atualmente, muitos estudos reportam o desenvolvimento de novos compostos 

como candidatos a fotossensibilizadores visando a aplicação em terapia fotodinâmica. Porém, 

poucos obtêm êxito e alcançam fase clínica, pois demonstram não ter propriedades ideais para 

esta finalidade. Desta forma, conhecer as propriedades necessárias para se ter um bom 

fotossensibilizador é imprescindível para a continuidade de pesquisas que possam lograr êxito 

final.12 

Figura 1-3. Diagrama de Jablonski apresentando os tipos de reações que ocorrem na terapia fotodinâmica. 
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No que se refere às propriedades químicas e físicas, um bom fotossensibilizador 

deverá ser quimicamente puro, possuir média fotoestabilidade, apresentar alto coeficiente de 

absortividade molar em comprimento de onda apropriado, ou seja, na janela terapêutica. 12,13 

Além disso, a toxicidade é uma característica importante, uma vez que já são utilizados em 

terapias contra o câncer vários quimioterápicos que apresentam alta toxicidade, tanto para 

células tumorais, quanto para células sadias e, portanto, obter um fotossensibilizador tóxico ao 

organismo humano não proporciona vantagens no uso da TFD, em relação às terapias 

convencionais, amplamente utilizadas. 4 Outra característica essencial para um FS é que este 

seja seletivo e, após ser administrado no organismo, possa acumular preferencialmente em 

tecidos tumorais. 

Geralmente, os fotossensibilizadores são classificados em relação ao tempo de 

suas descobertas. Assim são denominados de fotossensibilizadores de primeira geração 

aqueles que foram descobertos na década de 1910, cuja classe compreende exclusivamente as 

porfirinas; como fotossensibilizadores de segunda geração, encontram-se aqueles cujos 

estudos se iniciaram em 1980, em cuja classe pertencem as porfirinas substituídas 

perifericamente, as clorinas e derivados, as ftalocianinas e naftalocianinas. 12, 13, 14 Ainda há a 

terceira geração, que são os FS ligados a estruturas que possam aumentar a sua especificidade, 

como anticorpos. Porém, esta classificação pode trazer a impressão de que os FS de primeira 

geração são piores em relação aos novos fotossensibilizadores - fato não verídico, uma vez 

que muitos novos fotossensibilizadores também apresentam algumas limitações. Vale a pena 

ressaltar que muitos compostos das segunda e terceira gerações ainda estão em fase clínica, 

sendo difícil a comparação com drogas já aprovadas e comerciais. 15-17   

Observando o contexto acima, classificar os FS quanto à suas semelhanças 

químicas estruturais parece ser mais acertado. Desta maneira, Sibata e colaboradores 

classificaram os FS em três grandes classes: as porfirinas, os primeiros compostos estudados 

e aprovados para o uso em TFD; pigmentos fotossintéticos que compreendem as clorinas, 

bacterioclorinas e estruturas semelhantes a estas; pigmentos sintéticos que são ftalocianinas e 

naftalocianinas.5 Comentários em relação a estas classes serão apresentados a seguir: 

Porfirinas 

As porfirinas são macrociclos que possuem quatro unidades pirrol unidas por 

unidades de carbono, denominadas carbonos meso. O seu sistema conjugado de 18 elétrons  

confere a estes compostos alta absorção em toda a faixa do ultravioleta e visível. 18 
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Os primeiros estudos de FS para uso em TFD utilizaram porfirinas e foram 

realizados por W. Hausmann, em 1911, em cujo contexto se estudou o efeito citotóxico da 

hematoporfirina em glóbulos vermelhos, após irradiação, e efeitos fototóxicos deste composto 

em pele de ratos. Após, este composto passou a ser amplamente estudado e a primeira classe 

de fotossensibilizadores é derivada deste composto e dos estudos existentes no trabalho de W. 

Hausmann.5 

Samuel Schwartz, em continuação aos estudos propostos por Hausmann, realizou 

a purificação da hematoporfirina, utilizando os ácidos acético e sulfúrico, posterior filtragem e 

neutralização com acetato de sódio, obtendo um precipitado que foi solubilizado em solução 

salina originando o derivado de hematoporfirina (HPD).7 O composto HPD demonstrou ser 

duas vezes mais eficaz que seu precursor, a hematoporfirina, sendo a primeira droga a ser 

aprovada para uso em TFD e hoje compreende os fármacos vendidos sob os nomes 

comerciais Photofrin®, Photosan, Photocan. Todos estes são misturas diferentes de 

monômeros, dímeros e até oligômeros. Interessante ressaltar que dependendo da indústria 

farmacêutica responsável e do processo de purificação realizado na síntese do 

fotossensibilizador, a fração entre estas estruturas difere, porém clinicamente possuem o 

mesmo efeito.5 A estrutura do Photofrin® pode ser observada na figura 1-4 e este 

medicamento é utilizado principalmente no tratamento de câncer de bexiga.   

 

Figura 1-4. Estrutura química apresentando o monômero do fotossensibilizador Photofrin®. 

 

Fonte: ALLISON et al., 2004.5  

 

Outros compostos pertencentes à classe das porfirinas que apresentaram bons 

resultados como FS são os compostos ácido 5-aminolevulínico (ALA), derivado de 

benzoporfirina (BPD) e texafirinas. O composto ALA é categorizado como uma pró-droga, 

uma vez que após administração, no organismo, é convertido enzimaticamente à 
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protoporfirina, esta sim atuante como fotossensibilizador. Verteporfina é o nome dado ao 

derivado de benzoporfirina que é ativo quando encapsulado em lipossomas. Texafirinas são 

derivados de porfirinas que apresentaram eficácia em fases clínicas e seu principal 

medicamento é comercializado pela companhia farmacêutica Pharmacyclics.4 

Apesar dos bons resultados apresentados por esta classe de FS, a maioria destes 

apresentam alguns inconvenientes, tais como não serem altamente seletivos causando 

fotossensibilidade prolongada aos pacientes, causando erupções cutâneas além de dores no 

local onde foi administrado o fotossensibilizador.  

 

Pigmentos fotossintéticos 

Assim como porfirinas, as clorinas constituem pigmentos naturais presentes em 

sistemas fotossintéticos. Diferem das porfirinas por possuírem um anel pirrol reduzido, 

conforme se pode observar na figura 1-5. As bacterioclorinas são estruturas semelhantes à 

clorinas, com dois anéis pirróis reduzidos. Em relação às porfirinas, estes compostos possuem 

absorções em comprimentos de onda maiores, aspecto bastante interessante para aplicação em 

TFD, haja vista o fato de que por esta propriedade espectroscópica, os tratamentos realizados 

com estas moléculas permitem maior penetrabilidade na pele.4 

 

Figura 1-5. Comparação entre estruturas de porfirinas, clorinas e bacterioclorinas. 

 

Fonte: Autora.  

 

O Foscan® é o fotossensibilizador mais conhecido desta classe e, em comparação 

ao Photofrin®, é necessária uma dosagem menor para se obter efeito semelhante, porém seu 

custo é consideravelmente superior. Além disso, por ser uma droga mais ativa causa também 

fotossensibilidade aos pacientes mesmo em luz indireta.4 
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Pigmentos sintéticos 

Esta classe compreende as ftalocianinas e as naftalocianinas. Estas estruturas têm 

ganhado destaque em TFD principalmente por possuírem alta absortividade molar em 

comprimentos de onda maiores que os demais fotossensibilizadores apresentados até aqui, na 

região de 650-850 nm. A maioria destes compostos não possui solubilidade em água e são 

administrados através de lipossomas. Photosens é o composto mais conhecido desta classe, o 

qual foi aprovado na Rússia, para uso clínico, e tem apresentado bons resultados 

especialmente no tratamento de câncer de cabeça e pescoço, faringe, entre outros. Este 

composto constitui-se de uma mistura de ftalocianina de alumínio sulfonada, tendo de duas 

(di) a quatro (tetra) substituições no anel ftalocianínico.19, 20 

Estes compostos têm demonstrado aumento na eficácia quando o macrociclo está 

coordenado a metais. Porém, poucos trabalhos relatam estudos clínicos para estes 

compostos.5,10 Neste sentido, considerando a necessidade de maior compreensão sobre esta 

classe de compostos coordenados a metal e, em sendo as ftalocianinas o objeto principal de 

estudo deste trabalho, faz-se necessário apresentar suas características e propriedades 

eletrônicas, a fim de melhor se entender o comportamento destes compostos após absorção de 

luz.   

 

1.2.1.1 Ftalocianinas 

As ftalocianinas podem ser definidas como estruturas policíclicas aromáticas com 

quatro unidades isoindol ligadas através de uma ponte aza. Estas estruturas são muito 

conhecidas por sua versatilidade sendo aplicadas em diversas áreas, como células solares, nas 

quais elas funcionam como antenas (captadoras de luz solar) e dispositivos moleculares.21-23 

Recentemente, elas têm sido amplamente pesquisadas com a finalidade de desenvolver 

fotossensibilizadores para a terapia fotodinâmica.24  

O que torna esses compostos altamente atraentes são suas propriedades químicas e 

espectroscópicas, tais como a alta estabilidade química e térmica – sendo capazes de suportar 

altas temperaturas (próxima a 400 ºC) e a possibilidade de coordenar até 70 diferentes 

metais.24, 25 Além disso, as ftalocianinas possuem um macrociclo altamente conjugado com 18 

elétrons , o que as confere alta absorção em ampla faixa do espectro eletrônico, bem como 

bandas de absorção bem características. Uma vez que as principais propriedades destes 
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compostos estão relacionadas ao seu sistema eletrônico, a figura 1-6 apresenta um esquema 

do diagrama de orbitais moleculares para ftalocianinas coordenadas a um metal.  

 

Figura 1-6. Orbital molecular apresentando HOMO e LUMO para metaloftalocianinas. 

 

Fonte: LEZNOFF; LEVER, 1989.26  

 

As metaloftalocianinas pertencem ao grupo de ponto D4h e o orbital molecular de 

mais alta energia ocupado (HOMO) é o a1u. O orbital a2u está preenchido e possui energia 

próxima ao HOMO, contribuindo também para as transições eletrônicas observadas. O orbital 

molecular de mais baixa energia não ocupado (LUMO) é o eg. Estas estruturas possuem duas 

transições eletrônicas do tipo Alg  1Eu  ( - *) bem características: a banda Q atribuída à 

transição entre orbitais a1u() e eg(*) e a banda B, atribuída à transição entre os orbitais 

a2u() e eg(*).26,27 

Outras bandas podem ainda ser observadas no espectro eletrônico dependendo do 

metal coordenado a este. Geralmente, como a diferença de energia entre os orbitais HOMO e 

LUMO é pequena (1.5 – 1.7 eV), as transições relacionadas às transferências de carga do tipo 

ligante-metal e metal-ligante possuem baixas energias, sendo observadas na região do 

infravermelho próximo. É importante destacar também que os orbitais d do metal – os quais 

se localizam entre HOMO e LUMO – constituem-se em um caminho de desativação da 

energia que é absorvida.27 

Outro aspecto que também pode ser evidenciado pelo espectro de absorção na 

região do ultravioleta-visível ( UV-vis), referente às ftalocianinas, é a formação de agregados, 

assunto de suma importância visando aplicação destes complexos em TFD. As ftalocianinas 
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possuem facilidade em formar agregados, originando dímeros, trímeros ou estruturas de 

ordem maior.23 A planaridade dos anéis ftalocianina e seu sistema de elétrons  

deslocalizados facilita a formação de agregados através de interações do tipo empilhamento 

.28 

A agregação causa uma diminuição da solubilidade destes compostos, afetando 

também as propriedades fotofísicas destas moléculas, como a diminuição do tempo de vida 

dos estados excitados tripleto, diminuindo, assim, a eficácia da produção de oxigênio singleto 

(1O2).
21 Considerando-se a aplicação visada para estes compostos, algumas estratégias podem 

ser utilizadas a fim de diminuir a formação de agregados, podendo-se citar a utilização de 

solventes coordenantes, os quais poderão impedir a dimerização, ou até novas estratégias 

sintéticas, como substituição periférica dos anéis ftalocianinas por grupos alquilas 

volumosos.29-31 

Os agregados causam modificações no espectro eletrônico destes compostos, 

sendo a espectroscopia de absorção eletrônica uma importante técnica para verificar a 

formação destes. O deslocamento das bandas de absorção do espectro das ftalocianinas pode 

ser explicado pela teoria do éxciton de Kasha.29,32 Conforme é possível observar na figura 1-7, 

dois tipos de agregados podem se formar, os agregados do tipo H e tipo J. Estes agregados 

diferem pelo ângulo entre as moléculas, sendo os agregados do tipo H formados quando as 

moléculas possuem um ângulo θ ˃ 54.7°, denominados agregados do tipo sanduíche 

(sandwich type aggregates), enquanto os agregados do tipo J se formam quando as moléculas 

possuem ângulo entre si θ < 54.7°, denominados agregados cabeça-cauda (head to tail 

aggregates).29 

O acoplamento do momento dipolar desdobra de maneira diferente os estados 

excitados. No caso de agregados H, momentos dipolares paralelos originam orbitais com 

maior energia em relação ao monômero e momentos dipolares antiparalelos originam orbitais 

com menor energia.  Evidencia-se, então, um deslocamento para o azul somente, 

hipsocrômico, (menores comprimentos de onda) uma vez que a transição para o orbital de 

menor energia é proibida pela regra de Laporte. Ressalta-se, também, que agregados do tipo H 

raramente possuem emissão de fluorescência, uma vez que há o surgimento de um caminho 

de desativação do estado excitado.  

Assim como mencionado anteriormente, a formação de agregados do tipo J 

desdobra os orbitais do monômero, originando dois orbitais: o de menor energia, relacionado 

à combinação de moléculas com momentos dipolares paralelos, e um de maior energia, 
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relacionado à combinação de moléculas com momentos dipolares antiparalelos. Como 

consequência disto, observa-se no espectro eletrônico um deslocamento batocrômico (maiores 

comprimentos de onda). Diferente dos agregados do tipo H, este tipo de agregado apresenta 

emissão de fluorescência, porém com deslocamento do máximo de emissão, em relação ao 

respectivo monômero.  

 

Figura 1-7. Diagrama de energia demonstrando a formação de agregados do tipo H e J. 

 

Fonte: Adaptado de BAYDA et al.,2017. 29 

 

Com base no exposto acima, o acompanhamento da formação de agregados no 

estudo das ftalocianinas – não somente como candidatas a fotossensibilizadores, mas em 

todos estudos que as envolvem – torna-se muito importante, além do que estudar alternativas, 

para contornar esta desvantagem, emerge com importante destaque.  

 

1.2.1.2 Rutênio como metal presente em fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica 

A maioria dos FS aprovados para TFD compreendem compostos tetrapirrólicos 

que não possuem em suas estruturas metais coordenados.9, 33 Poucos são os compostos do tipo 

porfirinas e ftalocianinas aplicados a TFD que possuem metais, sendo o zinco, o alumínio e o 

silício os únicos metais presentes em fotossensibilizadores, até o momento. Verifica-se, 

portanto, que poucas pesquisas reportam o uso de metais em estruturas de 

fotossensibilizadores, uma vez que estes, não raramemte, são tidos como tóxicos ao 

organismo.   
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Os metais de transição apresentam propriedades interessantes e possuem 

vantagens, frente a alguns sistemas orgânicos, como o acesso a diferentes estados de 

oxidação, a possibilidade de vários números de coordenação e geometrias e substituição de 

ligantes.34 Além disso, o metal pode modificar propriedades físico-químicas de compostos 

tetrapirrólicos, por exemplo no sentido de aumentar a solubilidade em meio aquoso e 

melhorar a internalização celular.35 

O primeiro complexo metálico que obteve êxito em terapias contra o câncer foi o 

cis-platina, descoberto há mais de 45 anos, e ainda muito utilizado no tratamento de câncer de 

bexiga, cabeça e pescoço, ovários.34, 36 A atividade do cis-platina está ligada a substituição dos 

ligantes amônia, NH3, por água, ligantes aquo, no sistema biológico, seguida da interação com 

o DNA, que origina reações em cadeia, culminando em morte celular por apoptose. Após a 

descoberta da atividade quimioterápica deste complexo, vários derivados deste composto 

foram sintetizados e estudados, sendo hoje aprovados a carboplatina e oxaliplatina, cujas 

diferenças estruturais são apresentadas na figura 1-8.  

 

Figura 1-8. Comparação da estrutura de complexos quimioterápicos. 

 

Fonte: Adaptado de PICONE et al.37 

 

Em se tratando de metais interessantes o para sistema biológico, o rutênio tem 

merecido destaque devido à semelhança com o metal ferro, o que lhe confere baixa toxicidade 

em sistemas biológicos. O rutênio possui afinidade por algumas proteínas, como transferrina e 

albumina, responsáveis por transportar ferro, o que também explica o acúmulo de complexos 

de rutênio em células tumorais, uma vez estas possuem mais receptores de transferrina em sua 

superfície.38-40   

Três complexos de rutênio se encontram atualmente em fases clínicas de pesquisa, 

sendo que dois destes (NAMI-A e KP1339) estão em fase clínica II. Suas estruturas podem 

ser observadas na figura 1-9. Os complexos NAMI-A e KP1339 atuam como pró-drogas, pois 
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possuem o metal com número de oxidação (III), que se encontra inativo. No sistema 

biológico, o Ru(III) sofre redução e atinge o estado de oxidação Ru(II), isto em ambientes de 

hipóxia, se tornando ativo.35, 41 Ressalta-se que estes complexos não apresentam atividade 

fototerápica, evidenciando-se, assim, a falta de complexos de rutênio em fases clínicas ou 

aprovados que possam agir como fotoquimioterápicos, via TFD.  

No que se refere a complexos ativados através de estímulo luminoso, complexos 

polipiridínicos de rutênio são estruturas interessantes para aplicação em TFD e têm 

demonstrado interessantes propriedades, como produção de 1O2 devido aos tempos de vida 

relativamente longos dos estados excitados 3TCML, além da possibilidade de os ligantes 

piridínicos interagirem com o DNA, sendo este o principal alvo biológico.9, 42 A título de 

exemplo podemos citar o complexo [Ru(bpy)3]
2+, sendo bpy = 2,2´-bipiridina –  composto 

utilizado como ligante, capaz de produzir 1O2 com alto rendimento quântico (Φ∆ = 0,22) e 

passível de clivar o DNA plasmídico, pelo mecanismo de reações do tipo II, mencionados em 

tópico precedente. Este complexo tem interessantes propriedades, como alta absorção 

eletrônica na região entre 400 e 500 nm, referente à transição Ru(d)  bpy(*) e possui 

tempo de vida longo do estado excitado 3TCML (0,61 μs em H2O). 9, 43 

Complexos de rutênio que possuem os ligantes fenantrolina, dipiridofenazina 

(dppz), entre outros vêm demonstrando serem interessantes para o uso em TFD, uma vez que 

estes são ligantes intercaladores e, portanto, passíveis de danificar o DNA, culminando na 

morte celular. 

 
Figura 1-9. Estrutura dos complexos de rutênio que se encontram em fase clínica II. 

 

Fonte: Adaptado de MARI; PIERROZ; FERRARI; GASSER. 35 
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Uma vez que as propriedades dos FS podem ser moduladas a partir do metal 

inserido em sua estrutura, foram amplamente estudadas porfirinas ligadas a complexos 

metálicos de rutênio, que demonstraram serem bons candidatos para futuras aplicações em 

TFD. Schmitt e colaboradores45 sintetizaram uma classe de porfirinas modificadas utilizando 

complexos rutênio-arenos a fim de avaliar suas propriedades biológicas. Para efeito de 

comparação, sintetizaram porfirinas análogas com metal ródio, e as estruturas destes 

complexos são apresentadas na figura 1-10.  

 

Figura 1-10. Estrutura dos FS sintetizados e estudados por Schmitt e colaboradores.44 

 

Fonte: Adaptado de SCHMITT et al.44 

 

Os pesquisadores observaram que todos os complexos contento rutênio 

apresentaram citotoxicidade entre 60-80%, em células de melanoma humano Me300, na 

concentração de 10,0 μM, com irradiação em 652 nm, em doses de 5,0 a 30,0 J cm-2. O 

importante papel do rutênio neste trabalho foi demonstrado na comparação com estruturas 

análogas de ródio, que não apresentaram significante citotoxicidade, devido à baixa 

internalização. Os arenos também demonstraram não ter atividade citotóxica, indicando que 

este resultado é independente da natureza destes.44 

Em se tratando de ftalocianinas, o uso de rutênio é descrito como promissor, uma 

vez que este é capaz de aumentar o cruzamento intersistemas, culminando, portanto, em maior 

rendimento na produção do estado tripleto. O estudo realizado por Torres e colaboradores45 
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exemplifica como o uso do rutênio pode ser interessante se inserido em ftalocianinas. As 

sínteses de ftalocianinas de rutênio com ligantes axiais polietilenoglicol modificados foram 

também reportadas e, as viabilidades celulares destes complexos, quando testados em células 

de linhagem tumoral de câncer de bexiga (HT-1376), demonstraram nenhuma citotoxicidade, 

quando o experimento foi realizado na ausência de estímulo luminoso, para todos os 

compostos, e a internalização foi de 0,85 a 1,1 nmol de composto por miligrama de proteína. 

No entanto, quando sob estímulo luminoso, os compostos apresentaram viabilidade celular 

entre 39 e 42% na concentração de 5μM, demonstrando interessantes propriedades , como 

ativação somente após estímulo luminoso, que devem ser exploradas mais profundamente.45 

Estudos como este impulsionam e estimulam o desenvolvimento de pesquisas com o foco em 

complexos fotoativos de rutênio.  

Portanto, observando o acima exposto, o metal rutênio apresenta atraentes 

características para ser utilizado em fotossensibilizadores, para aplicação em TFD, e seu uso 

deve ser explorado visando entender a contribuição deste metal no mecanismo citotóxico de 

complexos – o que justifica a proposta do presente trabalho e consistiu em um dos eixos 

orientadores do mesmo. 

 

1.2.2 Reações de transferência de energia e transferência eletrônica a partir do estado 

tripleto  

Como mencionado anteriormente, após a conversão intersistemas, as moléculas 

são promovidas ao estado excitado tripleto e três tipos de reações podem ocorrem a partir da 

interação com diferentes espécies.  

As reações denominadas tipo I podem ocorrer quando o estado tripleto interage 

com espécies presentes no meio biológico através de reações de transferência eletrônica, 

dando início a reações em cadeia que podem originar radicais citotóxicos. Vários são os 

produtos que podem ser formados por esse tipo de reação, uma vez que diferentes espécies 

podem ser oxidadas ou reduzidas a partir do estado tripleto. É importante ressaltar que estados 

excitados são mais redutores e/ou oxidantes que suas moléculas no estado fundamental.46 Por 

envolverem vários passos e formação de muitos produtos, as reações de transferência 

eletrônica podem causar maior degradação do fotossensibilizador e necessidade de uma 

segunda ocorrência de transferência eletrônica para regeneração destes, considerando esta 

uma desvantagem da atuação por este tipo de reações.46-48 Exemplos de estruturas que podem 
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sofrer reações de transferência eletrônica são vitaminas e coenzimas reduzidas que são 

capazes de transferir elétrons para estados tripletos. Aminoácidos, proteínas e lipídios 

insaturados podem sofrer oxidação pelos estados tripletos.  

As reações do tipo II ocorrem através de transferência de energia do estado 

tripleto para o oxigênio molecular, produzindo oxigênio singleto (1O2). Como esta espécie 

possui um orbital * vazio, reage facilmente com espécies ricas em elétrons. Alguns 

exemplos de reações que podem ocorrem no sistema biológico são a reações do 1O2 com 

compostos insaturados como 1,3-dienos formando endoperóxidos, bem como a formação de 

hidroperóxidos, a partir de alcenos contendo hidrogênios alílicos. Este agente oxidante 

também pode reagir com moléculas que possuem carbono, nitrogênio e enxofre como 

aminoácidos e bases nitrogenadas. No caso do DNA, a oxidação ocorre preferencialmente nos 

sítios de desoxiguanosina, originando 8-oxo-2´-desoxiguanosina.46, 49, 50  

As reações do tipo III descrevem a atuação de fotossensibilizadores quando estes 

se encontram ligados a um alvo celular no meio biológico. Nesta situação, o FS pode, 

diretamente, participar de reações de transferência eletrônica, oxidando ou reduzindo 

substratos. Como as reações do tipo I, estas também podem originar radicais que ativam 

reações em cadeia. Estas últimas descrevem principalmente novos fotossensibilizadores que 

possuem em sua estrutura alguns agentes específicos, como anticorpos.46, 48 

Pelo descrito acima, pode-se observar que diferentes espécies podem ser 

originadas pelos mecanismos I, II e III e, após essas reações primárias, várias outras reações 

não específicas à terapia fotodinâmica podem continuar ocorrendo e por isso, o estudo e 

acompanhamento destas reações é um difícil processo, uma vez que ocorrem 

concomitantemente com reações específicas à TFD.  

Neste sentido, diferenciar os mecanismos torna-se um processo difícil e só é 

possível se pudermos analisar os produtos formados além de conhecermos algumas 

propriedades químicas de alguns substratos biológicos. No caso de reações que envolvem 

transferência eletrônica, a determinação das reações pode ser predita observando-se os 

potenciais de redução das espécies envolvidas, verificando se as reações são 

termodinamicamente favoráveis. A exemplo disto pode-se citar o radical hidroxila (•OH) que 

possui um alto potencial de redução, sendo este um dos radicais mais importantes e causador 

de danos a biomoléculas – podendo este ser o responsável por oxidar espécies em estudo. 

Estes experimentos podem ser facilmente realizados fora do meio celular, porém utilizar estas 
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projeções no meio biológico torna-se impossível devido ao número de biomoléculas 

presentes.46,50 

A detecção da produção do oxigênio singleto no meio biológico é uma das 

maneiras mais utilizadas para se estudar o tipo de mecanismo nas reações que envolvam a 

TFD. O 1O2 pode ser detectado pela sua emissão de fosforescência, em 1270 nm, e a 

utilização de técnicas que possam medi-lo adequadamente está diretamente associada à 

maneira mais eficaz de identificá-lo. Como a identificação do 1O2 em meio biológico por estas 

técnicas muitas vezes não é viável, é possível utilizar substâncias que possam suprimir esta 

espécie, como azida de sódio, carotenoides ou marcadores biológicos, os quais, ao reagirem 

com o 1O2, exibem modificações em sua emissão de fluorescência. Outra estratégia consiste 

em acompanhar as reações sofridas por este radical, por exemplo, pode-se citar o 

acompanhamento da produção de hidroperóxidos, após a oxidação de colesterol pelo 1O2. Em 

se tratando de supressores e marcadores, a desvantagem observada é a sua inespecificidade – 

podem reagir com vários radicais presentes no sistema biológico. Faz-se necessário, então, a 

combinação de diferentes técnicas e experimentos para que se possa chegar à conclusão do 

mecanismo predominante ao se utilizar determinado composto como fotossensibilizador.46,51  

Conhecer o mecanismo predominante e conhecer as reações que ocorrem após a 

ativação do estado tripleto são fatores imprescindíveis para a determinação de todo o 

mecanismo de ação de um determinado fotossensibilizador, a ser utilizado em terapia 

fotodinâmica. Porém, a eficácia desta terapia não está diretamente atrelada ao mecanismo e às 

espécies reativas geradas, possuindo maior dependência da localização celular onde tais 

espécies reativas estão sendo geradas.  

 

1.2.3 Localização celular 

Muitos estudos visando um novo fotossensibilizador se preocupam em calcular o 

rendimento quântico de oxigênio singleto (Φ∆), relacionando este valor com a eficiência do 

composto. Correlacionar a eficiência de um composto com a quantidade de 1O2 produzido não 

leva em consideração muitos fatores, como o tempo de vida do 1O2 – que pode ser alterado 

dependendo do local onde esta espécie é gerada: quando produzido em regiões de membranas 

lipídicas  o 1O2 tem tempo de vida de três a quatro vezes maiores do que quando gerado em 

água. A simples mudança do solvente, de água para óxido de deutério, faz com que o tempo 

de vida do 1O2 aumente significativamente, de 4,0 para 50,0 μs. Portanto, a localização em 
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que  as espécies reativas serão geradas é um importante fator para se obter êxito nesta terapia. 

Em se tratando da produção de 1O2, a localização é ainda mais importante, principalmente 

quando se considera que a distância de difusão deste radical é pequena (aproximadamente 100 

nm) e, por esta razão, sua atuação ficará condicionada à proximidade do alvo de interesse, 

com o local em que é produzido.46 

Para aumentar a eficiência da TFD devem ser conhecidos os alvos que possam 

aumentar as reações de fotooxidação. São conhecidos muitos FS que se concentram 

preferencialmente nas regiões das membranas plasmáticas, em razão da alta hidrofobicidade 

por elas apresentada, assim, este se torna um alvo interessante devido à alta concentração de 

oxigênio nesta localidade.  

Considerando-se que a morte celular controlada, por exemplo, via apoptose é 

vantajosa, a literatura define que a mitocôndria seria o melhor alvo para causar morte celular, 

uma vez que reações fototóxicas nesta organela causam liberação de citocromo c no 

citoplasma, o que ativa a cascata de reações da caspase, culminando na morte celular por 

apoptose. Porém, altas doses de FS e de luz são reportados como viabilizadores da morte 

celular por necrose.  Tendo como alvo os lisossomas, pode-se ter, também, a morte por 

apoptose, autofagia (morte celular programada) ou necrose ( morte celular não programada 

onde há lise celular e consequentte liberação de conteúdos celulares, causando resposta 

inflamatória)52, evidenciando a necessidade de se conhecer bem o alvo e as doses de FS e de 

luz de modo controlar a eficiência da terapia.46 

No que se refere a alvo celular, o DNA também se configura uma opção nos 

estudos. Neste sentido, artigos demonstraram que porfirinas foram capazes de causar danos ao 

DNA através da oxidação das bases nitrogenadas na porção do açúcar, ou fotoinduzidos pelo 

1O2 ou pelo estado excitado dos fotossensibilizadores, culminando na oxidação de DNA 

celular. No entanto, não foi verificada alta eficiência da terapia visando este alvo. Em se 

tratando do DNA, é importante também entender as reações a serem, necessariamente, 

evitadas, pois danos a este alvo podem causar mutagênese.46, 53 

A tabela 1 apresenta os principais fotossensibilizadores aprovados e atualmente 

comercializados, suas respectivas localizações celulares e as consequências causadas às 

células, após sua utilização. 
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Tabela 1-1. Principais fotossensibilizadores, suas localizações subcelulares, consequências biológias e 

mecanismo de morte celular. 

 

Fotossensibilizador (FS) Localização 

Subcelular 

Consequências Biológicas Mecanismo de 

morte celular 

 

Ftalocianina de alumínio 

sulfonada [Al(Pc)(S)2-4] 

 

Lisossomas 

 

Dano em mamíferos da via de 

sinalização de rapamicina e 

liberação de proteases 

lisossômicas, que ativa caspase 3 

 

 

Não determinado 

Benzoporfirina (BPD, 

Verteporfina) 

 

 

Mitocôndria 

Diminui a proteína mitocondrial 

Bcl-xL e aumenta a proteína 

reguladora de apoptose Bax e a 

razão Bax/Bcl-xL 

 

 

Apoptose 

 

Ftalocianinas Catiônicas de 

zinco (II) 

 

 

Mitocôndria 

 

Ruptura de membrana plasmática 

e permeabilização da membrana 

interna mitocondrial, causando 

liberação de citocromo c 

 

 

 

Necrose e 

apoptose 

 

mTHPC, Foscan® 

 

Mitocôndria, 

complexo de Golgi e 

retículo 

endoplasmático 

 

Dano a proteína Bcl-2 e liberação 

de 

citocromo c 

 

 

Apoptose 

 

 

 

 

Photofrin® 

 

 

 

Membrana 

plasmática e 

mitocôndria 

 

 

 

Ruptura da membrana plasmática 

e permeabilização da membrana 

interna mitocondrial, causando 

liberação de citocromo c 

 

 

 

Necrose e 

apoptose 

Ftalocianina de Silício (Pc4) Mitocôndria, 

complexo de Golgi e 

retículo 

endoplasmático 

Dano a proteína Bcl-2  

Apoptose 

 

 

 

Porfirinas catiônicas 

 

 

Membrana 

plasmática e 

mitocôndria 

 

Ruptura da membrana 

plasmática;permeabilização da 

membrana interna mitocondrial, 

causando liberação de citocromo c 

 

 

 

Necrose e 

apoptose 

Fonte: Adaptado de BACELLAR; TSUBONE; PAVANI; BAPTISTA.46 
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Estes dados evidenciam que a localização celular do FS é fator de suma 

importância na terapia fotodinâmica, assim como conhecer o alvo, além do mecanismo de 

morte que o FS causa, é essencial para aumentar a eficácia desta terapia.  

 

1.2.4 Estratégias para aumentar a eficácia da TFD – Sistema “teranóstico” 

Inequivocamente, a eficácia da terapia fotodinâmica depende de vários fatores, 

desde propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos FS até sua localização celular. Estes fatores 

devem ser compreendidos e analisados durante o desenvolvimento de novos compostos que 

possam atuar nesta modalidade terapêutica. Com a finalidade de aumentar a eficiência e 

aplicabilidade desta modalidade terapêutica, estratégias combinando a TFD com outras 

técnicas têm sido estudadas e desenvolvidas desde o início desta modalidade terapêutica.54-56 

Em 1971, Diamond e colaboradores, de maneira pioneira, combinaram 

propriedades citotóxicas de um fotossensibilizador com a possibilidade de localização dos 

tumores, uma vez que o FS utilizado, a hematoporfirina, possuía fluorescência.7 Porém, 

muitos FS apresentam baixa ou nenhuma intensidade de fluorescência, sendo dificultado o 

diagnóstico de células tumorais. Assim, associar os fotossensibilizadores a compostos capazes 

de viabilizar a marcação da correta localização das células tumorais é uma das opções mais 

promissoras.  

Neste sentido, sistemas “teranóstico”s vêm recebendo amplo destaque nos últimos 

anos. A palavra “teranóstico” começou ser utilizada em 2002 e compreende a junção dos 

termos “terapia” e “diagnóstico” por imagem. A figura 1-11 esquematiza o conceito de um 

sistema “teranóstico” aplicado a uma nanopartícula. Neste caso, esta nanopartícula contém 

encapsulado um agente terapêutico, que é uma substância ou composto citótoxico para células 

de linhagens tumorais, e um agente de imagem – neste caso, uma sonda fluorescente. Esta 

nanopartícula é específica, ou seja, possui estruturas direcionadoras para o alvo de interesse, o 

tumor. Após a irradiação, há a liberação do agente terapêutico causando morte celular e, 

concomitantemente, a liberação do agente de imagem, possibilitando o diagnóstico e a 

localização das células tumorais.57-59 Ressalta-se que a vantagem de se utilizar nanopartículas 

como agentes de imagem ou terapêuticos em “teranóstica” é a possibilidade destas estruturas 

em se localizar em alvos específicos, reduzindo assim os efeitos colaterais.59 
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Figura 1-11. Esquema demonstrando um sistema “teranóstico”. 

 

Fonte: Adaptado de AHMED; FESSI; ELAISSARI.57 

 

Visando sistemas “teranóstico”s, compostos que possam ser aplicados como 

agentes terapêuticos e de imagem são convenientes para pesquisas nesta nova área. As 

propriedades químicas das ftalocianinas, como absorção na janela terapêutica e alta 

estabilidade térmica, as tornam atraentes para o emprego como agentes terapêuticos. Entre os 

agentes de imagem, os pontos quânticos vêm se destacando devido às suas altas emissão de 

fluorescência e estabilidade, além da possibilidade de fornecer sinais estáveis e alta 

sensibilidade de detecção.60  

Pontos quânticos podem ser definidos como semicondutores nanocristalinos com 

diâmetros entre 2 a 20 nm, as quais possuem ímpares propriedades ópticas dependentes do 

tamanho. Na condição de semicondutores, os pontos quânticos possuem uma banda de 

valência (BV) totalmente preenchida, e uma banda de condução (BC) não ocupada. Após 

absorção de luz (h) com mesma energia do gap entre BV e BC, um elétron poderá ser 

promovido da BV para a BC, e tem-se, então, um elétron na banda de condução e um buraco, 

uma lacuna, (ausência de carga) na banda de valência. Uma vez que o elétron e o buraco 

possuem cargas opostas, eles podem se atrair devido a forças coulômbicas: este par elétron-

buraco denomina-se éxciton (figura 1-12).61-63  
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Figura 1-12. Ilustração demonstrando o éxciton (par elétron-buraco) em pontos quânticos (A); Correlação 

entre o tamanho e a energia da emissão de fluorescência, para pontos quânticos (B). 

 

Fonte: Adaptado de KOOLE et al.61 

 

Modificando o tamanho destas nanopartículas, as propriedades eletrônicas destes 

materiais também se modificam, conforme observado na figura 1-12 (B). Este fato ocorre em 

razão de a extensão do éxciton ser da mesma ordem do raio de Bohra, fazendo com que este 

material possua um forte efeito de confinamento quântico e, portanto, a absorção e a emissão 

de fluorescência estarão diretamente relacionadas ao seu tamanho. Quanto maior o tamanho 

da nanopartícula, mais deslocada para o vermelho será a emissão – deslocamento batocrômico 

– devido à diminuição do efeito de confinamento quântico.  A diminuição deste efeito 

desestabiliza, ou seja, aumenta a energia da banda de valência, ocasionando uma 

aproximação, em energia, da banda de condução.64-66 Esta propriedade torna esse tipo de 

material promissor para diversas aplicações, haja vista o fato de a modulação do seu tamanho, 

resultar em possibilidade de modular (também) as propriedades eletrônicas.  

No que se refere à sua estrutura, os pontos quânticos possuem um núcleo formado 

por um composto inorgânico, possuindo elementos dos grupos da tabela periódica II-VI 

coordenados a ligantes de superfície ou agentes passivantes, os quais estabilizam o núcleo, 

passivam eletronicamente a superfície além de evitar formação de agregados. São descritos 

em literatura pontos quânticos solúveis em solventes orgânicos ou soluções aquosas – sendo a 

                                                 
a No modelo proposto por Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron se movia em órbita circular com raio a0. 

Portanto, a0 corresponde ao raio da órbita do elétron no átomo de hidrogênio e seu valor é igual a 52,9 pm. - 

Atkins; Jones, 2006.67  
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solubilidade dependente dos ligantes de superfície, conforme figura 1-13. Assim, ligantes de 

cadeia longa são solúveis em solventes orgânicos, enquanto os ligantes de cadeia mais curta, 

como polifosfatos, aminas e tióis, são solúveis em solventes aquosos.64,68,69 

 

Figura 1-13. Estrutura de pontos quânticos com cadeias longas (A), solúveis em solventes orgânicos; e 

cadeias curtas (B), solúveis em soluções aquosas. 

 

Fonte: Adaptado de VALE et al.64 

 

Pontos quânticos do tipo caroço/casca (core/shell) também são comumente 

sintetizados, apresentando maior estabilidade, além de maior rendimento quântico de 

fluorescência. Neste caso, um semicondutor que forma o núcleo (caroço) é revestido por outro 

semicondutor que forma a casca. Estes pontos quânticos podem ser classificados em tipo I e 

tipo II, dependendo da localização do par elétron-buraco, conforme se pode observar na figura 

1-14.64 

 

Figura 1-14. Ilustração da estrutura de um ponto quântico do tipo caroço/casca (A); Diferenças entre os 

dois tipos de pontos quânticos caroço/casca (B). 

 

Fonte: Adaptado de VALE et al.64 
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Os pontos quânticos do tipo I apresentam maior emissão de fluorescência, quando 

comparados àqueles do tipo II, em razão de os primeiros apresentarem o par elétron-buraco 

confinado no caroço, culminando em um material mais estável.64, 70, 71 

Em 2003, o primeiro sistema combinando ftalocianina de silício e pontos 

quânticos, visando um aumento da eficácia da TFD, foi reportado por Burda e 

colaboradores.60 Durante este estudo foi discutida a transferência de energia por ressonância 

de Förster, entre os pontos quânticos e as ftalocianinas, gerando 1O2 a partir da excitação dos 

pontos quânticos.72 A partir deste momento, alguns trabalhos passaram a estudar diferentes 

sistemas conjugados como este, explorando a transferência de energia que ocorre entre estas 

nanopartículas e as ftalocianinas, a fim de se observar também modificações na emissão de 

fluorescência das ftalocianinas.73-75    

Como o processo de transferência de energia para estes sistemas é um fator 

importante, alguns aspectos devem ser levados em consideração, razão pela qual serão 

abordados a seguir.  

 

1.2.5 Transferência de Energia 

Uma determinada molécula D, ao absorver energia hν, dá origem ao estado 

eletronicamente excitado D*. Este novo estado D* poderá transferir energia para outra espécie 

A, originando o estado excitado A*. O processo mencionado denomina-se transferência de 

energia, e ocorre comumente em sistemas biológicos, sendo um fenômeno importante no 

processo fotossintético.76,77 Experimentalmente, a transferência de energia pode ser 

acompanhada pela diminuição da emissão de fluorescência do doador D*, na presença de um 

aceitador A.78,79  

A transferência de energia pode ocorrer através de dois processos: radiativo e não 

radiativo. No processo radiativo, o estado excitado D* emite fótons que são absorvidos logo 

após sua emissão pelo aceitador A, conforme descrito nas reações apresentadas no esquema 1-

1.  
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Esquema 1-1. Reações de transferência de energia sendo a molécula D o doador e A a espécie aceitadora. 

 

 

Fonte: Adaptado de SCANDOLA;BALZANI.78  

 

É importante ressaltar que no processo radiativo o aceitador não tem influência na 

emissão do doador, sendo que A somente absorve a energia emitida por D*.  

Por sua vez, o processo de transferência de energia não radiativo pode ser descrito 

em somente uma etapa, em cujo doador transfere energia diretamente para o aceitador, 

conforme demonstrado na reação, no esquema 1-2.  

 

Esquema 1-2.  Esquema da reação de transferência de energia por processos não radiativos. 

 

Fonte: Adaptado de SCANDOLA;BALZANI.78  

 

Para que este processo ocorra, é necessária a interação entre D* e A. Este tipo de 

interação pode ser de duas maneiras: eletrostática/coulômbica ou troca de elétrons. A figura 1-

15 apresenta estes dois tipos de interações.  
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Figura 1-15. Tipos de mecanismo transferência de energia por processos não radiativos. 

 

Fonte: Adaptado de SCANDOLA;BALZANI.78  

 

Quando há interação eletrostática, o movimento eletrônico de D* causa uma 

perturbação no movimento eletrônico de A e, em havendo ressonância, haverá transferência 

de energia, sendo observado como resultado a excitação eletrônica em A, originando espécies 

excitadas A* e, consequentemente, a relaxação do elétron em D*, retornando ao estado 

fundamental, D.78  

Ressalta-se que como há uma interação entre dipolos, não precisa haver contato 

entre D* e A e este tipo de transferência de energia ocorre à distância. Em decorrência deste 

evento, pode ser observada a emissão de fluorescência de A*, através da excitação anterior de 

D. Este mecanismo de transferência de energia possui o nome de Förster por contribuir para o 

entendimento deste fenômeno em 1940, apesar deste fenômeno ter sido evidenciado por Perin 

no início do século XX.80,81 As transferências de energia pelo mecanismo de Förster raramente 

ocorrem em compostos de coordenação, uma vez que para ocorrer estas interações de dipolos, 

tanto doador como aceitador devem obedecer às regras de seleção de spin e de simetria, que 

muitas vezes nestes compostos são proibidas.78  

O mecanismo por troca de elétrons, denominado também por mecanismo Dexter, 

tem como condição para sua ocorrência o contato entre doador e aceitador. Como pode ser 

observado na figura 15, a troca de elétrons (ou recirculação eletrônica) ocorre 

simultaneamente, isto quando a sobreposição orbital é favorecida e apropriada, viabilizando 
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este mecanismo. Em compostos de coordenação este mecanismo compreende um importante 

processo.78 

Diferenciar os mecanismos de transferência de energia experimentalmente torna-

se difícil, uma vez que estes mecanismos são indiferentes a mudanças de meio, tais como 

temperatura e solventes.  

Para sistemas ftalocianinas-pontos quânticos está bem descrito a ocorrência de 

transferência de energia pelo processo Förster.82-84 Uma condição para que este ocorra é uma 

grande sobreposição entre o espectro de emissão do doador e espectro de absorção do 

aceitador, demonstrando a proximidade de energia dos níveis eletrônicos envolvidos. 

Diversos trabalhos que exploram este sistema trazem uma discussão de transferência de 

energia, proposta a partir da supressão de fluorescência do doador. O uso de técnicas de 

fluorescência resolvida no tempo auxiliam as investigações dos mecanismos de transferência 

de energia.  
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2. HIPÓTESE 

O uso de compostos metálicos em terapia clínica, tal qual é Terapia Fotodinâmica 

(TFD), guarda ressalvas no que tange à sua toxicidade, ao efeito do metal nas propriedades 

fotofísicas dos compostos formados e à geração de espécies reativas de oxigênio (ERO´s). O 

metal de transição rutênio, em estados de oxidação (II) e (III), apresenta baixa toxicidade em 

função de similaridades de suas propriedades com ferro (II) e (III). Considerada a 

possibilidade de acoplamento eletrônico com ligantes insaturados, principalmente em função 

da extensão de seus orbitais “d” e da característica octaédrica dos íons metálicos rutênio (II) e 

(III), se torna viável “arquitetar” compostos com desejável interesse em uma determinada 

localização subcelular.  

 Com base nesses fundamentos, a hipótese deste trabalho é avaliar as 

propriedades químicas, fotoquímicas, fotofísicas e fotobiológicas de compostos rutênio-

ftalocianina como possíveis metalo-drogas a serem usados em TFD. Além disso, 

considerando-se que a interação entre ftalocianinas e pontos quânticos (PQs) ocorre, via de 

regra pelo mecanismo de transferência de energia ressonante de Förster, e que os PQs são 

espécies altamente luminescentes e os complexos rutênio-ftalocianinas são consideravelmente 

citotóxicos em células de linhagens cancerígenas, a associação de pontos quânticos do tipo 

CdTe-MPA a estas ftalocianinas de rutênio produzirá um sistema “teranóstico” de alta 

eficicácia, por meio do qual será possível tanto causar a morte celular quanto permitir a 

localização adequada do composto, via transferência de energia, ocorrida por meio da 

excitação das nanopartículas CdTe-MPA. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

Embora a fotoquímica de compostos de coordenação, no âmbito de seu uso em 

terapia clínica, seja propalada como uma nova possibilidade como medicamentos, estudos 

envolvendo aspectos fundamentais de algumas destas espécies nos parecem carecer ainda de 

maior profundidade. Entre outros, entendimentos relacionados ao efeito da estrutura nos 

aspectos fotoquímicos e fotofísicos, fotodegradação e aplicação teranóstica são pontos 

fundamentais que devem ser estudados, avaliados e discutidos, num contexto de futura 

aplicação de compostos do tipo rutênio-ftalocianinas, como “medicamentos”. Baseado nisto, o 

objetivo principal deste trabalho foi estudar aspectos químicos, fotoquímicos, fotofísicos e 

fotobiológicos de alguns complexos da classe rutênio-ftalocianinas, associados ou não a 

pontos quânticos como espécie fotoluminescente. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Visando alcançar o objetivo geral descrito acima, constituíram-se objetivos 

específicos deste trabalho:  

- Sintetizar os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)], [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] e 

[Ru(Pc)(4-ampy)2];  

- Caracterizar os complexos através de técnicas espectroscópicas, análises 

térmicas e espectrometria de massas; 

- Avaliar a produção de oxigênio singleto dos compostos mencionados;  

- Investigar as propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos compostos 

sintetizados;  

- Estudar a interação dos complexos com DNA, pelas técnicas de espectroscopia 

eletrônica e ensaios de fotoclivagem; 

- Avaliar a viabilidade celular in vitro, de linhagens de células cancerígenas e 

células sadias, na presença dos complexos rutênio-ftalocianinas;  

- Estudar a interação entre os compostos rutênio-ftalocianinas e pontos quânticos;  

- Conduzir experimentos de supressão de fluorescência dos pontos quânticos, 

utilizando as ftalocianinas como supressores;  

- Avaliar a ocorrência de transferência de energia ressonante de Forster entre 

complexos rutênio-ftalocianinas e pontos quânticos.  
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CAPÍTULO 2  – SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS RUTÊNIO-
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1. INTRODUÇÃO 

Ftalocianinas são compostos que possuem alta versatilidade podendo ser 

utilizadas em diferentes aplicações, por exemplo, catálise, sistemas fotovoltaicos, materiais 

ópticos, fotocondutores, fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica, entre outros. A 

grande aplicabilidade destes compostos está relacionada com propriedades como alta 

estabilidade térmica e química, além da absorção em ampla faixa do espectro eletrônico.1 

Modificações periféricas no anel, coordenação de diferentes metais e ligantes axiais podem 

modular as propriedades destes compostos visando uma finalidade específica.2 Neste 

contexto, o aprimoramento dos métodos sintéticos para a obtenção de diferentes compostos do 

tipo ftalocianinas vem sendo o principal foco de muitos grupos de pesquisa.  

A síntese do anel ftalocianina [H2(Pc)] foi realizada pela primeira vez em 1907 

acidentalmente durante a síntese do composto 2-cianobenzamida por Braun e Tchernice.3 Em 

1927 foi sintetizada por Disbach, a primeira metaloftalocianina, com o metal cobre utilizando 

o reagente 1,2-dibromobenzeno. No entanto, somente no início da década de 1930 o termo 

“ftalocianina” passou a ser utilizado, após vários estudos sintéticos realizados por Linstead e a 

resolução da estrutura deste composto, realizada por Robertson.  A partir deste momento, 

passou-se ao estudo mais aprofundado dos mecanismos e diferentes metodologias para a 

obtenção de metaloftalocianinas.4, 5 

A primeira síntese de uma ftalocianina com o metal rutênio foi realizada em 1963, 

por Kruguer e Kenney, pelo método de fusão sem solvente, reagindo RuCl3.nH2O e 2-

cianobenzamida, obtendo o que se denomina atualmente “crude RuPc”. O termo “crude 

[Ru(Pc)]” foi empregado para denominar o produto final da síntese de ftalocianinas de 

rutênio, uma vez que há uma mistura de ligantes axiais. Após a obtenção do “crude [Ru(Pc)]” 

é necessário uma nova síntese para a substituição e uniformização dos ligantes axiais. 

Atualmente, vários métodos para a síntese de ftalocianinas de rutênio são descritos, sendo a 

mais usual a ciclotetramerização, utilizando-se, para tanto, diferentes precursores como 1,2-

dicianobenzeno, 2-cianobenzamida e anidrido ftálico.6  

Como citado acima, várias metodologias sintéticas são conhecidas para esses 

compostos.  Porém, o aprimoramento das sínteses, visando maior rendimento e alto grau de 

pureza, ainda é um grande desafio. Visando esta dificuldade, no decorrer deste capítulo serão 

discutidas e comparadas metodologias sintéticas, bem como algumas modificações nos 

precursores realizadas durante a elaboração do trabalho, que deu origem ao presente texto, 
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além de apresentar as caracterizações para as rutênio-ftalocianinas sintetizadas, a fim de 

contribuir com a pesquisa em métodos alternativos para a síntese de compostos deste tipo.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Reagentes e solventes 

Tabela 2-1. Reagentes/solventes utilizados, pureza e procedência. 

Reagentes/Solventes Pureza Procedência 

4-aminopiridina   98% Sigma-Aldrich 

Alumina (Al2O3) – 100 mesh 99,9% Sigma-Aldrich 

Cloreto de rutênio (RuCl3.nH2O) 99,9% Acros 

Clorofórmio 100% Synth 

Diclorometano  99,8% Sigma-Aldrich 

1,2-dicianobenzeno 98% Sigma-Aldrich 

Dimetilsulfóxido (DMSO) padrão analítico Synth 

Metanol 100% Synth 

Pentanol 99% Sigma-Aldrich 

Sílica Gel (SiO2) 200-400 mesh Grau alta pureza Sigma-Aldrich 

Tolueno anidro 99,8% Sigma-Aldrich 

1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno   99% Sigma-Aldrich 

Fonte: Autora. 

 

O pentanol utilizado nas sínteses foi previamente destilado e seco em peneira 

molecular. Os outros solventes e reagentes foram utilizados sem prévia purificação, tal como 

adquiridos. 

 

2.2 Sínteses 

2.2.1 Síntese do complexo cis-tetrakis(dimetilsulfóxido)diclororutênio(II) cis-

[RuCl2(DMSO)4]  

O complexo cis-[RuCl2(DMSO)4] foi sintetizado conforme descrito por Evans e 

colaboradores.7 Em 10,0 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) previamente desaerado, adicionou-
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se RuCl3.nH2O (1,46 g, 5,60 mmol). A solução de coloração marrom foi aquecida sob refluxo 

e atmosfera de argônio por aproximadamente 5,00 minutos, protegida de luz. Após o 

resfriamento da mistura reacional, até a temperatura ambiente, colocou-se a mistura reacional 

em um banho de gelo para que o composto precipitasse. O sólido amarelo foi coletado após a 

filtração a vácuo e lavado com éter etílico e acetona, nesta ordem, obtendo ao final o 

composto desejado. Rendimento da reação: 1,42 g - 96,9 %. 

 

2.2.2 Síntese do complexo rutênio(III)ftalocianina [RuCl(Pc)(DMSO)]  

O complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] foi sintetizado de acordo com metodologia 

adaptada de Adeloyde e colaboradores.8 Para tanto, utilizou-se o composto cis-

[RuCl2(DMSO)4] como precursor. Em 15,0 mL de pentanol (previamente destilado e seco em 

peneira molecular) adicionou-se o complexo cis-[RuCl2(DMSO)4] (0,200 g, 0,413 mmol). 

Aqueceu-se a mistura até 80 °C, por aproximadamente 30 minutos, até a completa dissolução 

do composto. Na sequência, adicionou-se 1,2-dicianobenzeno (0,480 g, 3,75 mmol) e 2,000 

mL de 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU). A mistura reacional foi aquecida e mantida 

sob refluxo (130 °C) e atmosfera de argônio por 24,0 horas. O produto então foi resfriado e 

adicionou-se metanol a mistura reacional, precipitando um sólido que foi separado por 

centrifugação. A solução foi seca em rotaevaporador, posteriormente tolueno foi adicionado. 

Realizou-se extração líquido-líquido usando água por três vezes. Após esta etapa, a solução 

foi seca e purificada em coluna cromatográfica, utilizando como fase estacionária sílica gel e 

como fase móvel uma mistura, diclorometano e metanol 10:1.  Rendimento da reação após a 

purificação: 0,110 g – 55,0%.  

 

2.2.3 Síntese do complexo [bis(4-aminopiridina)ftalocianato]rutênio(II) - [Ru(Pc)(4-

ampy)2]   

Esta etapa, para a síntese do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], foi adaptada de 

publicações prévias – Weber e colaboradores.9 Em 15,0 mL de clorofórmio adicionou-se o 

complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] (0,100 g, 0,137 mmol) e o ligante 4-aminopiridina (0,046 g, 

0,488 mmol). A mistura reacional foi mantida sob refluxo (60 °C) por 6 horas. Após resfriada 

a temperatura ambiente, à mistura reacional adicionou-se uma mistura de metanol e água na 

proporção v/v 3:1. Esta solução foi mantida sob baixa temperatura (4°C) por 24,0 horas. 
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Observou-se, então, a formação de um precipitado, que foi coletado por filtração a vácuo. O 

sólido resultante foi lavado sucessivamente com água e metanol. Secou-se o sólido, 

novamente, à vácuo, obtendo-se o produto final. Rendimento: 0,010 g – 7,80 %. 

 

2.2.4 Síntese do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)]   

As três etapas de sínteses descritas a seguir foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por McDonagh et al.10 

Etapa 1: Síntese do complexo bis(amino)ftalocianatorutênio(II) - [Ru(Pc)(NH3)2]  

Em 10,0 mL de pentanol, previamente destilado e seco em peneira molecular, 

adicionou-se 1,37 g (2,83 mmol) de cis-[RuCl2(DMSO)4], 1,82 g (14,2 mmol) de 1,2-

dicianobenzeno e 0,156 g (1,43 mmol) de hidroquinona. A mistura reacional foi deixada sob 

refluxo (122°C) e atmosfera de argônio por 24,0 horas. Transcorrido este tempo, borbulhou-se 

gás amônia, conforme esquema demonstrado na figura 2-1, por mais 48,0 horas. Observou-se 

a formação de um precipitado de coloração roxa, que foi coletado por filtração a vácuo. 

Rendimento: 804 mg - 43,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

 

 

Figura 2-1. Sistema de produção de gás amônia. 
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Etapa 2: Síntese do complexo bis(benzonitrila)ftalocianatorutênio(II) - [Ru(Pc)(PhCN)2] 

Em 20,0 mL de benzonitrila, previamente desaerado, adicionou-se 0,400 g (0,618 

mmol) de [Ru(Pc)(NH3)2]. A mistura reacional foi mantida sob refluxo (130°C - 140°C) em 

atmosfera de argônio por 24 horas. Após o solvente ser totalmente eliminado, utilizando-se 

rotaevaporador, o produto final foi obtido.  

 

Etapa 3: Síntese do complexo bis(4-aminopiridina)ftalocianatorutênio(II) - [Ru(Pc)(4-

ampy)(PhCN)]  

Para a síntese do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)], admitiu-se 100% da 

formação do precursor [Ru(Pc)(PhCN)2], obtido na etapa anterior. Este precursor foi 

solubilizado em 10,0 mL de diclorometano. Borbulhou-se argônio a esta mistura reacional por 

15,0 minutos. Após, adicionou-se 0,230 g (2,44 mmol) de 4-aminopiridina. A solução foi 

mantida sob refluxo (60°C) por 3,00 horas e, então, o produto final foi obtido por filtração a 

vácuo. Este foi purificado em coluna cromatográfica, utilizando como fase estacionária 

alumina (Al2O3) e, como fase móvel, diclorometano. Rendimento: 27,0 mg – 5,40 % 

 

2.3 Equipamentos 

2.3.1 Espectroscopia de absorção na região do Ultravioleta-visível 

Os espectros eletrônicos foram obtidos utilizando-se os equipamentos Agilent 

8453 e Hitachi U-3501. As cubetas utilizadas foram de quartzo com caminho óptico de 1,00 

cm.  

 

2.3.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos utilizando-se 

o equipamento Prestige-21 Shimadzu FTIR, resolução de 4 cm-1, 32 scans, região de 400 a 

4000 cm-1, tendo KBr como agente dispersante. 

 

2.3.3 Espectroscopia Raman 

As medidas de espectroscopia Raman foram realizadas no Instituto de Química da 

Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus Araraquara. O equipamento 
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utilizado foi HORIBA Jobin Yvon LabRam HR  Micro Raman com laser em 632.8 nm, 17 

mW, tempo de exposição de 80 segundos, 2 acumulações.  

 

2.3.4 Análises térmicas 

As medidas de análise termogravimétrica (TGA) foram realizadas em um 

equipamento de marca Perkin Elmer modelo TGA 4000 com fluxo de nitrogênio de 2 kgf cm-

2 ou 20 mL min-1, o software utilizado foi o Pyris. As medidas de calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) foram realizadas em um equipamento da marca Perkin Elmer, modelo Jade 

DSC, com fluxo de nitrogênio de 3 kgf cm-2, o software utilizado também foi o Pyris. 

 

2.3.5 Espectrometria de Massas 

Os espectros de massas foram obtidos por MALDI-TOF/TOF Ultraflextreme 

(Bruker Daltonics), matriz 2,5-diidroxibenzóico (DHB) preparado na concentração de 20 

mg/mL em acetonitrila e água deionizada contendo 0,1%  de ácido trifluoroacético, na 

proporcao 3:7 v/v. Os parâmetros utilizados foram: 100  laser shots por espectro, pulsed ion 

extraction (PIE) de 100 ns, modo positivo, frequência de laser de 1000 Hz e modo negativo 

de ionização. As voltagens de IS1 e IS2 aplicadas foram de 20 kV e 18,05 Kv, 

respectivamente. O modo refletor foi utilizado, sendo as voltagens em RV1 e rv2 de 21,3 Kv e 

10,7 Kv. Para a calibração externa do equipamento utilizou-se uma mistura de peptídeos, da 

Bruker. 

 

2.3.6 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

Registrou-se o espectro do composto [RuCl(Pc)(DMSO)] em um Espectrômetro 

BRUKER® Avance 400 a 400,15 Hz, utilizando CDCl3 como solvente e TMS como 

referência interna. Para registro do espectro do composto [Ru(Pc)(4-ampy)2], utilizou-se o 

Espectrômetro BRUKER® - Modelo DPX400, com magneto de 9,39 T, para tubos de 5 mm 

de diâmetro, com sistema de lock de deutério e bobina geradora de gradiente de campo em z. 

O solvente utilizado nestas análises foi DMSO-d6. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 3.1 Sínteses e purificação dos complexos rutênio-ftalocianinas 

Considerando-se as particularidades do presente trabalho, é imprescindível 

destacar a necessidade de compreensão da nova rota sintética proposta neste, razão pela qual a 

seguir são apontados alguns dos fundamentos pelos quais foi possível propor nova rota 

sintética, da qual os resultados referentes aos diversos intermediários e produtos serão 

apresentados na sequência. 

Desde 2011, a sínteses de ftalocianinas de rutênio vêm sendo realizadas no grupo 

em que este trabalho e sua autora se inserem.11, 12 Porém, rotas sintéticas destes compostos são 

bem conhecidas por possuírem baixos rendimentos devido à formação de vários subprodutos, 

como a inserção de cloreto nas posições axiais das ftalocianinas e  produtos formados pela 

hidrólise básica dos ftalonitrilos, dependendo da metodologia sintética utilizada.13 A 

dificuldade na obtenção de rutênio ftalocianinas com alto grau de pureza é relatada em 

diversos artigos há muito tempo, como pode ser observado nesta frase de Bossard (1995, 

p.1526)13: “Previous syntheses of pure ruthenium phthalocyanine complexes have been 

difficult, tedious, and suffered from low yields”.  

Buscando-se obter ftalocianinas com maior grau de pureza, facilitando a etapa de 

purificação e, consequentemente, visando o aumento do rendimento, foram propostas, no 

presente trabalho, algumas modificações na rota sintética. Estas modificações foram baseadas 

na patente depositada sob o nº BR10201600473, intitulada “Processo de obtenção de 

ftalocianinas substituídas e seus usos”, de autoria do grupo14, na qual são propostos a síntese e 

isolamento de um precursor, para obtenção de ftalocianinas com substituições no anel, além 

de um trabalho publicado por Adeloye.8 Nesta nova metodologia, inicia-se a rota com o 

precursor cis-[RuCl2(DMSO)4], um complexo bastante estudado e bem descrito em literatura. 

Este complexo possui rutênio com número de oxidação 2+, o que constitui-se uma vantagem 

em relação à metodologia anteriormente utilizada, na qual era necessária, inicialmente, a 

redução de rutênio(III) para rutênio(II), além da substituição das moléculas de água 

coordenadas – esta etapa muito conhecida na literatura como “ruthenium blue” –, em razão de 

o composto de partida ser o cloreto de rutênio.  

A reação entre o complexo cis-[RuCl2(DMSO)4] e o ftalonitrilo se dá  por uma 

reação conhecida como template, onde o anel ftalocianínico vai se formando ao redor do 
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centro metálico.15 Com fundamento no mecanismo proposto pelo grupo do Prof. Dr. Kleber 

Thiago de Oliveira para ftalocianinas16, foi proposto o mecanismo descrito abaixo para esta 

rota sintética.   
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Fonte: Autora. 

 

Como se pode observar no esquema 2-1, uma base não nucleofílica é 

imprescindível para que a reação ocorra. Esta base atacará o pentanol formando um alcóxido, 

capaz de reagir com o ftalonitrilo e iniciar o processo de formação do anel ftalocianínico. 

Após mecanismo descrito, há ainda a redução do anel ftalocianina, que terá estado de 

oxidação 2-.  

Durante este trabalho foram utilizadas duas bases não nucleofílicas, já descritas na 

literatura10, 13, a fim de se verificar a possibilidade de as rotas sintéticas terem diferenças no 

que se refere à pureza dos produtos. As bases utilizadas foram 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-

eno (DBU) e hidroquinona.  

Utilizando-se a base DBU foi necessário purificar o produto logo após a síntese, 

devido à formação de subprodutos. Após ampla investigação, concluiu-se que o produto 

direto desta síntese é o composto [RuCl(Pc)(DMSO)], cuja caracterização será discutida 

posteriormente. Sugere-se que para este complexo o estado de oxidação do metal rutênio seja 

Ru3+, uma vez que experimentos de condutimetria demonstraram ser este complexo neutro. 

Dados de EPR também comprovam este fato, porém esta análise não será aqui discutida, 

compreendendo outro trabalho que está sendo conduzido por nosso grupo de pesquisa.  

 Como se desejava obter também o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], a partir do 

composto [RuCl(Pc)(DMSO)], a inserção dos ligantes 4-aminopiridina (4-ampy) ocorreu  

facilmente, não  sendo necessária a purificação em coluna novamente, pois o produto 
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precipitou em uma mistura de água e metanol 3:1. Após sucessivas lavagens com água, o 

excesso de ligante foi totalmente eliminado. 

Para a rota sintética que utiliza-se a hidroquinona, após 24 horas de reação é 

necessário borbulhar amônia a fim de coordená-la nas posições axiais e retirar a hidroquinona 

coordenada13, tal como descrito no esquema 2-2. 

 

 Fonte: Autora. 

  

A técnica possibilitou, nesta primeira etapa, a obtenção de composto com maior 

grau de pureza, haja vista sua precipitação em solução, atribuída a formação de 

[Ru(Pc)(NH3)2] - figura 2-2.  

 

Esquema 2-2. Reação para obtenção do composto [Ru(Pc)(NH3)2] através de rota sintética utilizando a 

base hidroquinona. 
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Figura 2-2. Esquema estrutural do complexo [Ru(Pc)(NH3)2]. 

 

Fonte: Autora. 

 

Esta estratégia sintética consiste na substituição dos ligantes axiais por aqueles de 

interesse. Neste contexto, optou-se pela síntese de [Ru(Pc)(PhCN)2], como material de partida 

para outras espécies uma vez que o composto [Ru(Pc)(NH3)2] não apresentou solubilidade. O 

composto [Ru(Pc)(PhCN)2] apresenta solubilidade na maioria dos solventes orgânicos como 

diclorometano, clorofórmio, tolueno, entre outros. A expectativa inicial de uso de 4-

aminopiridina (4-ampy) como ligante de ataque em [Ru(Pc)(PhCN)2], era a obtenção de 

[Ru(Pc)(4-ampy)2]. A síntese fora procedida e, dado ao acompanhamento 

espectrofotométrico, nos levou a crer em mistura de espécies, as quais foram separadas por 

coluna cromatográfica. A fração majoritária eluída da coluna, por suas características físico-

químicas, nos levou a crer que o composto seria melhor descrito como [Ru(Pc)(4-

ampy)(PhCN)].  

Vale a pena ressaltar que para as rotas sintéticas testadas, o uso do precursor cis-

[RuCl2(DMSO)4],  substituindo a etapa do ruthenium blue foi muito vantajosa no que refere à 

obtenção de produtos mais puros, eliminando a possibilidade de hidrólise básica dos 

ftalonitrilos, uma vez que o rutênio pode catalisar reações de hidrólise em nitrilas.13 

Em relação ao uso das diferentes bases, DBU e hidroquinona, pôde-se observar 

que o uso da hidroquinona aumenta, relativamente, o rendimento das reações, obtendo-se, 

portanto, produtos mais puros. Este mesmo tipo de resultado foi reportado em estudos de 

sínteses de ftalocianinas, no grupo do Prof. Dr. Anderson Orzari Ribeiro17, no qual se optou 

por substituir o DBU, pela hidroquinona, em várias rotas sintéticas. Francisco Nascimento17 

relatou, ainda, que além de promover a formação do anel ftalocianina (pelo método de 
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ciclotetramerização), a hidroquinona também é capaz de agir como agente redutor, em 

sínteses de ftalocianinas de base livre – [H2(Pc)].  

 

3. 2 Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível (Uv-vis) 

Os compostos do tipo ftalocianinas possuem espectros eletrônicos muito 

característicos, com bandas de alta intensidade, sendo que estes podem ser facilmente 

caracterizados por esta técnica. O espectro eletrônico das ftalocianinas de base livre [H2(Pc)], 

figura 2-3, possui quatro bandas características: duas bandas na região entre 300 e 450 nm, 

atribuídas às transições entre os orbitais a2u() → eg(*), denominadas Soret ou B; e outras 

duas bandas na região entre 600 e 800 nm, as quais são atribuídas à transição a1u() → eg(*), 

denominadas Q. Essas bandas são observadas devido à menor simetria desta molécula e 

desdobramento dos níveis eletrônicos LUMO. As bandas Soret e Q são transições altamente 

permitidas pelas regras de seleção de spin e Laporte, apresentando-se, portanto, com valores 

de absortividade molar entre 104 e 105 mol L-1 cm-1.18,19 Absorções de menor intensidade 

também podem ser visualizadas nessas regiões – estas atribuídas a componentes vibrônicos, 

ou seja, transições eletrônicas para outros níveis vibracionais.20-22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

300 400 500 600 700 800 900

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 

 

418

340

749

793

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
U

.A
.)

Comprimento de Onda (nm)

Figura 2-3. Espectro de absorção do composto [H2(Pc)] (9,1 10-5 mol L-1) em H2SO4  96%. 
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Após a inserção do metal, há uma mudança na simetria dessas moléculas e, 

consequentemente, são observadas mudanças no espectro eletrônico. Metaloftalocianinas 

[M(Pc)´s] possuem maior simetria (D4h) quando comparadas à [H2(Pc)] (D2h) e, em razão 

desta mudança observa-se somente uma banda na região entre 300 e 450 nm e, a outra banda, 

entre 600 e 800 nm.17 A figura 2-4 apresenta as diferenças de simetria entre 

metaloftalocianinas e ftalocianina de base livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Em relação à ftalocianina base livre, dependendo do metal que for inserido no 

anel, deslocamentos batocrômicos ou hipsocrômicos são ocasionados, principalmente, na 

banda Q.19 A figura 2-5 apresenta as modificações que ocorrem nos orbitais de fronteira após 

a coordenação do metal. Geralmente, metais de camada fechada deslocam a banda Q para 

regiões de menor energia, em direção ao vermelho e, metais de camada aberta, para região do 

azul, gerando deslocamentos hipsocrômicos.19 Este fato pode ser observado no espectro 

eletrônico da espécie sintetizada neste trabalho, figura 2-6, uma vez que o composto 

[RuCl(Pc)(DMSO)] possui  sua banda Q deslocada para menor comprimento de onda em 

relação à ftalocianina de base livre, devido a forte interação com o anel ftalocianina. 

 

Figura 2-4. Comparação entre as simetrias de metaloftalocianinas [M(Pc)]´s e ftalocianina de base livre 

[H2(Pc)]. 
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Figura 2-5. Modificações nos orbitais de fronteira após a inserção do metal no anel ftalocianínico. 

 

Fonte: Autora. 

Transições eletrônicas do tipo transferência de carga metal-ligante (sendo neste 

cado ligante o anel ftalocianina) ou ligante-metal (anel ftalocianina – metal) não são 

observadas normalmente nos espectros de absorção na região UV-vis, uma vez que por 

possuírem baixa energia estas transições podem ser observadas somente na região do 

infravermelho próximo. Transições centradas no metal (d-d) muitas vezes não são observadas 

na região do ultravioleta por serem transições de intensidade fraca e proibidas pela regra de 

seleção de Laporte. 23, 24 

Em relação aos complexos sintetizados, os espectros eletrônicos dos compostos 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] apresentaram deslocamento hipsocrômico 

para as bandas Soret e Q, em relação aos seus precursores, sendo o deslocamento da banda Q 

mais pronunciado, conforme se pode evidenciar a seguir, na tabela 2-2 e figura 2-6.  
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Figura 2-6. Espectros de absorção para os compostos sintetizados neste trabalho: [RuCl(Pc)(DMSO)] 3,5 

10-5 mol L-1 e [Ru(Pc)(4-ampy)2] 2,5 10-5 mol L-1, solubilizados em dimetilsulfóxido (A); [Ru(Pc)(NH3)2] e 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 8,0 10-6 mol L-1 solubilizados em dimetilsulfóxido (B).  

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Autora. 
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Tabela 2-2. Propriedades eletrônicas dos complexos do tipo rutênio ftalocianinas. 

Complexo Banda B (log ε)* TCML (log ε) * Banda Q (log ε) * 

[RuCl(Pc)(DMSO)] 314 (4,32) -  640 (4,24) 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] 317 (4,82) 385  623 (4,72) 

[Ru(Pc)(NH3)2] 321**   395** 629** 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 317 (4,89) 385  622 (4,76) 

Fonte: Autora. 

* Valores de absortividade molar calculados para soluções com solvente DMSO.  

** Devido a baixa solubilidade deste complexo, não foi possível o cálculo da absortividade molar. Em literatura, 

estes valores também não são encontrados.  

 

Uma nova transição eletrônica pôde também ser evidenciada após a inserção dos 

ligantes axiais, com máximo de absorção em 385 nm, sendo esta atribuída à transferência de 

carga metal – ligantes axiais. Esta nova transição já foi reportada para compostos similares10, 

sendo também observada em um dos trabalhos do grupo, onde o composto sintetizado 

[Ru(Pc)(pyz)2] apresentou uma transição em 390 nm, atribuída à transição eletrônica do tipo 

TCML d(Ru)-*(py).12, 25 

Os espectros eletrônicos dos compostos [Ru(Pc)(NH3)2] e [Ru(Pc)(PhCN)2] não 

apresentaram deslocamentos significativos nas bandas de absorção, conforme observado na 

figura 2-7. 
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Figura 2-7. Espectros eletrônicos normalizados das espécies [Ru(Pc)(NH3)2] e [Ru(Pc)(PhCN)2] em 

solvente diclorometano, concentração 1,2 10-5 mol L-1. 

 

Fonte: Autora 

Observando o espectro eletrônico para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] é 

possível inferir que a coordenação dos ligantes axiais afeta as bandas referentes ao anel 

ftalocianina, sendo observados deslocamentos hipsocrômicos, tanto para a banda Soret (B), 

quanto para a banda Q se comparado ao espectro eletrônico de seus precursores, 

[Ru(Pc)(NH3)2] e [Ru(Pc)(PhCN)2]. Para os compostos sintetizados neste trabalho, observou-

se um deslocamento mais acentuado para as bandas Q, sendo este um indicativo de que a 

mudança na planaridade pode afetar mais o orbital HOMO.  

 

3.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) e Raman 

A espectroscopia vibracional envolve técnicas importantes para a caracterização 

dos complexos estudados. Os espectros na região do infravermelho para os complexos 

rutênio-ftalocianinas foram registrados entre 4000 e 400 cm-1, em pastilhas de KBr. Nesta 

região, bandas envolvendo vibrações de fragmentos orgânicos são usualmente observadas e 

foram analisadas neste trabalho. Utilizou-se, também, a espectroscopia Raman a fim de se 

obter informações sobre possíveis diferenças nas vibrações referentes às ligações metal-

ligante, sendo ligante tanto o macrociclo quanto os ligantes axiais. 

A figura 2-8 apresenta os espectros na região do infravermelho (FTIR) de 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], a atribuição tentativa das principais bandas FTIR e 

Raman encontram-se  na Tabela 3.  
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Figura 2-8. Espectros de absorção na região do infravermelho para compostos sintetizados neste trabalho, 

em pastilha de KBr. 

 

Fonte: Autora. 

 

Em geral, as ftalocianinas apresentam modos vibracionais relacionados às 

ligações C=C, CH e C=N presentes no anel aromático. Após a inserção do metal, no centro 

do macrociclo, algumas bandas não são mais visualizadas, em 3287 cm-1 e 1005 cm-1 

referentes a ligação NH central, sendo esta técnica uma boa aliada para acompanhar a 

inserção do metal no ftalocianínico.26 O espectro FTIR do complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] não 

apresentou essas absorções, sugerindo a inserção do metal rutênio no centro do anel 

ftalocianina. O espectro do composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] apresenta absorções em 3469 cm-1 e 

1511 cm-1 atribuídas, respectivamente, à deformação axial simétrica e à deformação angular 

no plano da ligação NH em aminas primárias, sugerindo a presença dos ligantes 4-

aminopiridina.27,28 

As metaloftalocianinas [M(Pc)]´s possuem bandas FTIR bem características: 

vibração CH, na região de 1488 cm-1, 1414 cm-1, 1119 cm-1 e 723 cm-1 referentes aos 
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estiramentos no plano do grupo isoindol (ν isoindol); estiramento do grupamento pirrol em 

1324 cm-1; além do modo vibracional atribuído ao anel Pc, em 753 cm-1.26-28  Estas bandas são 

observadas tanto para espécie [RuCl(Pc)(DMSO)], quanto para [Ru(Pc)(4-ampy)2], o que 

conduz à conclusão, por esta técnica, da manutenção do ciclo ftalocianina em ambas 

espécies.25  

No que se refere à coordenação dos ligantes axiais no complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)], sabe-se que  o ligante dimetilsulfóxido (DMSO) pode se coordenar ao 

metal tanto pelo átomo de enxofre, quanto pelo átomo de oxigênio. Evans e colaboradores7 

relataram que a coordenação com o metal, através do átomo de enxofre, desloca os modos 

vibracionais para frequências maiores, devido ao aumento da ordem da ligação S=O.  Os 

principais modos vibracionais relacionados à coordenação do DMSO são observados em 1090 

cm-1, 1095 cm-1 e 1120 cm-1, atribuídos ao estiramento da ligação S=O, quando o metal está 

coordenado ao átomo de enxofre, e em 920 cm-1 quando este está coordenado ao rutênio pelo 

oxigênio.7 No espectro do complexo estudado, a análise da coordenação deste ligante pela 

técnica FTIR foi dificultada devido à sobreposição das bandas, com aquelas decorrentes dos 

modos vibracionais do anel ftalocianina, não sendo possível atribuir corretamente as bandas 

referentes à coordenação do DMSO no espectro do composto [RuCl(Pc)(DMSO)]. 

Com a finalidade de complementar os dados obtidos pela técnica FTIR, também 

foram coletados os espectros Raman dos complexos (figura 2-9). Para facilitar a visualização, 

os dados estão sumarizados na tabela a seguir (tabela 2-3). 
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Figura 2-9. Espectros Raman para os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], no estado 

sólido. 

 

 

Fonte: Autora. 
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Tabela 2-3. Principais modos vibracionais, deslocamentos Raman para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e 

[Ru(Pc)(4-ampy)2]. 

[H2(Pc)] [RuCl(Pc)(DMSO)] [Ru(Pc)(4-ampy)2] Atribuição Tentativa (26-28) 

IR 

(cm-1) 

IR 

(cm-1) 

Raman 

(cm-1) 

IR 

(cm-1) 

Raman 

(cm-1) 

3287   3469  ν (NH) 

1596   1511  ν (C=C) aromático 

1502 1488  1488 1482 ν (N=) 

1477 1411  1414 1414 ν (CH) isoindol 

1334 1324  1324 1349 ν CN pirrol 

    1131  “respiração” anel pirrol 

1118 1119  1119 1120 ν (CαCβ) 

    954 Deformação do anel 

750 753  753 730 Anel Pc  

734  734  723  σ fora do plano (CH)  

  500  576 σ fora do plano (CH)  

    239 MN Pc 

Fonte: Autora. 

 

Os espectros Raman para os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], 

figura 2-9, apresentaram características bastante diferentes. No espectro do composto 

[RuCl(Pc)(DMSO)] observou-se somente dois modos vibracionais, uma vez que este 

absorveu energia proveniente da excitação resultando em decaimento radiativo, sendo 

observada luminescência – que impediu a completa visualização do espectro.27 Estes modos 

vibracionais observados estão relacionados à ligação CH do anel ftalocianina. Já no espectro 

do composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] foi possível observar diversos modos vibracionais 

intensificados  no espectro Raman, provavelmente resultantes do efeito Raman Ressonante.  

Esse fato pode ser explicado (muito provavelmente) devido à inserção dos ligantes 

axiais que desativam a luminescência, viabilizando a perda de energia por processos não 

radiativos. Outro fator que pode ter contribuído para a intensificação dos modos vibracionais 

para este composto é a mudança de simetria. Palys e colaboradores23 também evidenciaram 

aumento na intensidade e aparecimento de novos modos vibracionais, no espectro Raman, 

após a inserção de ligantes axiais no complexo [Zn(Pc)] e, consequentemente, mudança de 
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simetria. Nos espectros, apresentados na figura 9, foram observados modos vibracionais 

referentes ao anel ftalocianina – anteriormente não observados no espectro FTIR, como a 

“respiração” do anel ftalocianina em 1131 cm-1 e deformação do anel, em 954 e 730 cm-1. O 

modo vibracional atribuído à ligação M-Pc foi observado em 239 cm-1, portanto não se pôde 

inferir diferenças neste modo vibracional após a inserção dos ligantes axiais.  

Em relação à substituição de ligantes axiais para os complexos [Ru(Pc)(NH3)2],  

[Ru(Pc)(PhCN)2] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)], é possível observar modificações nos espectros 

FTIR. Os espectros são apresentados na figura 2-10.  

 

Figura 2-10. Espectros FTIR para os complexos [Ru(Pc)(NH3)2],  [Ru(Pc)(PhCN)2] e [Ru(Pc)(4-

ampy)(PhCN)], em pastilhas de KBr. 

 

Fonte: Autora. 
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Para o complexo com ligante NH3 observaram-se vibrações características das 

ligações NH, em 3056 cm-1. Após a substituição destes ligantes por PhCN observou-se o 

desaparecimento das bandas referentes  ao ligante NH3 e aparecimento da vibração em 2244 

cm-1, referente à nitrila. Esta banda se encontra em maior frequência, se comparada ao modo 

vibracional da nitrila livre, que é observada em 2231 cm-1. Geralmente, em complexos, são 

observados deslocamentos para menores frequências deste modo vibracional, uma vez que a 

forte retrodoação entre metal e nitrila  d  *(CN)  diminui a força da ligação entre 

carbono e nitrogênio. Porém, foi observado fenômeno contrário a este, onde a ligação 

referente à nitrila possui maiores frequências, sendo fortalecida após a coordenação com o 

anel RuPc. Este fato foi observado por Bossard e colaboradores13, que enfatizaram o caráter 

fraco da retrodoação do anel [Ru(Pc)], em comparação com alguns complexos de Ru(II) 

descritos na literatura, como o complexo [Ru(NH3)5(PhCN)]2+, o qual possui frequência 

vibracional referente a nitrila em 2188 cm-1. 

 A substituição de um ligante PhCN  por 4-ampy, por sua vez, foi acompanhada 

pela diminuição do modo vibracional referente à nitrila, bem como do aparecimento de modos 

vibracionais originários das ligações NH, como em 3347 e 1514 cm-1. 28 

 

3.4 Espectrometria de Massas – MALDI  

A técnica de espectrometria de massas é imprescindível para a caracterização de 

compostos e confirmação das respectivas estruturas. A técnica MALDI torna-se interessante 

para ser utilizada por compostos que possuem baixa volatilidade e apresentam alta 

fragmentação em técnicas de espectrometria de massas clássicas, em razão de a ionização em 

energias baixas provocar uma menor fragmentação dos íons. Atualmente esta técnica vem 

sendo bem utilizada para caracterização de compostos de coordenação clássicos e 

organometálicos.29 

Para compostos que possuem o metal rutênio, o padrão isotópico pode ser 

observado nos espectros, sendo esta mais uma informação para a caracterização completa 

destes compostos25, 29, conforme pode ser observado na figura 2-11.  
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Figura 2-11. Padrão isotópico do rutênio para o sinal m/z 614,031 para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]. 

 

Fonte: Autora. 

 

Os espectros de massas dos complexos rutênio-ftalocianinas sintetizadas neste 

trabalho foram obtidos utilizando a técnica MALDI-TOF. Nessa técnica, um pulso de laser 

incide sobre a amostra que se encontra em estado sólido, e através de uma matriz que é 

adicionada à amostra, há a absorção de energia.30 Geralmente utiliza-se como matriz o ácido 

2,5-dihidroxibenzoico, que é adicionado ao composto no preparo da amostra. Após, a matriz é 

capaz de absorver a energia emitida pelo laser, transferindo prótons para o composto e, 

concomitantemente, ocorrendo a dessorção deste, o que permite a passagem do composto do 

estado sólido diretamente para o gasoso.31 Os espectros foram obtidos em modo positivo. 

No espectro de massas do composto [RuCl(Pc)(DMSO)], apresentado nas figuras 

2-11 e 2-12, foi possível observar dois sinais que possuem padrão isotópico do rutênio:  um 

sinal com relação m/z 1226,092 referente à formação de um dímero [Ru(Pc)]2
+ e outro sinal 

com relação m/z 614,248, referente ao íon  do complexo [Ru(Pc)]+, que possui massa 

molecular 613,59 g mol-1. A formação de dímero com sinal de alta intensidade foi observada 

também em trabalho relatado por Rodríguez-Morgade e colaboradores32, onde este menciona 

que há sempre a presença deste sinal para complexos similares – muito provavelmente 

originário no decorrer da análise, em virtude das próprias condições experimentais.  

Os ligantes axiais não foram observados para este composto, perdendo-se estes 

durante a aquisição do espectro. Embora a energia utilizada nesta técnica possa ser descrita 
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como “soft”, o que de certa forma seja conveniente para análise de compostos de 

coordenação, não se pode dizer que seja um padrão geral para todas as espécies com esta 

característica. De fato, depende de cada composto analisado e a dosagem certa parece ser 

dependente do analista e do seu entendimento do sistema em análise. Como não se tem acesso 

direto ao equipamento, esta análise se restringirá ao resultado obtido, nas condições de análise 

desenvolvidas. Ressalta-se, porém que qualquer energia fornecida a um composto poderá 

induzir certa reatividade, dependente da forma de excitação, das características do composto e 

das várias possibilidades inerentes ao meio.  

 

Fonte: Autora. 

 

Para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], foram observados três sinais com padrão 

isotópico do metal rutênio, conforme figura 2-13: observa-se o íon do complexo referente ao 

composto [Ru(Pc)(4-ampy)2]
+ com m/z 802,172, uma vez que este complexo possui massa 

molecular 801,83 g mol-1; outros dois sinais com relação m/z 614,056 e 1227,102 evidenciam 

a perda dos dois ligantes 4-aminopiridina e, consequentemente, a formação do dímero, 

anteriormente observado para o complexo [Ru(Pc)], sugerindo que a energia aplicada 

favorece a perda dos ligantes 4-aminopiridina. Para estes fragmentos especificados o padrão 

Figura 2-12. . Espectro MALDI-TOF para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)]. 
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isotópico de rutênio é sempre observado. Outros fragmentos de menor intensidade estão 

presentes (sinais com m/z 550,614; 522,614; 456,239; 470,256), porém pelas características 

apresentadas devem ser de natureza orgânica, relacionados principalmente à fragmentação do 

macrociclo.  

 

 

Figura 2-13. Espectro MALDI-TOF para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2]. 

 

Fonte: Autora. 

 

Para melhor entendimento, fragmentou-se o íon do complexo de razão m/z 

802,102. O espectro é apresentado na figura 2-14. Foi possível observar três sinais com maior 

intensidade que possuem padrão isotópico do rutênio, com valores de m/z iguais a: 802,187; 

707,151 e 613,342 os quais podem ser atribuídos aos íons [Ru(Pc)(4-ampy)2]
+, [Ru(Pc)(4-

ampy)]+ e [Ru(Pc)]+, respectivamente. Portanto, a perda dos ligantes 4-aminopiridina pode ser 

bem observada nos espectros de massa, evidenciando a presença de dois ligantes 4-ampy na 

molécula.  
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Figura 2-14.  Espectro MS/MS MALDI-TOF do íon molecular 802,102 (A) e respectivo padrão isotópico 

(B). 

 
 

Fonte: Autora. 

 

O espectro de massas para o composto [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] (figura 2-15) 

também apresentou o sinal com relação m/z 1227,142 referente ao dímero [Ru(Pc)]2
+, 

evidenciando, novamente, a facilidade de perda dos ligantes axiais durante a análise destas 

amostras por esta técnica.   
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Fonte: Dados não publicados Dra. Laena Pernomian. 

 

Foi possível observar também o íon molecular de m/z 808,074 referente à espécie 

[Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)]+. Todos os sinais observados possuem o padrão isotópico do metal 

rutênio, evidenciando a presença deste metal nos macrociclos.  

 

3. 5 Análises Térmicas – Termogravimetria (TGA) e Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) 

A fim de investigar o efeito da inserção dos ligantes axiais na estabilidade térmica 

dos compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], foram realizados experimentos de 

análise termogravimétrica (TGA), termogravimetria derivada (DTG) e calorimetria 

exploratória diferencial (DSC).  

Figura 2-15. Espectro MS/MS MALDI-TOF do íon molecular 802,102 (A) e respectivo padrão isotópico 

(B). 
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As curvas TGA, DTG e as curvas DSC são apresentadas nas figuras 2-16 e 2-17, 

respectivamente e a tabela 2-4 resume os eventos térmicos observados nas análises das curvas 

TGA e DTG para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2].  

 Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] observa-se que até a temperatura máxima da 

análise não houve decomposição total do anel ftalocianina, demonstrando sua alta estabilidade 

térmica. Nesta curva foi possível observar dois eventos térmicos, sendo o primeiro atribuído 

provavelmente à perda de moléculas de solvente. A curva DSC corrobora este fato, uma vez 

que na faixa entre 150°C a 200°C observa-se um pequeno pico endotérmico. O segundo 

evento térmico observado, com temperatura DTG em 300°C, pode-se referir à perda de 
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Figura 2-16. Curvas TGA/DTG e DSC para os composto [RuCl(Pc)(DMSO)]. 

Figura 2-17. Curvas TGA/DTG e DSC para os composto [Ru(Pc)(4-ampy)2]. 
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material orgânico do macrociclo. Após aproximadamente 275°C, são observados na curva 

DSC picos endotérmicos que são harmônicos com a decomposição do anel ftalocianina.33   

 

Tabela 2-4. Eventos térmicos observados nas curvas TGA e DTG para os complexos sintetizados neste 

trabalho. 

Composto Faixa de 

Temperatura 

(°C) 

DTG 

(°C) 

Perda de 

massa 

encontrada 

(%) 

Perda de 

massa 

calculada 

(%) 

Atribuição 

Tentativa 

               

[RuCl(Pc)(DMSO)] 

30 – 155 - 2,94 - Perda de 

solvente 

155 - 423 300 42,6 44,5 Perda 

parcial 

anel Pc 

     

 

 

  [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

32 - 219 136 3,62 - Perda de 

solvente 

219 – 540 410 50,96 48,64 Perda 

parcial 

anel Pc + 

isoindol 

540 - 750 616 37,68 38,07 isoindol + 

2 ligantes 

axiais 

Fonte: Autora. 

 

As curvas de análises térmicas para o composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] ( figura 17) 

não apresentaram perdas de massas referente aos ligantes axiais.  O primeiro evento 

observado pode ser atribuído à perda de moléculas de solvente, evento também 

acompanhando de um pequeno pico endotérmico observado entre 150°C e 200°C na curva 

DSC. Vale a pena ressaltar que a curva DSC não apresenta eventos térmicos significativos, 

evidenciando que na faixa de temperatura analisada não houve eventos como degradação 

térmica ou transições de fase. Outros dois eventos térmicos observados na curva TGA 

(temperatura DTG 410°C e 616°C) podem também ser atribuídos à decomposição de material 

orgânico do anel ftalocianina juntamente com os ligantes axiais. O mesmo foi reportado no 

trabalho de Cordeiro e colaboradores33 para os complexos sintetizados [Co(Pc)(pyz)2] e 

[Zn(Pc)(pyz)2], para os quais se observou a perda parcial  de pirazina, concomitante à perda 

de massa referente ao macrociclo. Este fato pode evidenciar a grande estabilidade térmica 

deste composto, bem como a estabilidade da ligação metal-ligantes axiais, frente ao aumento 

de temperatura. 
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Comparando as curvas TGA para os dois compostos, pode-se observar que para o 

complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] a decomposição inicia-se em uma temperatura maior, indicando 

estar, possivelmente, relacionada à coordenação dos ligantes axiais. 

 

3.6 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear – RMN 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear é uma técnica que permite 

mapear densidades eletrônicas de alguns átomos e, consequentemente, inferir a estrutura 

espacial de um composto.30 Dois pontos importantes podem ser observados no uso da RMN. 

Geralmente a amostra pode ser recuperada – em se tratando de compostos com baixa 

quantidade é possível sua recuperação; e o tempo de uso de máquina é proporcional à 

concentração utilizada do composto, possibilitando que com baixas concetrações seja possível 

a aquisição de bons espectros, apenas sendo necessário maior tempo. Para ftalocianinas, o 

RMN encontra algumas limitações em razão da fácil agregação destes compostos. Portanto, 

para a obtenção de espectros com sinais é preciso diminuir a concentração das soluções, além 

de aumentar o número de scans, ou utilizar equipamentos com uma maior resolução. 

Durante este trabalho realizou-se o espectro de RMN para os compostos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], apresentados nas figuras 2-18 e 2-19, 

respectivamente. Não foi possível a integração dos sinais para os espectros dos dois 

compostos devido às baixas intensidades dos sinais observados.  
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Figura 2-18. Espectro de RMN 1H para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] utilizando-se o solvente CDCl3. 

 

Fonte: Autora. 

 

O espectro do complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] apresenta dois multipletos 

característicos do anel ftalocianínino em 7,92 e 9,20 ppm, conforme já bem descrito em 

literatura, onde  hidrogênios α geralmente estão localizados na região entre 9,41 e 9,16 ppm,  

e os hidrogênios β se localizam entre 8,12 e 7,90 ppm.  É descrito em literatura que a 

agregação pode deslocar os sinais dos hidrogênios do anel ftalocianina para campo alto, uma 

vez que a densidade eletrônica da molécula próxima causa efeito de blindagem. Um exemplo 

é composto [{15-crown-5)4Pc}Ru(CO)(CH3OH)] no qual os sinais aparecem deslocados em 

1,00 ppm.6 Para o composto sintetizado neste trabalho não foram observados deslocamentos 

significativos se comparados com estruturas próximas já relatadas previamente, como o 

complexo [Ru(Pc)(DMSO)2] que possui multipletos α  em 9,32  e β em 8,02 ppm.34  Porém, os 

sinais parecem estar alargados, o que  pode ser um indicativo de agregação.  

Outro sinal importante para a caracterização do composto [RuCl(Pc)(DMSO)] é 

observado entre  -1,03 e -1,23 ppm. Kobel e Hanack34 relataram diferenças entre DMSO 

coordenado e não coordenado por meio de sinais no espectro de RMN, onde DMSO 
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solvatando moléculas apresenta sinal em 2,58 ppm, enquanto coordenado, em -1,18 ppm. 

Portanto, atribui-se o sinal observado no espectro do composto sintetizado ao ligante DMSO. 

Fonte: Autora. 

 

O espectro do composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] apresenta diferenças interessantes em 

relação ao seu precursor. Os multipletos atribuídos aos hidrogênios do anel ftalocianínico 

estão bem resolvidos e podem ser observados entre 8,99 e 8,96 ppm (hidrogênios β) e entre 

7,90 e 7,86 ppm (hidrogênios α). Comparando o espectro de RMN deste complexo com o 

complexo similar [{(t-Bu)4Pc}Ru(4-ampy)2]
10 pode-se observar que os sinais para os prótons 

do anel ftalocianina estão na mesma região (hidrogênios α em 7,88 ppm e hidrogênios β em 

8,98 ppm).  

Os hidrogênios atribuídos ao anel piridínico do ligante axial sofrem 

deslocamentos para mais alto campo após a coordenação ao metal. O hidrogênio b (figura 2-

19) no ligante livre é observado em 6,99 ppm e, após a coordenação, em 4,53 ppm. O mesmo 

ocorre com o hidrogênio a, porém seu deslocamento para campo alto ainda é mais 

Figura 2-19.  Espectro de RMN 1H para o composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] utilizando-se o solvente DMSO-

d6. 



99 

 

pronunciado, pois no ligante livre este hidrogênio é observado em 8,46 ppm, e após a 

coordenação, observa-se em 2,08 ppm. Estes grandes deslocamentos também foram 

observados por McDonagh e colaboradores6 para o composto [{(t-Bu)4Pc}Ru(4-ampy)2], 

sugerindo que estes são causados pela nuvem eletrônica dos elétrons  do anel diamagnético, 

culminando na blindagem hidrogênios do anel piridínico. McDonagh ainda ressalta que os 

prótons de ligantes axiais muito próximos do centro metálico rutênio sofrem ainda uma maior 

blindagem – o que, de fato, observou-se também neste trabalho.6   

Portanto, os espectros de RMN confirmam as estruturas propostas para os 

compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e (Ru(Pc)(4-ampy)2]. Outros sinais são observados nos dois 

espectros, porém não puderam ser atribuídos. Acredita-se que estes sinais possam estar 

relacionados com soltavação de moléculas de solventes utilizados durantes as sínteses, pois 

não foram observados sinais referentes a prótons dos precursores utilizados para a formação 

do anel, como ftalonitrilos.  
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4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

A síntese de metaloftalocianinas vem sendo descrita como ponto chave para o 

aperfeiçoamento desta classe de compostos – ftalocianinas – para o uso em terapia 

fotodinâmica. Entre elas, ftalocianinas de rutênio demonstram ser promissoras uma vez que 

este metal geralmente apresenta geometria octaédrica e dois ligantes axiais podem se 

coordenar ao centro metálico, como descrito para diferentes rutênio-ftalocianinas sintetizadas.  

As principais dificuldades no que se refere a ftalocianinas de rutênio são àquelas 

referentes à metodologia sintética, frequentemente reportadas na literatura, nas quais as 

impurezas se tornam o principal problema. Neste sentido, durante este trabalho de doutorado, 

a proposta de também sintetizar ftalocianinas de rutênio com substituições periféricas trouxe o 

uso do complexo cis-[RuCl2(DMSO)4] como precursor. Portanto, o uso deste complexo 

também foi adotado para a síntese da ftalocianina sem substituição periférica, a fim de se 

obter o produto final [Ru(Pc)], como obtido por Kobel e Hanack.34 Porém, estudos 

espectroscópicos e diversos experimentos indicaram uma estrutura diferente da esperada. O 

gel de mobilidade eletroforética, assim como medidas de condutividade em diferentes 

solventes, demonstrou que se trata de composto neutro. Este fato aliado com sinal negativo 

observado no espectro de 1H-NMR conduziu à hipótese de que ocorrer a coordenação axial 

com o ligante DMSO. Medidas de EPR realizadas demonstraram se tratar de Ru3+. Portanto, a 

sugestão da coordenação com um Cl- torna-se necessária para a obtenção de um composto 

neutro e, portanto, conclui-se que a estrutura é [RuCl(Pc)(DMSO)]. 

O complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] foi sintetizado facilmente utilizando-se o 

precursor [RuCl(Pc)(DMSO)], constituindo a primeira rota sintética utilizada para obter este 

complexo. O caráter mais básico dos ligantes piridínicos, em relação aos ligantes já 

coordenados, faz com que a substituição destes seja favorecida, mesmo em condições de 

temperaturas brandas, porém o rendimento desta reação é baixo. 

A fim de se verificar a possibilidade de um aumento do rendimento para a 

obtenção do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], optou-se ao final deste trabalho por sintetizá-lo 

também através da rota descrita por McDonagh e colaboradores10, onde primeiro sintetiza-se 

o composto [Ru(Pc)(NH3)2], substituindo-se, na sequência, os ligantes NH3 por PhCN, para 

posteriormente substituí-los pelos ligantes 4-ampy. Porém, durante a última etapa não se 

verificou a substituição total dos ligantes PhCN por 4-ampy, obtendo-se o composto 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] que foi caracterizado por algumas técnicas descritas neste capítulo.  
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De maneira geral, os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)], [Ru(Pc)(4-ampy)2] e 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] foram sintetizados e suas estruturas confirmadas pelas técnicas 

descritas neste capítulo. Nos próximos capítulos serão discutidas propriedades fotoquímicas e 

fotobiológicas destes, bem como possíveis propriedades para aplicação como agentes 

“teranósticos” quando associados aos pontos quânticos.  
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CAPÍTULO 3  – ESTUDOS FOTOFÍSICOS, FOTOQUÍMICOS E 

FOTOBIOLÓGICOS DE COMPLEXOS RUTÊNIO-FTALOCIANINAS 

___________________________________________________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO 

Porfirinas, ftalocianinas, clorinas e seus derivados são estruturas que vêm sendo 

amplamente exploradas desde a descoberta do potencial destas em atuarem como 

fotossensibilizadores na terapia fotodinâmica. 1 Em especial, as ftalocianinas são classificadas 

como fotossensibilizadores de segunda geração e têm destaque principalmente por possuírem 

alta absorção na janela terapêutica, além da capacidade de produção de oxigênio singleto.2  

Alguns sistemas de ftalocianinas estão em fases clínicas ou já são utilizados em 

alguns países, por exemplo, pode-se citar as ftalocianinas de zinco [Zn(Pc)] em lipossomas, as 

de silício [Si(Pc)] com substituições axiais e o composto Photosens®, uma ftalocianina 

tetrasulfonada de alumínio.3 Porém, apesar de existirem tantos estudos envolvendo 

ftalocianinas para atuarem como fotossensibilizadores, poucos compostos desta natureza 

alcançaram êxito em estudos clínicos.4 Neste contexto, torna-se imprescindível, além de 

estudos sintéticos, um aprofundamento no estudo de propriedades fotoquímicas e fotofísicas 

destes compostos, a fim de se obter compostos interessantes para atuarem em sistemas 

biológicos.  

Estratégias sintéticas podem ser utilizadas para aumentar a eficiência destes 

fotossensibilizadores e modificar, por exemplo, suas propriedades fotofísicas e/ou 

fotoquímicas. Uma destas é utilizar metais que possuem raios maiores com a finalidade de 

aumentar a produção de oxigênio singleto, aumentando, assim, o cruzamento intersistemas 

causado pelo acoplamento spin-órbita. 5 

No que se refere a propriedades fotobiológicas, o desafio dos fotossensibilizadores 

é obter compostos que sejam seletivos e não causem efeitos citotóxicos em pacientes. Como 

citado acima, o composto Photosens® tem sido utilizado para tratar diversos tipos de câncer, 

principalmente na Rússia, podendo-se exemplificar com o uso contra o câncer de pele, de 

boca e de mama. Porém, pacientes expostos a este composto apresentaram efeitos fototóxicos 

por várias semanas após o tratamento. 3 

Após o exposto acima, fica nítida, portanto, a necessidade de combinar estudos 

sintéticos de fotossensibilizadores com estudos fotoquímicos, fotofísicos e fotobiológicos, a 

fim de obter-se êxito em futuras aplicações destes complexos na terapia fotodinâmica.  

No decorrer deste capítulo serão apresentados resultados dos estudos fotoquímicos 

e fotofísicos dos complexos rutênio-ftalocianinas sintetizados, além de estudos fotobiológicos 
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preliminares – estes últimos realizados com o intuito de avaliar se tais complexos possuem 

características promissoras para estudos mais aprofundados no que tange à foto-atividade.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Reagentes e Solventes 

Tabela 3-1. Reagentes e solventes utilizados nos experimentos descritos neste capítulo. 

Reagentes Pureza Procedência 

 

Aminoácidos não essenciais de MEM  

 

- 

 

GIBICO LifeTechnologies 

Corante Azul de Tripan - GIBICO LifeTechnologies 

Dimetilsulfóxido (DMSO) padrão analítico Synth 

1,3-difenilisobenzofurano (DPBF) 97,0% Sigma-Aldrich 

DNA timo de bezerro - Sigma-Aldrich 

Ftalocianina de zinco - [Zn(Pc)] 97,0% Sigma-Aldrich 

Kit para purificação do  

plasmídio puC19 

 

- 

Concert Miniprep System  

Life Technology 

Meio de cultura DMEM 41965 - GIBICO LifeTechnologies 

Meio de cultura RPMI 1640 - GIBICO LifeTechnologies 

5′-monofosfato guanosina disódica  99,0% Sigma-Aldrich 

MTT – M5655 ≥97,5% Sigma-Aldrich 

MTS - CellTiter 96TM - Promega 

Plasmídio pUC19 - Bayou Biolabs 

Solução antibiótico/antimicótico A5955  - Sigma Aldrich 

Soro fetal bovino (SFB-Gibco) - ThermoFisher 

Solução Tripsina-EDTA - Sigma Aldrich 

Tampão fosfato-salino P4417 - Sigma Life Science 

Tampão Tris ≥98,0%  Sigma Aldrich 

Fonte: Autora. 

 

Todos os solventes foram utilizados sem prévia purificação. O DNA plasmídico 

pUC19 foi purificado de acordo com as instruções presentes no kit de purificação.  
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2.2 Procedimento Experimental 

 

2.2.1 Rendimento quântico de fluorescência  

Calculou-se o rendimento quântico de fluorescência para os complexos rutênio-

ftalocianina utilizando-se como padrão zinco ftalocianina(II) – [Zn(Pc)] (Φfstd = 0,200 %), em 

dimetilsulfóxido, com excitação em 610 nm, fenda 3, utilizando-se a equação (1). 

 

   𝛷𝑓 =  𝛷𝑓𝑠𝑡𝑑 .
F. Astd.  n2

Fstd.  A . nstd
2                                                                                     (1) 

 

 

onde,  

 

Φfstd = rendimento quântico de fluorescência do padrão [Zn(Pc)]; 

Fstd e F = área abaixo da curva de fluorescência do padrão e amostra, respectivamente; 

Astd e A = absorbância do padrão e amostra no comprimento de onda de excitação, 

respectivamente; 

n2
std e n2 = índice de  refração do solvente. 

 

2.2.2 Rendimento quântico de oxigênio singleto 

O rendimento quântico de oxigênio singleto foi determinado pelo método indireto 

para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)], [Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)].  

Prepararam-se soluções desses compostos em 2,00 mL de dimetilsulfóxido qualitativamente, 

de modo que a absorbância do espectro no comprimento de onda de 660 nm fosse 

aproximadamente 0,30. Preparou-se uma solução de concentração 2,00 mg mL-1 de 1,3-

difenilisobenzofurano (DPBF) em dimetilsulfóxido. Adicionou-se 10,0 µL desta solução às 

soluções dos complexos e registrou-se o espectro. Após, irradiou-se estas soluções por 1,00 

segundo para [RuCl(Pc)(DMSO)], 3,00 segundos para [Ru(Pc)(4-ampy)2] e 12,0 segundos 

para o complexo [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)], utilizando como fonte de irradiação um laser com 

comprimento de onda em 660 nm. Registrou-se o espectro de absorção. Repetiu-se este 

processo por mais dez vezes, registrando o espectro sempre ao final de cada irradiação. Ao 

final de cada experimento, gerou-se um gráfico de logaritmo neperiano da absorbância em 

416 nm versus tempo de irradiação. A média dos valores do coeficiente angular corresponde à 

taxa de fotodegradação da amostra.   
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O cálculo do rendimento quântico foi determinado através da equação (2). 

Utilizou-se como padrão a zinco ftalocianina [Zn(Pc)]. 

 

𝛷∆ =  
𝛷∆𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 .𝑅.𝐼𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑅𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜.  𝐼𝑎𝑏𝑠
                                                                                                 (2) 

 

onde,  

Φ∆padrão= rendimento quântico de oxigênio singleto do padrão (0,67 para ZnPc); 

Rpadrão e R = taxa de fotodegradação do padrão e amostra, respectivamente; 

 Iabs padrão e  Iabs = taxa de absorção de luz do padrão e amostra, respectivamente. 

 

2.2.3 Estudos de Fotodegradação 

Para a realização deste estudo, foi preparada uma solução do complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)], em dimetilsulfóxido, de forma que a absorção da banda mais intensa 

estivesse entre 1,00 e 1,50. Registrou-se o espectro e, então se iniciou a irradiação da amostra, 

com laser cujo comprimento de onda é 660 nm e a potência, 39,0 mW,  em intervalos de 5,00 

minutos. A cada irradiação foi registrado o espectro de absorbância. Foram feitas de seis a 

oito irradiações. O mesmo procedimento foi realizado para os complexos [Ru(Pc)(4-ampy)2] e 

[Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)]. 

 

2.2.4 Estudos de Fotólise 

Para estes, preparou-se uma solução do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] em 

dimetilsulfóxido, de forma que as bandas de absorção possuíssem absorbância menor que 

1,00. A solução foi mantida em atmosfera de N2 for 20,0 minutos, decorridos estes, a cubeta 

foi selada. Registrou-se o espectro e, na sequência, iniciou-se a irradiação da amostra, com 

lâmpada de xenônio e filtro de interferência em 590 nm, em intervalos de 5,00 minutos. A 

cada irradiação foi registrado o espectro de absorbância. Utilizou-se também o filtro de 

interferência em 355 nm. 

 

2.2.5 Estudos fotobiológicos 

Os estudos fotobiológicos descritos foram realizados para os complexos 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)]. Os ensaios fotobiológicos foram realizados 
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pela Dra. Loyanne Carla Barbosa Ramos (método MTS) em colaboração com o grupo da 

Profa. Dra. Alexandra R. Fernandes, na Universidade Nova Lisboa, em Portugal, e em 

colaboração com a Dra. Laena Pernomian (método MTT). 

 

2.2.5.1 Linhagens celulares 

Os estudos fotobiológicos foram conduzidos em células de linhagens tumorais: 

B16-F10 (Mus musculus; melanoma), adquirida do banco de células da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (lotes: 001384 e 00826); MNT-1 (melanoma humano; 10370021 

LifeTechnologies); HCT 116 (carcinoma colorretal humano; ATCC ® CCL-247™) e A549 

(adenocarcinoma de pulmão humano; ATCC® CCL-185™), bem como em células de 

linhagens não-tumorais: fibroblastos (primary dermal fibroblasts - tecido neonatal humano; 

ATCC® PCS-201-010™). 

 .  

2.2.5.1.1 Cultivo celular 

Cultivo de células B16-F10 e MCF-7 

 Para o cultivo das células de melanoma da linhagem B16-F10 ou de 

adenocarcinoma de mama humano MCF-7, utilizou-se o meio de Cultura RPMI-1640 (Sigma-

Aldrich® com 25,0 mM de HEPES, com L-glutamina e sem piruvato de sódio), acrescido de 

1% de solução antibiótica (Sigma-Aldrich®, contendo penicilina, estreptomicina e 

anfotericina B) e 10% de soro fetal bovino (Gibco). Posteriormente, ajustou-se o pH em 7,4 e 

realizou-se a filtração à vácuo com filtro de 0,22µm para a esterilização do meio de cultura.  

As células foram cultivadas em garrafas para cultura celular de 75,0 cm2, em meio 

RPMI e mantidas em estufa a 37,0 °C, com atmosfera controlada com 5,0 % de CO2,em 

atmosfera úmida, com troca de meio em média a cada 2 dias. Após a confluência, as células 

foram tripsinizadas (solução de Tripsina-EDTA 1%), centrifugadas 1100 rpm por 10,0 

minutos e ressuspendidas em meio de cultura RPMI-1640, e plaqueadas em placas de 96 

poços (1 105 células mL-1).  

 

Cultivo de células MNT-1, HCT116 e A549, fibroblasto humano 

As linhagens MNT-1, HCT116, A549 e fibroblasto humano foram cultivadas em 

garrafas de cultura de 75,0 cm2 em meio de cultura Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/10370021
https://www.atcc.org/Products/All/CCL-185.aspx
https://www.atcc.org/products/all/PCS-201-010.aspx
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(DMEM) suplementado com 10,0 % (v/v) de Soro Fetal Bovino, 100 U/mL penicilina e 100 

µg/mL estreptomicina. A linhagem não-tumoral de fibroblasto humano foi cultivada como 

descrito para as demais células adicionando-se também 1,00 % (v/v) de Non Essential Amino 

Acids 100x ao meio de cultura completo. As garrafas de cultura foram incubadas em estufa a 

37,0 °C, 5,00 % (v/v) de CO2 e 99,0 % de umidade relativa.  

 

2.2.5.1.2 Avaliação do potencial citotóxico dos complexos [Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(4-

ampy)(PhCN)] 

Ensaios de viabilidade celular  

Determinação do número de células para os ensaios de viabilidade celular  

 Ao atingir aproximadamente 90,0 % de confluência nas garrafas de cultura, as 

células foram coletadas. Para isso o meio foi retirado e adicionou-se a solução de 

Tripsina/EDTA, e a suspensão celular obtida foi recolhida, centrifugada e as células 

ressuspensas em meio de cultura apropriado, foram contadas utilizando o método de exclusão 

Trypan Blue. As células foram contadas em microscópio invertido, com o auxílio da câmara 

de Neubauer. Após a contagem, calculou-se a densidade celular da amostra através da 

equação (3). 

 

   Número de células =  
Σ n° de células

4
 × 104  × Fator de diluição                                        (3) 

 

Avaliação da viabilidade celular pelos métodos MTT e MTS 

 Após o cultivo e determinação do número de células, as mesmas foram 

aplicadas em placas de cultura com 96 poços de modo a se obter uma concentração de 105 

células/poço e mantidas em estufa por 24 horas para adesão. . Após esse período o meio de 

cultura foi retirado e adicionado meio de cultura RPMI-1640 sem vermelho de fenol, 

contendo os devidos tratamentos ou condição controle (veículo) em cada um dos poços. Os 

tratamentos foram: complexos [Ru(Pc)(4-ampy)2] ou [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)], previamente 

solubilizados  em DMSO, ou apenas DMSO (condição controle – veículo). As células tratadas 

foram mantidas em estufa por 24 horas.  

Após o período de incubação avaliou-se a viabilidade celular através do uso de 

ensaios colorimétricos com MTT [brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio)] 
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e MTS [3-(4,5 dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio]. 

Para o ensaio de MTT, após o período de tratamento com os complexos ou com o 

veículo, realizou-se a retirada do meio de cultura contendo tais agentes, e a adição de novo 

meio de cultura RPMI-1640 sem vermelho de fenol contendo 1% de solução antibiótica e 

10% de soro fetal bovino, seguido da irradiação ou não-irradiação, de acordo com o protocolo 

específico. Maiores detalhes sobre o procedimento de irradiação das amostras é apresentado a 

seguir. Em seguida, realizou-se a adição de solução de MTT 0,2mg/mL por 3 horas a 37°C, 

seguida de substituição desta solução por 100% de DMSO, por 1 hora, protegido da luz, em 

temperatura ambiente. Em seguida, a leitura foi realizada em leitor de placa Thermo Plate TP 

Reader, no comprimento de onda de 492 nm. 

 

   % Cé lulas viá veis =  
absorbá ncia−branco amostra

absorbá ncia−branco contole
 × 100                                                       (4) 

                                                 

Procedimento semelhante foi realizado para a análise por MTS (CellTiter 96TM 

Non-Radioactive Cell Proliferation Assay; Promega, Madison, WI), considerando após o 

período de incubação a adição de 0,100 mL a cada um dos poços de uma solução contendo 

meio de cultura,  MTS e metassulfato de fenazina (PMS) na proporção de 100:20:1 (v/v). 

Após o período de incubação de 1 hora e 30 minutos, procedeu-se a leitura da absorbância em 

490  nm (Tecan Infinite F200 Microplate Reader – Tecan, Männedorf, Switzerland).  

 

2.2.5.1.3 Determinação da citotoxicidade na ausência e presença de irradiação 

 Para avaliar a influência do estímulo luminoso sobre a citotoxicidade dos 

compostos, após o período de incubação com os tratamentos, as placas irradiadas, utilizando-

se, para tanto, um irradiador de LED (Light-Emitting Diode) constituído por um conjunto de 

LEDs distribuídos uniformemente no formato da placa de cultura, cuja intensidade de 

irradiação foi determinada pelo radiômetro USB4000 (Ocean Optics, USA) no Laboratório de 

Radiometria Ótica e Dosimetria do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto. Foram também realizados experimentos para avaliação do efeito do 

composto na ausência de estímulo luminoso, nos quais as placas não foram irradiadas. A dose 

de irradiação utilizada foi 2,69 J cm-2, por 10 min. 

 



114 

 

Figura 3-1. Irradiador de LED com LEDs distruibuídos no formato da placa de cultura. 

 

Fonte: RAMOS, 2016.6 

 

2.2.5.1.4 Quantificação do conteúdo intracelular de espécies reativas de oxigênio 

(ERO´s) 

Células de adenocarcinoma de mama humano (MCF-7) ou células de melanoma 

murino (B16F10) em cultura, foram cultivadas em meio de cultura RPMI contendo 10,0 % de 

soro bovino fetal + 1 % de solução antibiótica (Penicilina + Streptomicina + Anfotericina B). 

Após atingirem a confluência, as garrafas contendo as células MCF-7 foram expostas ao 

tratamento com a ftalocianina de rutênio [RU(Pc)(4-ampy)(PhCN)] (10 µmol L-1) ou veículo 

(condição controle, DMSO) por 24 h. Em seguida, as garrafas foram irradiadas ou não, 

utilizando-se placa de led 660 nm por 10 min (dose de irradiação: 2,69 J cm-2). Após, as 

células foram tripsinizadas (solução de Tripsina-EDTA 1%), centrifugadas 1100 rpm por 10,0 

minutos e ressuspendidas em tubos para citometria de fluxo, contendo meio de cultura RPMI 

sem vermelho de fenol, pH 7,4. As células foram, então, incubadas com a sonda fluorescente 

Diidroetidina (DHE, 10,0 µmol L-1, 30,0 min) para a análise do conteúdo de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) intracelular. A análise por citometria de fluxo foi realizada em Citômetro 

de Fluxo (FACS Canto, BD; Processo FAPESP n° 04/09448-5). 

 

 2.2.5.1.5 Análise Estatística 

A análise estatística para todos os dados de citotoxicidade foi desenvolvida 

utilizando-se o software GraphPadPrism 5.0, com a análise de variância de uma via (One-way 

ANOVA), seguida de pós-teste de Newman-Keuls para a comparação de 3 ou mais grupos com 

um fator de variação, ou ainda por meio da análise de variância de duas vias (Two-way 

ANOVA), seguida de correção de Bonferroni para a comparação de grupos com 2 fatores de 

variação.  
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Para a comparação entre dois grupos, foi utilizado o teste t de Student. Os 

resultados encontram-se expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.), 

considerando valor de significância de P < 0,05. 

 

2.2.5.2 Ensaios de interação com DNA de timo de bezerro 

Os experimentos de interação com DNA foram realizados para os compostos 

[RuCl(Pc)(DMSO)], [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2] e as etapas serão 

descritas a seguir. 

Para a etapa de purificação, uma pequena porção de DNA de timo de bezerro foi 

solubilizada em aproximadamente 3,00 mL de tampão 5,00 nM Tris, 50,0 mM NaCl/HCl 

pH=7,5. Este volume foi adicionado em um saco de diálise que foi colocado em um recipiente 

possuindo 2,00 L do mesmo tampão. Este recipiente foi deixado por 48 horas sob agitação. 

Após, foi registrado o espectro de absorção da solução de DNA para a verificação da presença 

de proteínas. A pureza foi comprovada através da razão entre a absorbância em 260 nm e 280 

nm, que foi igual a 1,80 – indicando que o DNA estava livre de proteínas e, portanto, passível 

de ser utilizado. 

Realizou-se uma titulação espectrofotométrica para se observar a interação dos 

complexos com DNA de timo de bezerro, a temperatura ambiente. A concentração dos 

complexos foi entre 5,00 M a 7,00 M. Variou-se a concentração do DNA de timo de 

bezerro entre 0,00 e 100 M (tampão 5,00 nM Tris, 50,0 mM NaCl/HCl pH= 7,5). Para o 

cálculo da constante de ligação foi utilizada a equação de Benesi-Hildebrand, conforme 

demonstrada a seguir (5), onde: A e A são as absorbâncias finais e inicias, respectivamente, 

em determinado comprimento de onda – neste caso, utilizou-se o comprimento de onda da 

banda Q para as ftalocianinas de rutênio; εG = coeficiente de absorção molar do complexo; εH-

G = coeficiente de absorção molar do complexo e DNA; [DNA] = concentração de DNA; K= 

constante de ligação ou associação: 

 

A0

A−A0 
=  

εG

εH−G −εG

+
εG

εH−G −εG

 
1

K[DNA]
                                                                               (5) 
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2.2.5.3 Ensaios de fotoclivagem 

Os ensaios de fotoclivagem foram realizados com DNA plasmídico (pUC19).  As 

amostras foram preparadas com uma concentração constante de DNA plasmídico pUC19 (100 

mol L-1), na presença de concentrações crescentes do composto (0,50 a 200 μM). Foram 

preparadas também soluções controle contendo o mesmo volume de solvente (DMSO/água) 

utilizados para o complexo.  

As amostras foram incubadas por 24 horas, a 37 °C, em tampão Tris/NaCl 5,0 

mM/50,0 mM, com 1 % ou 5% de DMSO, considerando um volume final de reação de 20,0 

μL por amostra. Após, foram irradiadas por 1,0 hora, utilizando-se lâmpada de Xe 150 W. 

Posteriormente, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 0,750 % 

(p/v), corado com 0,150 % (v/v) de GelRed, em solução tampão TAE (40,0 Mm Tris-acetato, 

1,00 mM EDTA, pH~8,2) a 70,0 Volts, durante 90,0 minutos. Os géis obtidos foram 

visualizados e adquidos no Molecular Imager® GelDocTM XR, sistema com Image LabTM 

software (BioRad, Berkley, California) e GelDoc software. 

 

2.2.5.4 Interação entre guanosina e complexos rutênio-ftalocianinas 

A fim de observar se haveria interação entre guanosina e os complexos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)], foram preparadas soluções destes 

complexos, nos quais a absorbância no comprimento de onda de excitação (λexc= 620 nm) 

estivesse entre 0,300 e 0,400, no solvente DMSO.  

Uma solução estoque de 5´-monofostato guanosina dissódica foi preparada em 

H2O, e alíquotas foram adicionadas à solução dos complexos, sendo que as concentrações de 

guanosina serão apresentadas posteriormente.  

 

2.3 Equipamentos 

 

2.3.1 Espectroscopia de absorção na região do Ultravioleta-visível 

Os espectros eletrônicos foram obtidos utilizando-se o equipamento Hitachi U-

3501. As cubetas utilizadas foram de quartzo com caminho óptico de 1,00 cm.  
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2.3.2 Espectroscopia de Fluorescência (estado estacionário) 

As medidas realizadas foram realizadas em um espectrofluorímetro Shimadzu 

modelo RF-5301 PC, cubetas de quartzo com quatro lados polidos e de caminho óptico de 

1,00 cm. 

 

2.3.3 Espectroscopia de Fluorescência resolvida no tempo – determinação do tempo de 

vida do estado singleto 

Para os compostos do tipo rutênio-ftalocianinas, os tempos de vida de 

fluorescência foram adquiridos no MicroTime 200 – PicoQuant (Time-resolved confocal 

fluorescence microscope with unique single molecule sensitivity), um microscópio invertido 

com resolução temporal. Para a realização das medidas 20,0 µL de cada amostra foi 

depositada sobre uma objetiva de imersão em água, essas amostras foram excitadas por um 

feixe de excitação de laser de diodo (λex = 640 nm; FWHM: 0,0800 ns do pulso de excitação) 

e a fluorescência emitida coletada e analisada através do software SymPhoTime 5.2.4.   

 

2.3.4 Espectroscopia de absorção de transientes – fotólise por pulso de laser 

Estas medidas foram realizadas nos equipamentos do grupo da Profa. Dra. Claudia 

Turro na The Ohio State University, durante o estágio sanduíche. Para realização de medidas 

de espectroscopia de absorção de transientes na escala de nanosegundos utilizou-se o 

equipamento Three Quanta-Ray com laser pulsado Nd:YAG (fwhm ~ 8 ns).   

As curvas de decaimento foram analisadas utilizando decaimentos mono ou 

biexponenciais quando necessário através do software Igor. O espectro eletrônico de absorção 

de todos os compostos foi registrado antes e depois das medidas para garantir que não 

houvera degradação das amostras. Os compostos foram solubilizados em DMSO de modo que 

a absorbância da banda Q fosse entre 0,300 e 0,400. 

 

2.3.5 Laser para irradiação 

O laser utilizado foi de diodo, da marca Colibri Quantum Tech laser, com 

comprimento de onda em 532 nm e 660 nm, 30,0 mV. Os espectros de absorção foram 

registrados através do equipamento UV-vis-NIR Hitachi modelo-3501. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Aspectos fotofísicos das ftalocianinas de rutênio 

3.1.1 Luminescência de ftalocianinas 

As ftalocianinas são conhecidas por possuírem alta fluorescência ou 

fosforescência, sendo estas propriedades alteradas dependendo dos substituintes periféricos, 

ligantes axiais e metais presentes em suas estruturas. A tabela 3-2 apresenta o rendimento 

quântico de fluorescência de diferentes ftalocianinas.  

 

Tabela 3-2. Valores de rendimento quântico de fluorescência para diferentes ftalocianinas. 

Ftalocianinas exc Φf 

[H2(Pc)] 632,8 0,7    7 

[H2(Pc)(t-butil)4] 624,0 0,77  8 

[Mg(Pc)] 632,8 0,6  7 

[Zn(Pc)] 632,8 0,3   8 

[Zn(Pc)(t-Butil)4] 624,0 0,37  8 

[Cd(Pc)] 632,8 3-8x10-2  7 

[Pd(Pc)] 632,8 5,0x10-4   7 

[Pt(Pc)] 632,8 - 

[Cu(Pc)] 632,8 <10-4  7 

* Solvente: cloronaftaleno; Temperatura: 77 °K; ** Solvente: benzeno; Temperatura: 298 °K 

Fonte: VINCETT; VOIGT; RIECKHOFF, 1971 7; LAWRENCE; WHITTENT, 1996.8 

 

A fluorescência destes compostos é atribuída ao decaimento radiativo do orbital 

S1  S0, sendo os orbitais envolvidos eg(*)  a1u(). Pode-se observar que a ftalocianina 

base livre possui alta fluorescência, que se altera dependendo do metal inserido em sua 

estrutura. Metais que possuem camada de valência preenchida apresentam diferentes 

rendimentos quânticos de fluorescência (Φf), dependendo da natureza destes. Como se pode 

observar na tabela 3-2 para estes metais, o Φf apresenta-se na ordem Mg(II) ˃ Zn(II) ˃ Cd(II),  

devido aos diferentes efeitos de blindagem – uma vez que o preenchimento das camadas de 

valência são 3s2, 3d10 e 4d10. Evidencia-se também menor rendimento quântico de 

fluorescência para o metal cádmio, devido ao seu maior tamanho e grande acoplamento spin 

órbita favorecendo o cruzamento intersistemas, o que resulta na desativação da fluorescência. 
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 Com relação a metais que possuem camada de valência semi preenchida, 

geralmente ftalocianinas com estes metais não possuem fluorescência, uma vez que os orbitais 

d não ocupados são caminhos de desativação da fluorescência por processos não radiativos. 

Porém, se ocorrerem interações entre os orbitais d-, alguns destes podem apresentar baixos 

valores de Φf. 

Em se tratando de ftalocianinas de rutênio, são observados baixos valores de Φf, 

ou ainda nenhuma fluorescência9, fato este também relacionado com o maior cruzamento 

intersistemas e consequente promoção das moléculas para o estado excitado tripleto. Portanto, 

a excitação na banda Q de ftalocianinas de rutênio produz decaimento do estado 3* de 

menor energia. Guez e colaboradores9 reportaram que para rutênio-ftalocianinas o tempo de 

vida deste estado excitado pode sofrer influência dos ligantes axiais, apresentando diferentes 

valores, quando se coordena diferentes ligantes. Portanto, uma vez que as ftalocianinas em 

estudo possuem ligantes axiais diferentes, fica clara a importância de serem estudas processos 

fotoquímicos e fotofísicos dos complexos rutênio-ftalocianinas sintetizados neste trabalho.  

 

3.1.2 Rendimento quântico de fluorescência (Φf), tempo de vida do estado singleto (τ) 

das ftalocianinas de rutênio 

O mecanismo de formação de espécies citotóxicas em TFD pode ser explicado 

através do diagrama de Jablonski, em que onde o FS absorve energia em determinado 

comprimento de onda e as moléculas alcançam estados excitados singleto.  Após o 

cruzamento intersistemas, as moléculas são promovidas para seu estado excitado tripleto. 10 

Este estado tripleto pode interagir com espécies do meio reacional através de reações do tipo 

I, II ou III, conforme discutido no Capítulo 1 desta Tese. Trabalhos reportados em literatura 

previamente descreveram que a atuação das ftalocianinas como FS acontece 

predominantemente pelo mecanismo II, em cujo decorrer o onde estado tripleto excitado 

transfere energia diretamente para o 3O2 do meio, gerando o oxigênio singleto (1O2). 
3,11,12 

Observando estes fatos, torna-se interessante a investigação do rendimento quântico de 

fluorescência, tempo de vida das espécies excitadas a fim de se obtermos informações 

importantes quanto à característica fotofísica destes compostos, o que se torna imprescindível 

para futuramente entendermos melhor as possíveis aplicações destes complexos visando à 

TFD serem  mais comprendidas. Portanto, calculou-se os valores de Φf e τ para os compostos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e  [Ru(Pc)(4-ampy)2] e estes dados que são apresentados na tabela 3-3.  
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Tabela 3-3. Parâmetros fotofísicos para os complexos estudados neste trabalho. 

 Φf τ1 (ns) α1/% τ2 (ns) α2/% 

[RuCl(Pc)(DMSO)]  0,007 1,798 68,24 3,235 31,76 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] 0,011 1,907 23,30 3,125 76,70 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se que os dois complexos possuem valores próximos de rendimento 

quântico de fluorescência, indicando que a modificação dos ligantes axiais não alterou 

significativamente as propriedades de fluorescência destes compostos. Além disso, estes 

valores encontrados são muito baixos e estão de acordo com estudos descritos na literatura os 

quais relatam o baixo rendimento quântico de fluorescência de ftalocianinas com metais de 

tamanhos maiores coordenados ao macrociclo e metais que possuem camada de valência semi 

preenchida, devido ao maior cruzamento intersistemas e, consequentemente, a maior 

desativação da fluorescência devido ao efeito do acoplamento spin-órbita. 13,14  

Neste sentido, Tekdas e colaboradores13 relataram o estudo fotofísico de 

ftalocianinas com três diferentes metais: alumínio, gálio e índio, e observaram baixos valores 

de rendimento quântico de fluorescência para os metais gálio e índio, relacionando, portanto, 

estes baixos valores com o maior cruzamento intersistemas e, consequentemente, maior 

formação do estado tripleto. 

No que se refere aos ligantes axiais, o fato de não serem observadas modificações 

nos valores de Φf está de encontro com o que fora anteriormente relatado na literatura, uma 

vez que a natureza química dos ligantes axiais parece afetar os estados excitados tripletos, não 

tendo influência sobre os estados excitados singleto – fato que será discutido posteriormente. 

15   

 A fim de aprofundar o estudo das espécies excitadas no estado singleto 

avaliaram-se também os valores do tempo de vida. O tempo de vida de fluorescência refere-se 

a uma média do tempo em que as moléculas permanecem no estado excitado antes de 

decaírem por fluorescência.16 As curvas de decaimento para os compostos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2]  podem ser observadas na figura 3-2 e indicam um 

decaimento biexponencial.  
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Figura 3-2. Curvas de decaimento do tempo de vida singleto para os complexos ftalocianinas de rutênio. 

 

Fonte: Autora.  

 

Os valores do tempo de vida (tabela 3-2) estão dentro dos intervalos descritos para 

ftalocianinas de rutênio e outros metais que possuem tamanhos maiores, como índio e 

estanho. 16 Além disso, os dois tempos de vida indicam a presença de duas populações 

diferentes de moléculas. Valores próximos ao 1
 foram relatados para ftalocianinas que 

possuem os metais rutênio, estanho e índio, atribuídos às mudanças ocorridas na posição do 

metal frente ao plano do anel ftalocianina após a excitação das moléculas. Esses movimentos 

do metal frente ao anel ftalocianina fazem com que seja possível observar um decaimento 

característico de ftalocianina base livre.17  

Por outro lado, o 2
 pode ser atribuído à desativação das moléculas do S1-> S0. No 

trabalho relatado por Guo e colaboradores16, os valores de τ2 para os metais Sn e In são muito 

menores quando comparados ao valor para o metal Ru, devido ao maior cruzamento 

intersistemas, estando tais valores próximos aos encontrados neste trabalho. Os valores de 

amplitude indicam predominância de populações diferentes para os compostos sintetizados 

neste trabalho.  

Uma vez que as ftalocianinas de rutênio geralmente possuem interessantes 

propriedades fotofísicas relacionadas ao estado tripleto excitado, foram realizados 

experimentos de tempo de vida para o estado tripleto. 
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3.1.3 Tempo de vida do estado tripleto das ftalocianinas de rutênio 

É bem descrito que as ftalocianinas possuem estado excitado tripleto com tempo 

de vida suficiente para produzir 1O2.
5 Ligantes axiais, diferentes metais, substituições no 

anel,além de interações com outros transientes podem modificar o tempo de vida de espécies 

excitadas tripleto.15 Portanto, avaliar o tempo de vida dos compostos sintetizados neste 

trabalho, bem como o espectro de absorção dos transientes, são importantes fatores para 

melhor serem compreendidos os aspectos relacionados à transferência de energia dos estados 

tripletos para o oxigênio molecular. Neste trabalho, utilizou-se a técnica de espectroscopia de 

absorção resolvida no tempo, ou fotólise por pulso de laser, para avaliação do tempo de vida e 

espectro de absorção dos tripletos. 

Em se tratando de técnica não trivial, é importante salientar alguns aspectos desta, 

que serão apresentados a seguir. A fótolise por pulso de laser foi desenvolvida por George 

Porter, sendo este agraciado com o prêmio Nobel em 1967 por sua contribuição. Esta técnica 

permitiu o estudo e entendimento de processos fotoquímicos e fotofísicos em uma escala 

muito pequena de tempo, de nanosegundos até femtonsegundos.  Durante a década de 90, 

após a elucidação desta técnica, foi possível o esclarecimento de muitas reações rápidas, como 

as reações que ocorrem em organismos fotossintéticos.18-20  

A fotólise por pulso de laser pode ser definida também como espectroscopia de 

absorção resolvida no tempo, uma vez que se diferencia de técnicas de fluorescência resolvida 

no tempo. A figura 3-3 apresenta um esquema do equipamento. A amostra é irradiada por um 

pulso de luz de intensidade capaz de excitar as moléculas no estado fundamental S0, gerando 

espécies excitadas no estado singleto. Vale a pena ressaltar que somente algumas moléculas 

serão excitadas, sendo que no máximo 10 % destas podem ser promovidas para estados de 

maior energia, dependendo da intensidade do pulso de luz e do experimento.21 Após, a pode 

ocorrer o fenômemo de conversão intersistemas, sendo gerados estados tripletos T1 ou Tn. A 

amostra é irradiada novamente por uma luz de intensidade menor e com determinado tempo 

em relação ao pulso de luz, podendo assim ser registrada a diferença entre a absorção das 

espécies excitadas e das espécies no estado fundamental (∆A). Alterando-se o tempo entre as 

irradiações têm-se informações sobre o decaimento das espécies excitadas e/ou informações 

sobre reações que ocorrem nos estados excitados.21  
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(1) Fonte de luz de análise; (3) Amostra; (2) e (4) Sistemas ópticos; (5) Monocromador; (6) 

Fotomultiplicador; (7) Fonte de alta tensão; (8) Registrador (Osciloscópio digital); (9) 

Analisador; (10) Fonte de corrente; (11) Fonte de pulsos de luz de excitação (laser); (12) 

Fonte da potência para pulsos de excitação.  

 

 

Fonte: Equipamento: GONÇALVES, 2006.22
 

Fotos: Arquivo do laboratório profa. Dra. Claudia Turro – Ohio State University. 

 

A partir do espectro registrado é possível obter algumas informações sobre 

espécies no estado excitado, sendo que para entendimento dos resultados discutidos, é 

imprescindível o destaque de algumas contribuições. Um espectro de absorção de transientes 

está apresentado na figura 3-4. Neste, se pode observar contribuições negativas e positivas. 
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Figura 3-3. Equipamento de fotólise por pulso de laser; fotos do equipamento utilizado durante este 

trabalho. 
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Uma das contribuições negativas (linha tracejada) refere-se à diferença entre as moléculas no 

estado excitado e fundamental, ou seja, quando se irradia a amostra por pulsos de luz, tem-se, 

consequentemente, a excitação das moléculas. Portanto, a fração de moléculas no estado 

fundamental na amostra excitada é menor do que na amostra não excitada. Isto se traduzirá 

em um sinal negativo que se denomina descoramento. Já o espectro com sinal positivo está 

relacionado com o estado excitado. 21 As espécies que se encontram no estado excitado após a 

absorção de luz de menor intensidade podem alcançar estados de maior energia - T2 ou Tn - 

conforme figura 3-4 (B), e pode-se, assim, observar a absorção destes como um sinal positivo. 

Outros sinais relacionados com a emissão e as reações no estado excitado podem também ser 

observados, dependendo das espécies e dos experimentos realizados. Vale a pena ressaltar que 

é possível medir a cinética de decaimento do estado excitado T1 através da variação da 

absorção, após a obtenção do espectro de absorção da espécie excitada. 21,22   

 

Figura 3-4. Espectro de absorção de transientes, demonstrando descoramento (linha tracejada), absorção 

do estado excitado (linha sólida), emissão estimulada (linha pontilhada) e soma de todas as contribuições 

(linha preta) (A); Transições que ocorrem em uma análise de fotólise por pulso de laser: (a) absorção; (b) 

cruzamento intersistemas; (c) transição T1  T2 após absorção de um fóton; (d) transição T1  Tn após 

absorção de um fóton. 
 

 

Fonte: (A) BERERA; VAN GRONDELLE; KENNIS, 2009.21 (B) GONÇALVES, 2006.22
 

 

Na figura 3-5 é apresentado o espectro de absorção do estado tripleto para o 

composto [RuCl(Pc)(DMSO)].  
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Figura 3-5. Espectro de absorção do estado excitado tripleto (nanosegundos) para o complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)], em DMSO (λexc= 620 nm). 

 

Fonte: Autora. 

Observa-se a presença do descoramento em 640 nm e banda em 520 nm (λexc= 

620 nm) atribuída ao estado 3* de menor energia. Ferraudi e colaboradores14 observaram a 

geração de transientes com absorção próxima de 500 nm para rutênio ftalocianinas com 

diversos ligantes axiais após excitação em 640 nm, o que está de acordo com absorção 

observada para este complexo. Outro sinal positivo é observado na região entre 300 nm e 400 

nm e pode ser atribuído a transição T1  Tn.
23 

Analisando a curva de decaimento do tempo de vida do estado tripleto, obteve-se 

um decaimento biexponencial com componente curta em torno de 15,0 ns e outro com 

componente mais longa, com tempo de vida de 3,8 s, evidenciando a presença de duas 

diferentes espécies excitadas. O tempo de vida mais longo está em concordância com o valor 

reportado em literatura para o composto [Ru(Pc)(DMSO)2] e a proximidade dos valores pode 

ser explicada pelo fato de que os ligantes axiais, no caso destes compostos, não possuírem 

contribuições eletrônicas no anel, não sendo observadas mudanças neste estado excitado.15 

São reportados em literatura decaimentos monoexponenciais para ftalocianinas de 

rutênio. A fim de verificar incoerências nas medidas, investigou-se o espectro de absorção de 

transientes na faixa de nanosegundos e femtonsegundos, obtendo-se, nos dois casos, o mesmo 

resultado, conforme pode observado na figura 3-6.  
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Figura 3-6. Espectro de absorção de espécies excitadas tripleto (femtonsegundos) para o complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)] em DMSO (A); curva de decaimento em 520 nm (λexc= 620 nm) (B). 

 

                                                  (A) 

 

                                                  (B) 

Fonte: Autora. 

 

Diante dos resultados, inicialmente, algumas hipóteses foram levantadas, a fim de 

se interpretar o decaimento biexponencial do estado tripleto, pois vários processos podem 

ocasionar traços cinéticos de segunda ordem. A primeira hipótese foi de que a formação de 

agregados no estado excitado também pode promover a presença de duas diferentes 

populações no estado tripleto, como reportado por FitzGerald e colaboradores24 que 

evidenciaram a agregação em ftalocianinas de zinco promovendo, além da presença de mais 

que um tempo de vida do estado excitado, modificações no descoramento do estado  

fundamental, uma vez que enquanto o dímero sofre excitação, uma fração das moléculas sofre 
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rápida separação resultando novamente em  unidades monoméricas o que acarreta um 

aumento de moléculas no estado fundamental.23  

A formação de dímeros e agregados maiores pode ser acompanhada pela técnica 

de espectroscopia de absorção UV-vis, uma vez que agregados J e H podem deslocar as 

absorções da banda Q para maiores ou menores comprimentos de onda.25-27 Por isso todas as 

amostras foram acompanhadas por esta técnica e não foram observados deslocamentos nas 

bandas de absorção, nem aspectos com fundamento nos quais se pudesse sugerir degradação 

da amostra. Portanto, sugere-se a presença de dois tempos de vida do estado tripleto devido à 

recombinação de estados tripletos quando tem-se soluções concentradas, originando espécies 

diferentes, fato aludido recentemente por Nyokong28 e bem estudado por Debacker e 

colaboradores29, em cujo trabalho foi proposto três tipos de reações, conforme esquema 3-1, 

no qual 3P corresponde a moléculas no estado excitado tripleto, P* são moléculas no estado 

excitado singleto  e P moléculas em seu estado fundamental.  

 

Esquema 3-1. Reações de recombinação dos estados excitados tripleto. 

 

Fonte: DEBACKER et al., 1998.29 

 

As reações acima resumem os tipos de fluorescência atrasada que podem ocorrer. 

A reação (1) denomina-se fluorescência atrasada por ativação térmica, onde a ativação 

térmica dos estados tripletos pode promover moléculas para o estado singleto novamente, 

processo denominado cruzamento intersistemas inverso.  A reação (2) esquematiza o 

fenômeno de fluorescência atrasada por aniquilação tripleto-tripleto onde moléculas de 

tripleto se recombinam originando novamente estado singleto. A reação (3) denomina-se 

fluorescência atrasada por recombinação de cargas, onde o estado singleto é populado após 

recombinação originando cátions e ânions.30,31 

Geralmente, a primeira reação ocorre sem emissão de fluorescência e há perda de 

energia por processos não radiativos, enquanto a segunda reação resulta em aumento no 
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tempo de vida de fluorescência e, a terceira, apresenta formação de novas espécies no estado 

excitado.29 Debacker comenta, ainda, que a última reação pode ser acompanhada de uma nova 

absorção, sendo as duas primeiras não acompanhadas por uma nova absorção. 29 Portanto, se 

propõe para estes resultados, a ocorrência da reação (2), em que se pode observar um maior 

tempo de vida de fluorescência, de 15,0 ns, para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)].28,29 O 

espectro de absorção de transientes para o composto [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)2] é apresentado 

na figura 3-7. 

 

Figura 3-7. Espectro de absorção do estado excitado tripleto (nanosegundos) para o complexo 

[Ru(Pc)(PhCN)(4-mpy)], em DMSO (λexc= 620 nm). 

 

Fonte: Autora. 

 

Conforme se pode visualizar, o composto apresentou descoramento próximo a 620 

nm e absorção em 540 nm (λexc= 620 nm), ou seja, a absorção do estado tripleto encontra-se 

deslocada para maiores comprimentos de onda em relação ao observado para o composto 

[RuCl(Pc)(DMSO)]. Esse deslocamento hipsocrômico, provavelmente, é devido à natureza 

dos ligantes axiais, como observado anteriormente para a espectroscopia de absorção 

eletrônica e discutido no capítulo 2. 

Em relação aos tempos de vida das espécis excitadas, para este composto, 

observaram-se também dois tempos de vida: 20,0 ns e 3,70 μs conforme observado também 

para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] e discutido anteriormente. Não se observa, portanto 

mudança nos valores dos tempos de vida após a coordenação de diferentes ligantes axiais. 
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A transferência de energia entre o estado tripleto e o oxigênio molecular ocasiona 

a geração de oxigênio singleto. Portanto, a geração de 1O2 depende tanto do rendimento 

quântico de produção do tripleto quanto de seu tempo de vida.32 Neste sentido, avaliar o 

tempo de vida do estado tripleto torna-se importante no que se refere à produção de oxigênio 

singleto, uma vez que o estado tripleto deverá ter tempo de vida suficientemente longo (3τ  

1,0 μs).2,32 Dependendo do solvente, o tempo de vida do estado excitado tripleto pode se 

modificar, comprometendo, assim, a produção de oxigênio singleto. A fim de se entender 

melhor sobre possíveis alterações no tempo de vida do estado tripleto em soluções compostas 

por H2O e DMSO, foram realizadas medidas de absorção dos transientes para soluções com 

90% de H2O e 10% de DMSO, haja vista que os ensaios biológicos foram realizados com 

misturas destes dois solventes.  

Para o composto [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)2] não foi possível realizar este 

experimento, pois a solução não apresentou sinal espectral – fato que pode ter ocorrido em 

razão da dificuldade na solubilização do composto após a adição água, pois a solução estava 

turva e, possivelmente, o composto estava precipitando.  

Para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] verificou-se uma diminuição no tempo de 

vida relacionado ao estado tripleto, conforme apresentado na tabela 3-4 e na  figura 3-8 – 

curva de decaimento.  

 
Figura 3-8. Curva de decaimento para soluções do composto [RuCl(Pc)(DMSO)] em DMSO e em uma 

mistura de H2O:DMSO 9:1. 

 

 

Fonte: Autora. 
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Tabela 3-4. Valores de tempo de vida do estado tripleto para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] em 

diferentes misturas de solvente e temperaturas. 

%DMSO τ(3ππ*)/µs 

DMSO puro 3.68 ± 0.02 

10 % (TA*) 1.54 ± 0.01 

10 % (40℃) 1.92 ± 0.01 

*TA = temperatura ambiente ~ 25ºC 

Fonte: Autora. 

 

Após a realização das duas primeiras medidas (em DMSO puro e em mistura 

contendo 10% de DMSO), a solução foi aquecida a 40ºC e a leitura do espectro, refeita para a 

mistura. Nesta última, verificou-se leve aumento do tempo de vida do estado tripleto. De fato, 

a adição de água diminui o tempo de vida do estado tripleto, porém o tempo de vida nesta 

solução ainda é suficiente para a produção do oxigênio singleto. Esta diminuição deve estar 

relacionada com a possível agregação em soluções aquosas, o que diminui a eficiência do 

processo de formação do tripleto.  

Possivelmente o rendimento quântico de oxigênio singleto será maior quando este 

composto está solubilizado somente em DMSO, mas em soluções com H2O:DMSO o 

composto  possivelmente ainda produzirá oxigênio singleto. A investigação sobre este aspecto 

consiste, portanto, no tópico apresentado, em razão de sua imprescindível abordagem. 

 

3.2 Aspectos fotoquímicos de rutênio ftalocianinas 

3.2.1 Rendimento quântico de oxigênio singleto (Φ∆) 

Como dito anteriormente, é conhecido que as ftalocianinas são capazes de 

produzir oxigênio singleto por meio da transferência de energia entre seu estado tripleto e o 

oxigênio molecular. O oxigênio singleto poderá, então, desencadear várias reações de 

oxidação em contato com diferentes espécies presentes no meio biológico como fotooxidação, 

danos ao DNA e geração de espécies reativas de oxigênio.2 É, portanto, imprescindível 

determinar o rendimento quântico de produção de oxigênio singleto, haja vista o fato de esta 
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molécula ser, possivelmente, o principal agente citotóxico desencadeador de mecanismos que 

podem levar a morte celular.33-35 

Com relação às propriedades eletrônicas desta molécula, em seu estado 

fundamental, o oxigênio molecular assume multiplicidade três (estado tripleto) tendo um 

elétron desemparelhado em cada um dos orbitais *, o que confere a este menor energia no 

estado fundamental. São conhecidos três estados para o oxigênio singleto, sendo que dois 

destes possuem um orbital * vazio, atribuindo a estes estados maior reatividade, pois podem 

receber elétrons, além de possuírem maior tempo de vida, quando comparados ao estado 1∑g.
4 

A figura 3-9 representa os estados singleto e tripleto do oxigênio. Espera-se serem estes 

estados os responsáveis por reações com espécies presentes no meio biológico. A diferença 

entre os estados 1∆x e 1∆y se dá pela presença dos elétrons em orbitais em planos diferentes.  

 

 

Figura 3-9. Representações dos estados tripleto e singleto do oxigênio.  

 

Fonte: MACHADO, A.E.H 2000. 36 

 

Durante este trabalho, avaliou-se o rendimento quântico de produção de oxigênio 

singleto através do método indireto, utilizando a sonda 1,3-difenilisobenzofurano (DPBF). O 

oxigênio singleto é capaz de degradar o DPBF formando como produto o 1,3-

dibenzoilbenzeno, conforme ilustrado na figura 3-10. A degradação desta sonda pode ser 

acompanhada pelo decréscimo de sua banda de absorção no espectro eletrônico, em 416 nm, 

conforme figuras 3-11 e 3-12. Após o tratamento dos dados, foram plotados os gráficos com o 

perfil demonstrado na figura 3-11, sendo este para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]. Os 

demais gráficos seguem no material suplementar desta tese, porém todos os dados resultantes 

do experimento seguem sumarizados na tabela 3-5, apresentada a posteriori. 
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Figura 3-10. Esquema da reação ente o composto 1,3-difenilisobenzofurano e 1O2, gerando o composto 

incolor 1,3-dibenzoilbenzeno. 

 

Fonte: GOBO, N. R. S., 2013.37 

 

Figura 3-11. Acompanhamento da produção de oxigênio singleto através do decaimento da banda de 

absorção da sonda DPBF (λabs = 416 nm), em dimetilsulfóxido para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] e 

gráfico de ln da absorbância versus tempo de irradiação. 

 

Fonte: Autora.  
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Figura 3-12. Acompanhamento da produção de oxigênio singleto através do decaimento da banda de 

absorção da sonda DPBF (λabs = 416 nm), em dimetilsulfóxido para os complexos [Ru(Pc)(4-ampy)2] (A) e 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)]  (B). 

 

Fonte: Autora. 

 

Observando os espectros eletrônicos dos compostos na presença do DPBF - 

figuras 3-11 e 3-12 - após consecutivas irradiações, foi possível verificar o decaimento da 

banda de absorção da sonda. Quando os espectros são comparados, é possível comprovar que 

há um decaimento maior na banda de absorção para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)], 

sugerindo uma maior produção de oxigênio singleto.  

Calculou-se, portanto, o rendimento quântico de oxigênio singleto para cada 

composto e os valores são apresentados na tabela 3-5. De fato, o composto 

[RuCl(Pc)(DMSO)] apresenta maior Φ∆ se comparado aos compostos [Ru(Pc)(4-ampy)2] e 

[Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)]. Os tempos de irradiações também tiveram que ser alterados, sendo 

que para o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] foi necessário irradiar 1,0 segundo para verificar 

decaimento da banda do DPBF. Já para o composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] foram necessários 3,0 

segundos e para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] necessitou-se de intervalos de 12,0 

segundos, evidenciando também a diferença na produção de oxigênio singleto.  

 

 

 

 

 



134 

 

Tabela 3-5. Valores de rendimento quântico de oxigênio singleto calculados para as ftalocianinas de 

rutênio. 

 [RuCl(Pc)(DMSO)] [Ru(Pc)(4-ampy)2] [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)] 

Φ∆ 0,62 0,14 0,025 

Fonte: Autora. 

 

O composto [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)] apresentou valor de Φ∆ muito inferior aos 

demais, mesmo este possuindo tempo de vida do estado tripleto relativamente longo e 

próximo ao tempo de vida do tripleto observado para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]. Este 

fato sugere a necessidade de serem levados em consideração vários fatores, no que se refere à 

produção de oxigênio singleto, entre eles, a energia apropriada do estado tripleto, 

necessariamente próxima ou superior a 95 kJ mol-1 , além de rendimento quântico do estado 

tripleto superior a 0,4.2 Estes fatores podem alterar dependendo do complexo, sugerindo, neste 

caso, que os ligantes axiais podem modificar propriedades do estado tripleto, alterando 

também a produção de oxigênio singleto. Anula e colaboradores23 demonstraram redução do 

Φ∆ em algumas ftalocianinas de silício com ligantes axiais, os quais observaram, para ligantes 

axiais com grupo amino, a supressão do estado excitado 1* devido à formação de 

exciplexos, haja vista o fato de os grupos do tipo amino serem doadores de densidade 

eletrônica. Os exciplexos podem desativar o canal de fluorescência afetando, também, a 

eficiência da formação e rendimento quântico do estado 3*.23 

Embora o 1O2 esteja relacionado com várias reações que desencadeiam morte 

celular, relacionar diretamente os valores de Φ∆ dos complexos rutênio-ftalocianinas com 

citotoxicidade não é adequado, pois fatores como a sublocalização celular, além do 

mecanismo de ação, devem ser levados em consideração.5, 38,39  

Neste sentido, o trabalho reportado por Rubio e colaboradores40 discute a relação 

entre localização de fotossensibilizadores e citotoxicidade, não demonstrando relação direta 

com a produção de oxigênio singleto, pois relata estudo envolvendo três fotossensibilizadores: 

deuteroporfirina (DP), tetrakis(1-metil-4-piridil)porfirinatetra(p-tolueno-sulfonato) (TMPyP) 

e benzoporfirina A (BPD-MA), no qual foi possível observar maior citotoxicidade em células 

de tumor mamário murino (EMT-6) para o composto BPD-MA – o qual se localiza, 

preferencialmente, nas mitocôndrias – se comparada aos compostos cuja localização ocorreu, 

preferencialmente, no núcleo (DP) ou na membrana plasmática (TMPyP), mesmo estes três 

compostos possuindo valores de rendimento quântico de oxigênio singleto similares. A maior 
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citotoxicidade do composto localizado na mitocôndria, provavelmente, pode estar relacionada 

com mecanismos de apoptose iniciados nesta organela.40,41 

Desta forma, a relação entre a produção de oxigênio singleto e a citotoxicidade 

ocorrerá posteriormente neste trabalho. 

 

3.2.2 Estudos de fotodegradação 

Avaliar a degradação dos compostos do tipo rutênio-ftalocianinas no que tange à 

irradiação luminosa se torna essencial visando uma possível aplicação para a terapia 

fotodinâmica. O anel ftalocianina pode ser degradado dando origem à ftaloimida na presença 

de oxigênio, através do oxigênio singleto produzido após sua irradiação, conforme reação 

apresentada na figura 3-13. Observando o fato de a ftaloimida ser um composto incolor, a 

fotodegradação do anel ftalocianina pode ser acompanhada por espectroscopia de abosorção 

na região Uv-vis, na qual mudanças espectrais podem ser um indício de degradação do anel 

ou, ainda, ocorrência de outros tipos de reações. 42,43 Portanto, para os compostos sintetizados 

neste trabalho, foram realizados experimentos de fotodegradação.  

 

Figura 3-13. Fotodegradação do anel ftalocianina através do oxigênio singleto. 

 

Fonte: Gobo, N. R. S, 2013.37 

 

Os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2] foram irradiados 

utilizando-se uma fibra óptica com comprimento de onda de 660 nm e potência de 39,2 mW. 

Registraram-se os espectros eletrônicos dos compostos após cada irradiação, por até 40 

minutos, em intervalos de 5 minutos, conforme observado na figura 3-14.  O composto 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] foi irradiado com lâmpada de Xe, com potência de 150 W e filtro 
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de interferência com comprimento de onda 590 nm, por até 30 minutos, em intervalos de 5 

minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Dos resultados, é possível concluir que não aconteceram mudanças significativas 

no espectro eletrônico para os três complexos, podendo-se sugerir, portanto, que estes 

apresentam alta fotoestabilidade, não sendo observado nenhum processo de fototransformação 

ou de redução do anel ftalocianina – diferentemente do estudo relatado por Tedkas e 

colaboradores13, os quais observaram hipocromismo para a banda Q de uma série de 

ftalocianinas tetrasubstituídas e metais alumínio, gálio e índio - concomitante ao surgimento 

de uma nova banda com máximo de absorção em 610 nm, atribuída à redução do anel 

ftalocianina. Kaya e colaboradores44 ao estudarem fotodegradação de ftalocianinas 

Figura 3-14. Fotodegradação para os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] (A) e [Ru(Pc)(4-ampy)2] (B) e 

[Ru(Pc)(PhN)(4-ampy)] (C). 
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tetrasubtituídas base livre e com o metal zinco, também observaram decréscimos da 

absorbância para as bandas Soret e Q. Observou-se também, que a ftalocianina base livre 

possui maior fotodegradação em relação à ftalocianina que possui metal zinco, indicando que 

a presença do metal provavelmente influencia a fotoestabilidade.  

Assim, os compostos sintetizados neste trabalho demonstraram maior 

fotoestabilidade, quando comparados àqueles reportados na literatura. Além disso, é possível 

afirmar que a inserção dos ligantes axiais em nada prejudicou a estabilidade apresentada pela 

ftalocianina, evidenciando que a estabilidade do complexo demonstra-se como oriunda, de 

fato, da natureza do anel ftalocianina após a coordenação com o metal rutênio. 

 

3.2.3 Estudos de fotólise 

O experimento de fotólise foi realizado em atmosfera inerte, a fim de se verificar a 

possível labilização de ligantes, uma vez que na execução dos ensaios biológicos utiliza-se o 

solvente DMSO, o qual possui caráter coordenante e pode, não raramente, substituir os 

ligantes axiais. O complexo foi irradiado utilizando filtro de interferência com comprimento 

de onda 335 nm e filtro de banda em 355 nm, em razão do interesse em se irradiar a banda de 

transferência de carga metal - ligante axiais (TCML). A figura 3-15 apresenta os espectros 

eletrônicos do composto por até 240 minutos de irradiação. 

 

Figura 3-15. Acompanhamento das irradiações do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] em DMSO. 
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Fonte: Autora. 
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Conforme pode ser verificado no espectro anterior, não foram observadas 

mudanças espectrais em até 240 minutos de irradiação, sendo possível concluir que não há 

troca de ligantes quando este está em solução de DMSO, corroborando com a alta 

fotoestabilidade deste composto.  

Para os demais complexos este experimento não foi realizado, pois o perfil de 

fotodegradação foi o mesmo e, por esta razão acredita-se que a fotolise terá também o mesmo 

comportamento. 

 

3.3 Estudos fotobiológicos para os complexos rutênio-ftalocianinas 

São conhecidos em literatura vários trabalhos relatando a morte de células 

tumorais induzidas por ftalocianinas45-47, a título de exemplo, pode-se citar o trabalho 

realizado por Brassuer e colaboradores48 que demonstraram a capacidade das ftalocianinas de 

alumínio com ligantes axiais polietilenoglicol (AlPc-PEG) ou polivinilálcool (AlPc-PVA) em  

reverterem a progressão de tumores in vitro e in vivo após irradiação luminosa.  

No que se refere ao rutênio, são conhecidos alguns trabalhos que exploram o 

efeito fotossensibilizador de ftalocianinas e naftalocianinas que possuem este metal.49,50 O 

grupo ao qual pertence a autora deste trabalho vem se destacando no estudo de ftalocianinas 

com rutênio coordenado, como exemplo pode-se mencionar o trabalho realizado por 

Carneiro51, em cujo teor se  investigou os aspectos fotobiológicos da ftalocianina de rutênio 

coordenada axialmente ao NO obtendo o complexo [Ru(NO)Pc(ONO)], que foi capaz de 

reduzir a viabilidade celular em melanoma murino (B16F10), por meio do efeito sinérgico da 

produção de 1O2 e liberação de NO. Heinrinch52, no mesmo grupo, também observou redução 

da viabilidade celular de células do tipo melanoma murino (B16F10), proporcionada por um 

composto trinuclear de rutênio ligado covalentemente a uma ftalocianina de rutênio. Apesar 

disso, ainda poucos trabalham descrevem o uso de rutênio ftalocianinas como candidatos a 

agentes fotossensibilizantes. Neste contexto, este trabalho apresenta os resultados obtidos para 

atividades biológicas dos compostos sintetizados, no intuito de contribuir e ampliar a 

discussão de estudos com ftalocianinas de rutênio. 

 

3.3.1 Ensaios de viabilidade celular pelos métodos MTT e MTS 

Os ensaios de viabilidade celular descritos abaixo foram realizados para os 

complexos [Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)]. O grupo do Professor Roberto 
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Santana da Silva vem estudando aspectos fotobiológicos do composto [RuCl(Pc)(DMSO)] 

desde 2013 e, por compreender outro projeto em desenvolvimento, os resultados para este 

composto não serão abordados no presente texto.  

Vale a pena ressaltar, novamente, que estes estudos fotobiológicos foram 

realizados pela Dra. Loyanne Carla Barbosa Ramos (método MTS) em colaboração com o 

grupo da Profa. Alexandra R. Fernandes - Universidade Nova Lisboa – Portugal, bem como 

pela Dra. Laena Pernomian (método MTT). 

 

3.3.1.1 Atividade biológica dos complexos [Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 

A avaliação da viabilidade celular do complexo de rutênio [Ru(Pc)(4-ampy)2] foi 

realizada por meio de ensaios in vitro utilizando diferentes linhagens celulares tumorais 

humanas, MNT-1 (melanoma), HCT116 (carcinoma colorretal), A549 (adenocarcinoma de 

pulmão) e a linhagem B16F10 (melanoma murino), além da linhagem não tumoral fibroblasto 

humano. São apresentados os resultados de três experimentos independentes para cada 

linhagem celular. Os ensaios foram também realizados sem fotoestímulo (escuro) e com 

fotoestímulo (claro) a fim de verificar o potencial do complexo como FS para o uso em TFD.  

A figura 3-16 apresenta os gráficos de viabilidade celular para as linhagens 

tumorais humanas, em diferentes concentrações do complexo, sem fotoestímulo. 
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Fonte: Dados não publicados Dra. Loyanne Carla Barbosa Ramos. 
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Figura 3-16. Viabilidade celular induzida pelo complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], em diferentes concentrações, 

na ausência de irradiação, em células A549 (A), HCT-116 (B) e MNT-1 (C). Os dados apresentados 

representam as médias ± S.E.M. de 3 experimentos realizados de forma independente. As diferenças foram 

consideradas com significância p ≤ 0,05; One-way ANOVA - Newman-Keuls foi usado para comparar os 

resultados para os diferentes tratamentos. 
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Observa-se que para as três linhagens, a viabilidade celular nas concentrações de 

0,5 a 2,0 µM foi de aproximadamente 100%, sugerindo ausência de atividade citotóxica no 

escuro, para este complexo – resultado muito promissor para um fotossensibilizador, pois este 

deve apresentar atividade citotóxica somente após a irradiação.  

Na sequência, então, o mesmo ensaio de viabilidade celular foi realizado, nas 

mesmas concentrações, para as mesmas linhagens tumorais humanas, porém após o 

fotoestímulo (figura 3-17).  

 

 

                  (A)                                       (B)                                       (C) 

Fonte: Dados não publicados Dra. Loyanne Carla Barbosa Ramos. 

 

Dos gráficos acima, é possível notar que na concentração de 2,0 µM, a viabilidade 

celular foi aproximadamente 50% para a linhagem A549 e, para as linhagens HCT116 e 

MNT-1 e, próxima a 60%, demonstrando que houve morte celular após a irradiação luminosa. 

Os resultados sugerem que o efeito citotóxico observado para as diferentes linhagens parece 

estar associado à concentração do complexo administrada. Pode-se dizer também que o 

composto apresentou perfil de citotoxicidade diferente para cada linhagem tumoral humana e 

também em linhagem tumoral não humana, B16F10 (melanoma murino). Para esta linhagem, 

observou-se menor viabilidade celular para todas as concentrações, quando comparadas 

àquelas obtidas para as linhagens tumorais humanas, com e sem fotoestímulo (figura 3-18). 
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Figura 3-17. Viabilidade celular induzida pelo complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], em diferentes concentrações, 

em células A549 (A), HCT-116 (B), MNT-1 (C) após 24 horas de incubação, na presença de estímulo 

luminoso (660 nm; 2,63 J/cm2). Os dados apresentados representam as médias ± S.E.M. de 3 experimentos 

realizados de forma independente. As diferenças foram consideradas com significância p ≤ 0,05; One-way 

ANOVA - Newman-Keuls foi usado para comparar os resultados para os diferentes tratamentos. 
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Figura 3-18. Viabilidade celular induzida pelo complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] em linhagem tumoral não 

humana B16F10 (melanoma murino), em diferentes concentrações, com e sem estímulo luminoso (660 nm; 

5,75 J/cm2). Os dados apresentados representam as médias ± S.E.M. de 3 experimentos realizados de 

forma independente. As diferenças foram consideradas com significância p ≤ 0,05; One-way ANOVA - 

Newman-Keuls  foi usado para comparar os resultados para os diferentes tratamentos. CO= controle 
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Fonte: Dados não publicados Dra. Laena Pernomian. 

 

Portanto, o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] apresentou interessantes resultados em 

todas as linhagens tumorais estudadas no que se refere principalmente ao efeito após estímulo 

luminoso. 

Considerando-se os promissores resultados apresentados pelo composto em 

células de diferentes linhagens tumorais, humanas ou não, um aspecto importante a ser 

apresentado é o seu efeito em células sadias. Assim, os ensaios de citotoxicidade foram 

também realizados na linhagem fibroblastos humanos (linhagem não tumoral), a fim de se 

conhecer o efeito deste complexo em células sadias. Um ensaio desta natureza é de suma 

importância, uma vez que se busca um fotossensibilizador seletivo. Neste sentido, a figura 3-

19 apresenta o gráfico de viabilidade celular para o complexo em diferentes concentrações 

nesta célula sadia após fotoestímulo. 
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Figura 3-19. Viabilidade celular induzida pelo complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] em linhagem sadia 

fibroblasto humano (human fibroblast) após 24 horas de incubação, na presença de estímulo 

luminoso (660 nm; 2,63  J/cm2). Os dados apresentados representam as médias ± S.E.M. de 3 

experimentos realizados de forma independente. As diferenças foram consideradas com 

significância p ≤ 0,05; One-way ANOVA - Newman-Keuls  foi usado para comparar os resultados 

para os diferentes tratamentos. 
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Fonte: Dados não publicados Dra. Loyanne Carla Barbosa Ramos. 

 

É possível observar que a viabilidade celular foi de aproximadamente 100% para 

todas as concentrações, nesta linhagem de células, indicando que o complexo não possui 

citotoxicidade frente as mesmas – trata-se, portanto, de composto seletivo para as linhagens 

tumorais. 

Deste modo, os dados de viabilidade celular evidenciam que o composto 

desencadeia morte celular após o estímulo luminoso. Destaca-se, ainda, uma tendência de 

atividade mais expressiva sob a linhagem A549, reforçando a importância do estudo em 

diferentes linhagens celulares. Maduray e Odhav53 também relataram a diminuição da 

viabilidade celular nesta mesma linhagem, após irradiação luminosa, sob o tratamento de 

diferentes ftalocianinas cloradas coordenadas a metais como gálio [GaCl(Pc)], índio 

[InCl(Pc)] e ferro [FeCl(Pc)], evidenciando a atuação de ftalocianinas como bons FS nesta 

linhagem celular. 

A avaliação da atividade biológica do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] foi 

realizada através da viabilidade celular de células MCF-7. Os gráficos estão apresentados na 

figura 3-20. 

 

 

 



143 

 

Figura 3-20. Viabilidade celular induzida pelo complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] em células de linhagem 

tumoral de câncer de mama, MCF-7, após 24 horas de incubação, na presença de estímulo luminoso (660 

nm; 2,69 J/cm2). Curva concentração-efeito (A) para [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] (0,3 nmol L-1 a 10 µmol L-

1), em ausência ou presença de irradiação luminosa. Área sob a curva (AUC; B) calculada a partir das 

curvas concentração-efeito para o complexo. Viabilidade celular (%) na condição controle (CO), e após 

estimulação com [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 10 nmol L-1 ou 10 µmol L-1 (C). Dados são apresentados como 

média ± E.P.M. * diferente de respectivo CO; # diferente da respectiva concentração sem irradiação; n=4. 

One-way ANOVA, seguida de pós-teste de Newman-Keuls (P<0,05). 
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Fonte: Dados não publicados Dra. Laena Pernomian. 

 

Dos resultados, pode-se afirmar que após a exposição ao composto, na 

concentração de 10 nmol L-1, as células MCF-7 não apresentaram diminuição da viabilidade 

celular sem fotoestímulo, observando pequena diminuição somente após irradiação. O 

composto apresentou diminuição da viabilidade celular sem fotoestímulo na concentração de 

10 µmol L-1, porém houve uma redução mais evidente da viabilidade com irradiação em 660 

nm (2,69 J cm-2). 

A análise da área sob a curva concentração-efeito para este complexo (0,3 nmol L-

1 a 10 µmol L-1) demonstrou um valor menor após a irradiação quando comparado à condição 

sem irradiação, novamente, sugerindo que o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] se comporta 

como um bom fotosensibilizador na linhagem celular estudada.  
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Da totalidade dos resultados envolvendo estudos biológicos, com diferentes 

linhagens celulares, foi possível verificar que os compostos apresentam citotoxicidade após 

irradiação luminosa, sendo estes seletivos no que se refere ao estímulo luminoso. Porém, não 

é possível associar esta diminuição de viabilidade celular com a produção de espécies reativas 

de oxigênio, uma vez que em terapia fotodinâmica podem ocorrer três tipos de mecanismos 

tipo I, II e/ou III.  

Abrams54 estudou a citotoxicidade da ftalocianina de rutênio coordenada 

axialmente a ligantes trifenilfosfina monosulfonada (TPPMS) e verificou que as células do 

tipo HeLa apresentaram uma viabilidade de 50% após o tratamento com o composto  

utilizando a concentração de 1,0 µmol L-1 e irradiação em 650 nm. Outros ensaios também 

demonstraram que o efeito citotóxico deste composto estaria diretamente relacionado com a 

presença de oxigênio molecular. Porém, este complexo não apresentou produção de oxigênio 

singleto em meio aquoso, sugerindo, o autor, a atuação deste complexo pelo mecanismo tipo 

I, envolvendo transferência eletrônica.  

A fim de verificar se haveria produção de espécies reativas de oxigênio pelo 

composto [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)], as células MCF-7 expostas a este composto por 24 horas 

foram analisadas quanto ao seu conteúdo de EROs intracelular, conforme apresentado na 

figura 3-21. 

 

Figura 3-21. Medida da produção de espécies reativas de oxigênio (ERO´s) intracelular após a exposição 

ao complexo [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)]. As células MCF-7 foram estimuladas com o complexo (10 µmol L-

1) ou veículo (condição controle) por 24h, e o conteúdo de EROs intracelular foi avaliado pela intensidade 

de fluorescência (IF) emitida pela sonda fluorescente seletiva para EROs intracelular Diidroetidina (DHE, 

10 µmol L-1, 30 min). A dose de irradiação utilizada foi 2,69 J cm-2 com led 660 nm. Dados são 

apresentados como média das medianas ± E.P.M. One-way ANOVA, pós-teste Newman-Keuls (P>0,05), 

n=3. 

 

Fonte: Dados não publicados Dra. Laena Pernomian. 
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Do gráfico é evidente que as células MCF-7 não apresentaram alterações 

significativas do conteúdo de EROs intracelulares após tratamento com o composto 

[Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)],  assim como a irradiação não foi capaz de modificar esta condição. 

Isto torna possível inferir que o mecanismo intracelular desencadeado por este composto 

parece não envolver o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, sendo as 

reações do tipo I ou III mecanismos mais prováveis. Vale a pensa ressaltar que este fato 

corrobora com o resultado do experimento de rendimento quântico de oxigênio singleto 

anteriormente discutido para este composto, que possui um valor  muito pequeno.  

 

3.3.2 Ensaios de interação dos complexos rutênio-ftalocianinas com DNA 

Apesar do constante avanço e grande número de pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento de novos fotossensibilizadores, a terapia fotodinâmica encontra algumas 

limitações. Como exemplo, pode-se citar a hipóxia em células tumorais e, para contornar este 

problema, o estudo de fotoquimioterápicos, ou seja, compostos que tenham sua ação somente 

após irradiação luminosa e que possam interagir com o DNA, tem ganhado destaque entre as 

pesquisas.11,55,56 Geralmente, estes compostos são capazes de trocar ligantes quando em meio 

biológico, via estímulo luminoso e, após esta troca, interagem com o DNA promovendo 

danos, inibindo ou alterando o seu funcionamento.57 Portanto, a fotoquimioterapia tem sido 

uma proposta alternativa a TFD.  

Combinar TFD com fotoquimioterapia torna-se interessante a fim de que se 

obtenha mais efetividade nestes tratamentos.11 Neste sentido um composto que possa causar 

citotoxicidade através de mecanismos próprios da terapia fotodinâmica, além de atuar 

causando danos ao DNA, torna-se um importante candidato ao uso contra o câncer.  

Complexos de rutênio são promissores candidatos a fotoquimioterápicos devido 

às propriedades químicas deste metal, como similaridade com o metal ferro, as possibilidades 

de diferentes geometrias e de mudanças do estado de oxidação no meio fisiológico.55,58 

Portanto, torna-se atraente o estudo da interação entre complexos metálicos e DNA, a fim de 

conhecer melhor os mecanismos de ação de candidatos a FS  e, assim, possibilitar uma melhor 

eficiência destes.  
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 3.3.2.1 Interação espectrofotométrica com DNA de timo de bezerro 

Em geral, há três formas principais de interação do DNA com moléculas do meio 

externo: a primeira ocorre em moléculas que interajam com proteínas, as quais se ligarão, 

posteriormente, ao DNA; o segundo tipo de interação é promovido por alterações no RNA, 

que podem causar formação de ligações DNA-RNA, impedindo assim, que o DNA celular 

realize suas funções; por fim, existe a interação entre as moléculas aromáticas e o DNA, as 

quais podem se ligar à dupla hélice do DNA, por meio de interações eletrostáticas, ligações 

covalentes e intercalações entre bases nitrogenadas.57   

Espera-se que moléculas aromáticas e planas possuam interações do tipo 

intercalações entre bases nitrogenadas do DNA, como descrito em alguns trabalhos.11,57,58 Um 

dos métodos mais simples de se obter informações sobre a interação entre moléculas de DNA 

e complexos é utilizar o método espectrofotométrico. Neste método, a uma solução do 

complexo adicionam-se alíquotas de DNA e observam-se modificações no espectro 

eletrônico. Deslocamento de bandas, hipocromismo ou hipercromismo podem nos fornecer 

informações sobre o tipo de interação que se tem entre moléculas e o DNA.57,59 Assim, 

realizaram-se titulações espectrofotométricas para os complexos sintetizados neste trabalho, a 

fim de obter informações sobre as possibilidades de atuação destes no meio biológico.  

As figuras 3-22, 3-23 e 3-24 apresentam a mudança espectral após adição de 

alíquotas de DNA de timo de bezerro, nas soluções dos compostos [RuCl(Pc)(DMSO)], 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2].  
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Figura 3-22. Titulação espectrofotométrica para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]  e DNA de timo de 

bezerro. (A) Acompanhamento da titulação, sendo possível observar a banda em 260 nm referente ao 

DNA; (B) Acompanhamento do hipocromismo das bandas referentes ao complexo. 

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 3-23. Titulação espectrofotométrica para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2]  e DNA de timo de 

bezerro. (A) Acompanhamento da titulação, sendo possível observar a banda em 260 nm referente ao 

DNA; (B) Acompanhamento do hipocromismo das bandas referentes ao complexo 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 3-24. Titulação espectrofotométrica para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)]  e DNA de timo de 

bezerro. (A) Acompanhamento da titulação, sendo possível observar a banda em 260 nm referente ao 

DNA; (B) Acompanhamento do hipocromismo das bandas referentes ao complexo. 

 

Fonte: Autora. 

 

De forma geral, para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], 

observou-se hipocromismo após sucessivas adições do DNA, ao contrário do comportamento 

apresentado pelo complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)], para o qual não foram observadas 

alterações nos espectros. Qualitativamente observa-se também que o complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)] apresentou maior hipocromismo das bandas de absorção 

Excetuando-se o efeito hipocrômico, os espectros não apresentaram outras 

modificações – não foram observados deslocamentos significativos nas bandas de absorção 

dos compostos. 

O hipocromismo das bandas de absorção dos complexos pode sugerir que há 

interação do tipo intercalação, pois os orbitais * dos complexos podem acoplar com os 

orbitais das bases nitrogenadas do DNA, sendo parcialmente preenchidos e diminuindo a 

probabilidade de transições eletrônicas, visto no espectro eletrônico como uma diminuição da 

intensidade. Porém, geralmente para interações do tipo intercalações, são observados também 

grandes deslocamentos batocrômicos para as bandas de absorção dos compostos, o que não 

foi observado para as rutênio-ftalocianinas estudadas.57, 60  

A fim de se obter mais informações sobre o tipo de interação entre DNA e 

complexos, a equação de Benesi-Hildebrand foi utilizada para obtenção dos valores das 

constantes de ligação de cada interação. Os cálculos realizados encontram-se no anexo deste 
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texto. Os valores encontrados para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

foram da ordem de 103 conforme observado na tabela 3-6.  

 

Tabela 3-6. Valores dos parâmetros dos cálculos e constantes de ligação ou associação para os complexos 

ftalocianinas de rutênio para a banda Q. 

 [RuCl(Pc)(DMSO)] [Ru(Pc)(4-ampy)2] [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 

R2 0,99988 0,9997 - 

Coefiente 

Angular  

2,45 10-4 9,55 10-4 - 

Kb 4,80 103 1,05 103 - 

Fonte: Autora. 

 

Poucos trabalhos reportam experimentos de interação de ftalocianinas com DNA. 

Yuan e colaboradores61 sintetizaram e estudaram a interação com DNA de timo de bezerro 

para uma ftalocianina tetrasulfonada com metal zinco – SnZnPc – e destacaram o 

hipocromismo das bandas em 690 nm e 630 nm ( atribuídas as espécies monoméricas e 

diméricas, respectivamente) com o aumento da concentração de DNA. A diminuição da 

absorbância destas bandas sugere a interação com o DNA, porém as constantes de ligação não 

foram calculadas. Usan e Sesalan62 reportaram o estudo da interação de DNA com 

ftalocianinas de silício, tendo ligantes axiais catiônicos, e observaram somente hipocromismo 

na banda Q para os compostos estudados. Portanto, os autores relatam que a interação que 

ocorre entre os complexos e as ftalocianinas trata-se de interações nas cavidades 

internas/sulcos do DNA pelos ligantes axiais, uma vez que não foram observados 

deslocamentos batocrômicos para as bandas de absorção. Os valores das constantes de ligação 

para as três ftalocianinas estudadas são 7,05 103, 5,37 103 e 2,09 103. Comparando-se o 

trabalho reportado por Usan e Sesalan62 e as ftalocianinas de rutênio aqui estudadas, propõe-

se, provavelmente, que a interações observadas para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] sejam interações dos ligantes axiais nas cavidades internas do DNA.  

Outro fator que deve ser levado em consideração na análise destes resultados é 

que as ftalocianinas podem agregar em soluções aquosas, como pode ser observado na figura 
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3-25, onde se apresenta a comparação entre soluções de mesma concentração em DMSO e em 

soluções aquosas.  

 

Figura 3-25. Comparação entre espectros em solução tampão Tris/NaCl 5mM/50mM pH = 7,5 com 0,5% 

de DMSO e solução de DMSO. (A) Complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] na concentração de 6,8 10-6 mol L-1; (B) 

Complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] na concentração de 3,7 10-6 mol L-1; (C) Complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 

na concentração de 7,8  10-6 mol L-1. 

 

Fonte: Autora. 

Possivelmente, a agregação pode ter dificultado a avaliação da interação dos 

complexos com o DNA nestes experimentos. Fez-se necessário, então, estudar a interação 

entre o DNA e destes complexos utilizando outro experimento, conforme descrito no subitem 

a seguir.  

 

3.3.2.2 Ensaios de Fotoclivagem com DNA plasmidial (pUC19) 

O 1O2 é um importante agente oxidante e pode causar danos diretos ao DNA. Uma 

vez que os compostos sintetizados neste trabalho são capazes de produzir 1O2, ensaios de 
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fotoclivagem, sob fotoestímulo, foram realizados para os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)].  

Os ensaios de fotoclivagem consistem em monitorar modificações da estrutura de 

DNA plasmidial por meio de eletroforese após tratamento com compostos, com fotoestímulo. 

O DNA plasmidial pUC19 circular, em sua forma natural possui uma estrutura 

superenovelada, denominada forma I SC (supercoiled structure). A clivagem de uma das fitas 

de DNA gera a abertura da estrutura circular e assume-se uma forma II denominada NC 

(nicked circular). Se as duas fitas do DNA sofrem clivagem assume-se a forma linear ou 

forma III (linear form), como apresentado na figura 3-26.63 Estas estruturas do DNA migram 

diferentemente em um gel de eletroforese, sendo que a forma I migra mais rapidamente e, a 

forma II, mais lentamente. A forma III pode ser observada entre forma I e II.64  

 

Figura 3-26. (A) Diferentes formas do DNA plasmidial. (B) Gel de agarose (0,8%) mostrando a separação 

das três formas distintas do plasmídeo visualizadas na forma de bandas: FI, F II e F III na ausência 

(controle) e presença de concentrações crescentes de um agente de clivagem. 

                                                   

(A)                                                                         (B) 

Fonte: Adaptado de FISCHER, 200664; OLIVEIRA, 2006.65 

 

A fim de estudar a possível clivagem do DNA causada pelos complexos, foram 

incubadas diversas alíquotas de DNA pUC19 com os complexos compostos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)].  

As figuras 3-27, 3-28 e 3-29 apresentam os géis de eletroforese para esses 

tratamentos. Nenhuma modificação na estrutura do DNA foi observada, para nenhum 

tratamento com os complexos.  
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Figura 3-27.  Clivagem de DNA plasmídico (pUC19) seguida de eletroforese em gel de agarose (0,75 %, 90 

minutos, 70,0 volts) após incubação por 24 horas a 37,0 °C com o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] nas 

concentrações 1: 0,5 µM; 2: 2,5 µM; 3: 5,0 µM; 4: 10,0 µM; 5: 20,0 µM; 6: 50,0µM; C1: DNA plasmídico; 

C2: DNA plasmídico + DMSO 5%. Condições: 5% DMSO em todas as soluções, irradiação utilizando 

filtro de interferência em 590 nm por 1 hora; Tampão Tris/ NaCl 5mM/50 mM pH= 7,5, concentração de 

DNA: 100 uM. 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 3-28. Clivagem de DNA plasmídico (pUC19) seguida de eletroforese em gel de agarose (0,75 %, 90 

minutos, 70 volts) após incubação por 24 horas a 37 °C com o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] nas 

concentrações 1: 0,5 µM; 2: 5,0 µM; 3: 50,0µM; C1: DNA plasmídico; C2: DNA plasmídico + DMSO 5%. 

Condições: 5% DMSO em todas as soluções, irradiação utilizando filtro de interferência em 590 nm por 1 

hora; Tampão Tris/ NaCl 5mM/50 mM pH= 7,5, concentração de DNA: 100 uM. 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 3-29. Clivagem de DNA plasmídico (pUC19) seguida de eletroforese em gel de agarose (0,75 %, 90 

minutos, 70 volts) após incubação por 24 horas a 37 °C com o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] nas 

concentrações 1: 1,0 µM sem fotoestímulo; 2: 1,0 µM + 15 min. de irradiação; 3: 1,0 µM + 30 min. de 

irradiação; 4: 1,0 µM + 45 min de irradiação; 5: 1,0 µM + 60 min de irradiação C1: DNA plasmídico; C2: 

DNA plasmídico + DMSO 1%. Condições: 1% DMSO em todas as soluções, irradiação utilizando filtro de 

interferência em 590 nm; Tampão Tris/ NaCl 5mM/50 mM pH= 7,5, concentração de DNA: 100 uM. 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

      C1            1          2         3            4          5          6          C2 

      C1                   1                  2                   3                   C2 

  C1       1          2         3           4        5         C2 



153 

 

A título de comparação, a figura 3-30 apresenta o gel de eletroforese para o 

composto [Ru(bpy)3]
2+ , no qual foi possível evidenciar que há clivagem após a irradiação, 

utilizando-se a mesma metodologia. Observa-se que o uso de 5% de DMSO nas soluções não 

modificou o resultado, se comparado com as amostras que foram solubilizadas em H2O. 

 

Figura 3-30. Clivagem de DNA plasmídico (pUC19) seguida de eletroforese em gel de agarose (0,75 %, 90 

minutos, 70 volts) após incubação por 24 horas a 37 °C com o complexo [Ru(bpy)3]2+ nas concentrações 1: 

20,0 µM em H2O sem fotoestímulo; 2: 20,0 µM em H2O com fotoestímulo; 3: 20,0 µM em DMSO 5% sem 

fotoestímulo; 4: 20,0 µM em DMSO 5% com fotoestímulo; C1: DNA plasmídico; C2: DNA plasmídico + 

DMSO 5%. Condições: Irradiação utilizando filtro de interferência em 395 nm; Tampão Tris/ NaCl 

5mM/50 mM pH= 7,5, concentração de DNA: 100 uM. 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Em relação ao complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)], não era esperado que este 

seria passível de causar clivagem do DNA plasmidial, pois o seu rendimento quântico de 

oxigênio singleto é muito baixo. Porém, no que refere ao complexo [RuCl(Pc)(DMSO)], 

esperava-se a clivagem do DNA, podendo a ausência deste comportamento ser explicada, 

provavelmente, pela alta agregação em solução aquosa, além da menor  interação do 

complexo com DNA na mistura entre solução tampão e DMSO. 

Como os experimentos de DNA plasmidial proporcionaram novas incógnitas, 

realizou-se mais um experimento, com a finalidade de se tentar obter indícios da interação 

destes complexos com DNA, ou ainda, confirmar a ausência desta interação – o que será 

descrito nas linhas subsequentes.  

 

3.3.2.3 Oxidação da guanosina pelos complexos rutênio-ftalocianinas 

É reportado que alguns complexos de rutênio causadores de danos ao DNA, atuam 

através da oxidação de bases nitrogenadas, principalmente guanina.66,67 Como exemplo, pode-

se citar o complexo [Ru(bpy)3]
3+, conhecido por causar oxidação da guanosina.68,69  

  C1        1         2        3         4          C2 
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A fim de estudar a ocorrência de reações de oxidação entre complexos e bases 

nitrogenadas, Lecomte e colaboradores70 utilizaram a técnica de espectroscopia de absorção 

de transientes para estudar a transferência eletrônica que ocorre entre a guanosina e o estado 

excitado 3MLCT dos complexos [Ru(hat)3]
2+, [Ru(tap)3]

2+ e [Ru(tap)2(hat)]2+. Considerando-

se que as interações ocorrem, preferencialmente, via guanosina, com a intenção de obter 

(mais) informações sobre a interação dos complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(PhCN)(4-

ampy)] com o DNA, experimentos de espectroscopia de absorção de transientes na presença 

de 5′-monofosfato guanosina disódica foram realizados, a fim de se observar  eventuais 

alterações no espectro eletrônico dos transientes.  

A figura 3-31 e a tabela 3-7 apresentam o decaimento dos tempos de vida do 

estado excitado tripleto para os dois complexos mencionados. 

 

Figura 3-31. Curva de decaimento do tempo de vida do estado tripleto para o complexo [Ru(Pc)(4-

ampy)(PhCN)] (A) e [RuCl(Pc)(DMSO)] (B) na ausência e presença de guanosina, em solvente DMSO com 

5% H2O. ] 

 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Autora. 



155 

 

Figura 3-32. Valores do tempo de vida do estado tripleto do complexo, em solvente DMSO com 5% H2O. 

[Guanosina]/mM na 

presença  

de [RuCl(Pc)(DMSO)] 

3τ/μs [Guanosina]/mM na 

presença  

de [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 

3τ/μs 

0 3,68 ±0.02 0 3,59 ± 13 

20 µM 3,71 ±0.01 1,6 mM 3,65 ± 13 

40 µM 3,74 ±0.01 3,0 mM 3,81 ± 56 

60 µM 4,28 ±0.01 4,5 mM 3,58 ± 22 

Fonte: Autora. 

 

Pôde-se observar que não houve alteração significativa alguma nos valores de 

tempo de vida do estado tripleto, bem como não foram observadas evidências da presença de 

espécies reduzidas, após adição de diferentes concentrações de guanosina, para os dois 

compostos. 

Reações de oxidação da guanosina ocasionadas por ftalocianinas são relatadas no 

trabalho de Balan e colaboradores71, que modificaram um eletrodo de carbono com 

ftalocianina de cobalto(II) – [Co(Pc)] e comprovaram a oxidação de guanosina, sugerindo, 

primeiramente, a oxidação do metal cobalto, seguida da oxidação da guanosina e consequente 

redução do metal. Como anteriormente mencionado, Lecomte70 observou uma nova absorção 

transiente na região entre 480 e 500 nm, atribuída às espécies monorreduzidas dos complexos 

estudados. 

Como não foi observada nenhuma nova absorção nos espectros transientes, bem 

como nenhuma mudança nos valores dos tempos de vida do estado tripleto dos compostos 

estudados, sugere-se, então, que não há transferência eletrônica entre os complexos estudados 

e a guanosina.  
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4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

Neste capítulo, foram descritas e discutidas propriedades fotoquímicas fotofísicas 

e fotobiológicas dos complexos rutênio-ftalocianinas sintetizados neste trabalho, a fim de 

avaliar a capacidade destes como bons candidatos a FS.  

No que se refere às propriedades fotofísicas e fotoquímicas, as ftalocianinas 

possuem valores pequenos de rendimento quântico de fluorescência – estes já esperados para 

complexos que possuem metais com raios maiores, como o rutênio. Os valores de tempo de 

vida do estado singleto corroboraram os valores observados em publicações prévias, para 

complexos semelhantes.  

Avaliação do estado excitado tripleto foi interessante para estes complexos, pois 

foram obtidas diversas informações, das quais se pode destacar que os complexos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] possuem longos tempos de vida das suas 

respectivas espécies excitadas. Porém, mesmo possuindo um tempo de vida longo, o 

complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] não apresentou alto valor de rendimento quântico de 1O2, 

fato este que direciona à conclusão da necessidade de serem avaliados outros fatores, como 

rendimento quântico do estado tripleto e a energia destes estados, para se  ter mais 

concordância dos dados.  

De um modo geral, pode-se afirmar que os três complexos estudados 

apresentaram alta fotoestabilidade, fator este bem importante para futura aplicação em TFD.  

Os ensaios fotobiológicos demonstraram que os complexos [Ru(Pc)(4-

ampy)(PhCN)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2] possuem seletividade em relação ao fotoestímulo, sendo 

citotóxicos somente após a irradiação. Esta é uma grande vantagem destes complexos, uma 

vez que se visa a sua aplicação na TFD. Portanto, aprofundar os estudos sobre mecanismos de 

atuação destes complexos torna-se algo de suma importância.  

Neste contexto, foram realizados experimentos preliminares a fim de se iniciar um 

estudo sobre os alvos destes compostos no meio biológico, avaliando a interação com o DNA. 

Porém, a alta agregação destes complexos em meio aquoso dificultou a observação de 

resultados e pouco se pode inferir sobre este tipo de interação, podendo-se concluir:  para este 

tipo de complexo, os ensaios químicos que mimetizam condições biológicas, não lograram 

grande êxito. Portanto, é necessário um aprofundamento dos estudos concernentes aos 

mecanismos de atuação destes complexos em meio biológico, por outras metodologias. 
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Por fim, as análises dos compostos sintetizados demonstraram que estes são bons 

candidatos a FS, tornando-se conveniente avaliar mais profundamente os aspectos 

fotobiológicos. 
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CAPÍTULO 4  – AVALIAÇÃO DO EFEITO “TERANÓSTICO” DA INTERAÇÃO 

DE COMPLEXOS RUTÊNIO-FTALOCIANINAS E PONTOS QUÂNTICOS 

______________________________________________________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO 

Combinar FS com marcadores fluorescentes é uma estratégia interessante para 

expandir o uso da TFD uma vez que desta maneira é possível aliar terapia com diagnóstico 

por imagem.1 As propriedades químicas das ftalocianinas as tornam convenientes para o 

emprego como agentes terapêuticos e, entre os agentes de imagem, os pontos quânticos vêm 

se destacando devido às suas altas emissão de fluorescência e estabilidade, além da 

possibilidade de fornecer sinais estáveis e alta sensibilidade de detecção.2-4 

Durante os últimos anos, a investigação de sistemas que combinem ftalocianinas e 

pontos quânticos vem aumentando, sendo a conjugação por meio de interações químicas uma 

das estratégias utilizadas. 5-7 No estudo destes sistemas analisa-se a possibilidade da 

transferência de energia por ressonância de Förster (FRET), a fim de serem investigadas 

possíveis alterações nas propriedades fotoquímicas e fotofísicas das ftalocianinas, por 

exemplo, a luminescência. 8-10  

Li e colaboradores11 estudaram a interação eletrostática entre ftalocianina 

tetrasulfonada de alumínio [Al(S)4(Pc)] e pontos quânticos do tipo CdSe/CdS/ZnS 

(casca/concha/concha). Neste estudo, observou-se um decréscimo na intensidade de 

fluorescência das nanopartículas em 630 nm, concomitante ao aumento da intensidade de 

fluorescência das ftalocianinas em 690 nm, quando excitados em 405 nm.  Considerando-se 

que as ftalocianinas não possuem absorção na faixa de excitação, o aumento da fluorescência 

das ftalocianinas sugere, diretamente, se tratar de transferência de energia  advinda do ponto 

quântico. 

Nyokong e colaboradores estudaram diversos sistemas de ftalocianinas associadas 

aos pontos quânticos, sendo estes pioneiros na investigação de sistemas covalentemente 

ligados, tanto por meio de ligações com os ligantes axiais das ftalocianinas, quanto por 

ligações realizadas por meio de substituições periféricas nos anéis. 5,6,8,12 Em um de seus 

estudos, o grupo destes autores apresentou uma comparação entre sistemas conjugados e 

ligados covalentemente, demonstrando que esses últimos são mais eficazes no que tange à 

transferência de energia.12  

Porém, todos estes estudos partem do princípio que a sobreposição entre o 

espectro de emissão dos doadores, nesse caso os pontos quânticos, e o espectro de absorção 

dos aceitadores, as ftalocianinas, é condição imprescindível para que ocorra a transferência de 
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energia. Neste sentido, Burda e colaboradores investigaram um sistema no qual, 

aparentemente, se tratava de transferência de energia do tipo não Förster, entre ftalocianinas e 

pontos quânticos, apesar da sobreposição espectral. 13 

Em razão das lacunas na compreensão de sistemas desta natureza, no presente 

capítulo deste texto, propõe-se apresentar resultados e discussões do sistema estudado, em 

cujo decorrer foram realizadas diversas análises, a fim de melhor compreender a interação 

entre rutênio ftalocianinas e pontos quânticos do tipo CdTe-MPA (figura 4-1). Além disto, 

neste é apresentada uma discussão no que concerne aos mecanismos de transferência de 

energia.  

 

 

 

 

 

 

 

                        (A)                                          (B)                                             (C) 

Fonte: Figura (A) Adaptado de SILVA et al.,201014; Figuras (B) e (C) Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1.  Estrutura química dos compostos pontos quânticos CdTe-MPA (A), [RuCl(Pc)(DMSO)] (B) e 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] (C). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Solventes e Reagentes 

 

Tabela 4-1. Reagentes e solventes utilizados nos experimentos descritos neste capítulo. 

Reagentes Pureza Procedência 

Acetona 100% Synth 

Ácido 3-mercaptopropiônico (3-MPA)  99,0% Sigma-Aldrich 

Borohidreto de sódio (NaBH4) 99,0% Sigma-Aldrich 

Cloreto de cádmio CdCl2.2H2O 99,0% Merck 

N,N'-Diciclohexilcarbodiimida  ≥99,0% Sigma-Aldrich 

Diclorometano 99,8% Sigma-Aldrich 

Dimetilformamida (DMF) padrão analítico Synth 

Dimetilsulfóxido (DMSO) padrão analítico Synth 

Telúrio (200 mesh) 99,8% Sigma-Aldrich 

Fonte: Autora. 

 

Todos os solventes e reagentes foram utilizados sem prévia purificação. 

 

2.2 Síntese dos pontos quânticos do tipo telureto de cádmio com agente passivante ácido 

3-mercaptopropiônico - CdTe-MPA 

A síntese dos pontos quânticos foi realizada em colaboração com o aluno Me. 

Leandro Nériton Cândido Máximo, em cujos estudos atinentes ao seu de doutorado 

desenvolveu novas e propôs modificações em rotas e metodologias sintéticas relacionadas aos 

pontos quânticos.  Assim, tanto os dados de metodologia de síntese, quanto de caracterização 

físico-química, foram gentilmente cedidos, pelo mesmo, para este trabalho (figura 4-2).  

Os pontos quânticos CdTe-MPA foram sintetizados de acordo com metodologia já 

descrita na literatura.15 A 40,0 mL de água destilada adicionou-se CdCl2.2H2O (40,4 mg - 

0,200 mmol), 34,8 µL (0,400 mmol) de ácido 3-mercaptopropiônico. Ajustou-se o pH da 

solução para 11,0 e a mistura reacional foi aquecida a 100°C.  Esta solução é denominada 

solução 1. A solução 2 foi preparada adicionando-se a 10,0 mL de água destilada telúrio em 

pó (50,8 mg - 0,40 mmol), borohidreto de sódio (NaBH4 - 37,8 mg, 1,00 mmol) sob atmosfera 

de argônio. Esta solução foi mantida em refluxo (80°C) por 30,0 minutos. Após, 1,00 mL 
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desta solução 2 foi retirada rapidamente e adicionada à solução 1. A mistura reacional foi 

mantida a temperatura de 100 °C, sob refluxo e atmosfera de argônio por 5,0 horas, com 

agitação de 370 rpm e protegida de luz. Após, a solução foi resfriada por 1 hora e lavada com 

acetona. Obteve-se o produto final, de coloração vermelha, após centrifugação com rotação de 

4000 rpm por 3 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal Me. Leandro Nériton Cândido Máximo. 

 

2.3 Ligação covalente entre pontos quânticos CdTe-MPA e o complexo [Ru(Pc)(4-

ampy)2] 

Para a tentativa de ligação covalente, entre os pontos quânticos e o complexo 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] ,utilizou-se o método descrito por Chidawanyika e colaboradores16, com 

algumas modificações no tempo de reação. Duas tentativas estão descritas abaixo: 

1ª tentativa: 7,50 mg de pontos quânticos CdTe-MPA foram dissolvidos em 1,00 

mL de H2O. Após, adicionou-se 3,00 mL de dimetilformamida (DMF).  Solubilizou-se 3,32 

mg ( aproximadamente 0,02 mmol) de N,N'-Diciclohexilcarbodiimida (DCC) em 1,00 mL de 

dimetilformamida e adicionou-se à mistura reacional que continha pontos quânticos. A 

solução foi mantida sob agitação, à temperatura ambiente, por 4 horas. Solubilizou-se, na 

sequência, 0,180 mg (2,24 10-4 mmol) de [Ru(Pc)(4-ampy)2] em 0,400 mL de DMF  e 

adicionou-se à mistura reacional. Deixou-se a mistura reagindo por mais 16 horas. O solvente 

foi rotaevaporado e, com a adição de diclorometano, precipitou um produto marrom. Este 

produto foi caracterizado por FTIR.  

2ª tentativa: 7,67 mg de pontos quânticos CdTe-MPA foram dissolvidos em 1,00 

mL de H2O. Após, adicionou-se 3,00 mL de dimetilformamida (DMF).  Solubilizou-se 3,50 

mg (0,017 mmol) de N,N'-Diciclohexilcarbodiimida (DCC) em 1,00 mL de DMF e 

Figura 4-2. Esquema reacional e solução dos pontos quânticos CdTe-MPA. 
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adicionou-se à mistura reacional que continha pontos quânticos. A solução foi mantida sob 

agitação, à temperatura ambiente, por 24 horas. Após, solubilizou-se 0,180 mg (2,24 10-4 

mmol) de [Ru(Pc)(4-ampy)2] em 0,400 mL de DMF e adicionou-se à mistura reacional. 

Deixou-se a mistura reagindo por mais 48 horas. Houve a formação de um precipitado 

marrom que foi filtrado à vácuo e analisado por FTIR.  

 

2.4 Equipamentos 

2.4.1. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos utilizando-se 

o equipamento Prestige-21 Shimadzu FTIR, resolução de 4 cm-1, 32 scans, região de 400 a 

4000 cm-1, tendo KBr como agente dispersante. 

 

2.4.2 Espectroscopia de Fluorescência estado estacionário 

As medidas foram realizadas em um espectrofluorímetro Shimadzu modelo RF-

5301 PC, em cubetas de quartzo com 4 lados polidos e de caminho óptico de 1,00 cm. 

 

2.4.3 Espectroscopia de Fluorescência resolvida no tempo – determinação do tempo de 

vida do estado singleto  

As medidas de tempo de vida do estado singleto excitado, para os pontos 

quânticos, foram realizadas utilizando-se o método de contagem de fótons únicos com 

correlação temporal, com fonte de excitação Tsunami 3950 Spectra Physics laser de titânio-

safira, laser pulsado Millenia X Spectra Physics. A repetição de pulso ocorreu com frequência 

de 8 MHz, obtida através do seletor  de pulso 3980 Spectra Physics. O laser foi afinado para 

que o terceiro harmônico gerado por BBO crystal (GWN-23PL Spectra Physics) obtivesse 

280 nm de pulso de excitação, que são direcionados para um espectrofotômetro Edinburgh 

FL900. O espectrofotômetro foi colocado em uma configuração em L, e a emissão do 

espectro foi coletada a 570 nm. Os fótons emitidos foram detectados pela fotomultiplicadora 

de microcanais Hamamatsu R3809U. O instrumento possui resposta de 100 ps, e tempo de 

resolução de 12 ps por canal. O software utilizado para a análise dos decaimentos individuais 

foi Edinburgh Instruments. 
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2.4.4 Espectroscopia de absorção de transientes – fotólise por pulso de laser 

Estas medidas foram realizadas nos equipamentos do grupo da Profa. Dra. Claudia 

Turro na The Ohio State University, durante o estágio sanduíche. Para realização de medidas 

de espectroscopia de absorção de transientes na escala de nanosegundos utilizou-se o 

equipamento Three Quanta-Ray com laser pulsado Nd:YAG (fwhm ~ 8 ns).   

Os experimentos de espectroscopia de absorção de transientes na escala de 

femtosegundos foram realizados em um instrumento montado conforme literatura15 com 

modificações. O Ti:Safira foi gerado utilizando um amplificador Coherent Astrella Integrated 

Regenerative Amplifier (8 mJ). 3 mJ foi adicionados para atualizar o parâmetro óptico do 

amplificador (OPerA Solo, Coherent) e gerar 480 nm pulsos de luz. Traços cinéticos das 

espectroscopias de absorção de transientes de femtosegundos e nanosegundos foram 

analisados utilizando decaimentos mono ou biexponenciais, quando necessário, através do 

software Igor. O espectro eletrônico de absorção de todos os compostos foi registrado antes e 

depois das medidas para garantir que não houve degradação das amostras. 

 

2.4.5 Laser para irradiação 

O laser utilizado foi de diodo marca Colibri Quantum Tech laser, com 

comprimento de onda em 532 nm e 660 nm, 30 mV. Os espectros de absorção foram 

registrados através do equipamento UV-vis-NIR Hitachi modelo-3501. 

 

2.5 Procedimento Experimental 

2.5.1 Rendimento quântico de fluorescência  

Calculou-se o rendimento quântico de fluorescência para o ponto quântico CdTe-

MPA através do método comparativo12, utilizando como padrão o composto rodamina B (Φfstd 

= 95 %) em solução aquosa, com excitação em 355 nm, fenda 3, utilizando a equação (1).    

 

Φf = Φfstd. 
F.  Astd.  n2

Fstd.  A .  nstd
2                                                                                      (1) 

onde, Φf e Φfstd são o rendimento quântico de fluorescência da amostra e padrão, 

respectivamente;   F e Fstd são as áreas sob a curva do espectro de fluorescência da amostra e 
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padrão, respectivamente; A e Astd  são os valores de absorbância das soluções; n2 é o índice de 

refração do solvente.  

O rendimento quântico de fluorescência dos pontos quânticos na presença dos 

complexos rutênio-ftalocianinas foi calculado conforme descrito por Nyokong e 

colaboradores12 a partir da equação (2). 

Φf(PQ) 
mix = Φf(PQ).  

FPQ
mix

FPQ
                                                                                                                (2) 

Onde Φf(PQ) é o rendimento quântico de fluorescência somente do ponto quântico 

em relação a um padrão, FPQ
mix é a intensidade de fluorescência do ponto quântico na presença 

do supressor e FPQ é a intensidade de fluorescência do ponto quântico na ausência do  

supressor.  

 

2.5.2 Estudo da supressão de fluorescência dos pontos quânticos CdTe-MPA por rutênio 

ftalocianinas, utilizando o modelo de isotermas de Langmuir Blogett 

Para o experimento de supressão de fluorescência, foram preparadas duas 

soluções: uma solução de [Ru(Pc)(4-ampy)2] em DMSO, com concentração de 1,25 10-4 mol 

L1; e uma solução 0,500 mg mL-1 de pontos quânticos CdTe em água. Em uma cubeta, 

adicionou-se 500 µL da solução de pontos quânticos (PQ) e 2,00 mL de água, sendo esta 

solução com concentração final de 1,80 10-6 mol L-1. Registou-se o espectro de emissão de 

fluorescência com excitação em 320 nm. Após, adicionou-se 10,0 µL de solução de 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] e registrou-se novamente o espectro. Repetiu-se esse procedimento 

sucessivamente, até a adição de 100 µL de solução de [Ru(Pc)(4-ampy)2], registrando-se os 

espectros de fluorescência após cada adição. O mesmo procedimento foi realizado para o 

complexo [RuCl(Pc)(DMSO)], porém neste caso a concentração inicial da solução de pontos 

quânticos foi de 1,30 10-6 mol L-1.   

Para o cálculo das constantes, utilizou-se método de acordo com Meeker e Ellis.17 

O ângulo θ descreve a fração de supressor (rutênio-ftalocianinas) que interage com a 

superfície do fluoróforo (pontos quânticos). Os valores de θ para cada espectro registrado 

foram calculados a partir da equação (3). 

θ =
lnPlref Plx⁄

lnPlref Plsat⁄
                                                                                                      (3)      



173 

 

onde Plref é o valor da intensidade de fluorescência do ponto quântico na ausência do 

supressor; Plx são os valores de intensidade de fluorescência do ponto quântico à medida que 

se aumenta a concentração do supressor; Plsat é o valor da intensidade de fluorescência do 

ponto quântico quando cessou o processo de supressão de fluorescência. 

A constante do processo de supressão de fluorescência foi calculada a partir da 

equação (4) para os supressores [Ru(Pc)(4-ampy)2] e [RuCl(Pc)(DMSO)], uma vez que estes 

não possuem somente um sítio ativo para interagir com o fluoróforo.     

  
(1−𝜃)2

𝜃
=  

1

2 𝐾 [𝑆]
                                                                                               (4) 

onde, K é a constante de supressão de fluorescência; [S] é a concentração de supressor; θ é a 

fração de supressor que interage com a superfície do fluoróforo. 

 

2.5.3 Tempo de vida do estado excitado singleto dos pontos quânticos na ausência e 

presença dos complexos rutênio-ftalocianinas  

Para as medidas de tempo de vida de fluorescência, o procedimento abaixo foi 

realizado, partindo-se de uma solução estoque de CdTe-MPA de concentração igual a 0,500 

mg mL-1 em água: 

1)  Em uma cubeta, adicionou-se 500 µL da solução estoque de PQ e 2,00 mL de 

água. Registrou-se o espectro; 

2) À solução descrita acima, adicionou-se 20,0 L de uma solução de 

[RuCl(Pc)(DMSO)] na concentração 1,25 10-4 mol L-1; 

3) À solução descrita acima, adicionou-se 40,0 L (total de 60,0 L) de uma 

solução de [RuCl(Pc)(DMSO)] na concentração 1,25 10-4 mol L-1; 

4) À solução descrita acima, adicionou-se 40,0 L (total de 100 L) de uma 

solução de [RuCl(Pc)(DMSO)] na concentração 1,25 10-4 mol L-1; 

O mesmo foi feito para o composto [Ru(Pc)(4-ampy)2]. 

 

2.5.4 Preparo das soluções para espectroscopia de transientes 

Prepararam-se três soluções de 3,00 mL cada, conforme a descrição a seguir: 

1) Solução de pontos quânticos CdTe-MPA com concentração de 2,80 10-7 mol L-1; 
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2) Solução de pontos quânticos CdTe-MPA (com concentração de 2,80 10-7 mol L-1) e 

complexos rutênio-ftalocianinas (com concentração de 1,10 10-6 mol L-1). 

As três soluções foram mantidas em escuro por 24 horas e, decorrido o prazo, as 

medidas foram realizadas. 

 

2.5.5 Cálculos dos parâmetros de transferência de energia por ressonância de Förster 

(FRET) 

A transferência de energia for ressonância de Förster (FRET) foi estudada 

calculando-se os parâmetros de FRET, de acordo com a literatura. 10,12 A eficiência do 

processo de transferência de energia foi calculada de acordo com a equação (5), onde τDA é o 

tempo de vida médio de fluorescência dos pontos quânticos, na presença dos complexos 

rutênio-ftalocianinas, enquanto τD é o tempo de vida médio de fluorescência dos pontos 

quânticos na ausência dos complexos. 

Eff = 1 -  
𝜏𝐷𝐴

𝜏𝐷
                                                                                                        (5) 

A transferência de energia por ressonância de Förster depende diretamente da 

distância entre doador e aceitador. A equação (6) relaciona a eficiência do processo com esta 

distância: 

  Eff= 
R0

6

R0
6+ 𝑟6

                                                                                                        (6) 

onde R0, denominado de raio de Förster, é a distância crítica entre doador e aceitador em que 

a eficiência do processo é de 50 %; r é a distância centro a centro entre doador e aceitador. R0 

é dependente da sobreposição entre os espectros de emissão do doador e de absorção do 

aceitador (J), conforme equação (7). 

R0
6 = 8.79 x10-5k2 n-4Φf(QD) J                                                                                              (7) 

em que k2 é o fator de orientação do dipolo de transição, e o valor assumido é 2/3; n é o índice 

de refração do meio; Φf(QD) é o rendimento quântico de fluorescência do doador, na ausência 

do aceitador. A integral de sobreposição J pode ser calculada através da equação (8). 

 J=∫ fQD (λ) εPc  (λ) λ4 dx                                                                                      (8) 

na qual fQD é a area do espectro de emissão do ponto quântico normalizada a 1; εPc é o 

coeficiente de extinção molar do aceitador na banda Q e λ é o comprimento de onda do 
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máximo de absorção do aceitador. Para este trabalho, os valores de J foram calculados usando 

o software ae (Fluortools).18         

 

2.5.6 Avaliação da produção de oxigênio singleto em uma solução contendo pontos 

quânticos e o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

A determinação qualitativa da produção de oxigênio singleto foi realizada através 

do método indireto – tal como reportado no capítulo 3 deste texto. Para tanto, preparou-se 

uma solução de PQ e o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] contendo volume final de 2,50 mL, de 

modo que a absorbância no espectro, no comprimento de onda de 660 nm, fosse 

aproximadamente de 0,300 para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2].  A solução foi preparada de 

modo que a concentração dos os pontos quânticos fosse 3,00 10-6 mol.L-1 , sendo que esta  

continha DMSO:H2O 96:4.  

Preparou-se uma solução de concentração 2,00 mg mL-1 de 1,3-

difenilisobenzofurano (DPBF) em DMSO. Adicionou-se 10,0 µL desta solução às soluções 

dos complexos e registrou-se o espectro. Após, estas soluções foram irradiadas por 4,00 

segundos, utilizando como fonte de radiação um laser com comprimento de onda em 532 nm. 

Registrou-se o espectro de absorção. Repetiu-se este processo por mais dez vezes, sendo o 

espectro registrado ao final de cada irradiação. O mesmo procedimento foi realizado 

novamente, porém irradiando a solução em 660 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Ligação covalente entre ponto quântico CdTe-MPA e o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

Nyokong e colaboradores relataram em muitos estudos que complexos do tipo 

ftalocianinas ligados covalentemente a pontos quânticos possuem uma eficiência de 

transferência de energia maior do que sistemas em que estes compostos somente interagem. 

5,6,12,16 Para verificar se o mesmo ocorreria para os sistemas de rutênio ftalocianinas, foram 

realizados experimentos na tentativa de ligar covalentemente o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

aos pontos quânticos. Utilizou-se, para tanto, a metodologia descrita por Chidawanyika e 

Nyokong16, modificando-se tempos de reação. Várias tentativas foram realizadas e, aqui, são 

descritas duas destas.  

Para ligar covalentemente os pontos quânticos ao complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], 

pretendia-se formar uma ligação amídica entre os carboxilatos presentes no agente passivante 

das nanopartículas e os grupos amina presentes na ftalocianina. Primeiramente, reagiu-se os 

pontos quânticos com N,N'-diciclohexilcarbodiimida (DCC), composto conhecido como 

reagente de acoplamento para reações de síntese de peptídeos.19 Nesta síntese, utilizou-se o 

composto DCC para converter o grupo carboxilato em ésteres de carbodiimida, a fim de ativá-

los para reagirem posteriormente com o grupo amino, formando a ligação amídica16, 

conforme esquema 4-1. 

 

Esquema 4-1. Formação da ligação amídica com o reagente de acoplamento DCC. 

 

Fonte: Adaptado de HAN; KIM, 2004.19 
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Durante a primeira tentativa, o tempo total de síntese foi de 20 horas. Após, o 

composto formado foi analisado através de espectroscopia de absorção FTIR a fim de se 

observar a formação da ligação amídica, a qual é comumente observada na região entre 1680 

e 1630 cm-1.20 Os espectros FTIR do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] e do produto formado nesta 

primeira tentativa são apresentados na figura 4-3.  

 

Figura 4-3. Espectros FTIR do produto formado na primeira tentativa de ligação dos pontos quânticos e 

do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], em pastilha de KBr. 

 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se que não há a presença de bandas características da ligação amídica 

esperada e, também, não há bandas características do complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], mas 
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somente das nanopartículas. Porém, o espectro é diferente do espectro para os pontos 

quânticos, demonstrando não se tratar do mesmo composto. Assim, acredita-se que ocorreu 

alguma reação química entre as espécies, todavia esta não o foi no sentido de formar o 

produto esperado. Por esta razão, após esta tentativa, investigou-se a modificação do tempo de 

reação, sendo o tempo máximo realizado de 72 horas. Observou-se, então, a formação de um 

precipitado marrom, de cujo sólido é mostrado o espectro de FTIR (figura 4-4):  

 

Figura 4-4. Espectros FTIR do produto formado na segunda tentativa de ligação dos pontos quânticos e 

complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], em pastilha de KBr. 

 

Fonte: Autora. 
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No espectro do produto formado, pode-se verificar a presença de modos 

vibracionais referentes aos precursores, bem como a presença de uma banda em 1635 cm-1, 

conforme esperado. Este modo vibracional pode estar relacionado  à ligação amídica, porém 

não se pode afirmar tal fato, uma vez que o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] possui um modo 

vibracional nesta mesma região, em 1627 cm-1, sendo necessário caracterizar por outra 

técnica, capaz de demonstrar a diferença entre o precursor e o produto. Porém, não foi 

possível caracterizar este novo produto por outras técnicas devido a sua não solubilização em 

nenhum solvente comum, bem como em misturas de diferentes solventes, tais como 

clorofórmio, metanol, acetona, DMSO, tolueno, entre outros.  

 

3.2 Supressão de Fluorescência dos pontos quânticos CdTe-MPA  

O fenômeno de supressão de fluorescência pode ser definido como qualquer 

processo que diminui a intensidade de fluorescência de um fluoróforo, quando há o contato 

entre moléculas do fluoróforo e outro composto adicionado, denominado supressor.21,22  A fim 

de estudar a supressão de fluorescência dos pontos quânticos causada pelos complexos 

rutênio-ftalocianinas, experimentos adicionando estes compostos à solução de pontos 

quânticos foram realizados. A figura 4-5 apresenta a supressão da emissão de fluorescência 

dos pontos quânticos, na presença dos complexos rutênio-ftalocianinas.  
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Fonte: Autora. 
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Figura 4-5. Espectros de emissão dos pontos quânticos CdTe-MPA após a adição dos complexos 

[RuCl(Pc)(DMSO)] (A) e [Ru(Pc)(4-ampy)2] (B), respectivamente. A concentração da solução dos PQs foi 

4.5x10-6 mol L-1 e as concentração para as soluções dos complexos de rutênio foi de 6.2x10-7 até 5,9x10-6 

mol L-1. λexc=320 nm 
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Para garantir que não houvesse efeito filtro durante estes experimentos, soluções 

diluídas foram utilizadas, tanto para os pontos quânticos quanto para os supressores. Os 

gráficos apresentados na figura 4-6 demonstram a linearidade entre a intensidade de 

fluorescência e a concentração dos PQ nos experimentos realizados, indicando que não houve 

reabsorção de luz pelas moléculas presentes na solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Observando qualitativamente a figura 4-5, pode-se concluir, a priori, que o 

composto [Ru(Pc)(4-ampy)2] é um melhor supressor do que o complexo[RuCl(Pc)(DMSO)].  
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Figura 4-6. Gráficos de intensidade versus concentração do fluoróforo e do supressor. 
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Para aprofundar os estudos dos sistemas estudados, os valores de rendimento quântico de 

fluorescência (Φf) foram calculados para os pontos quânticos, na ausência e presença dos 

supressores [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2]. A figura 4-7 e a tabela 4-2 apresentam 

os espectros e valores de Φf.  

 

Figura 4-7. Espectro de emissão do ponto quântico CdTe-MPA na ausência e presença dos supressores 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], λexc=320 nm. 
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Fonte: Autora. 

 

Tabela 4-2. Valores de rendimento quântico de fluorescência para o ponto quântico CdTe-MPA na 

ausência e presença dos supressores [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2]. 

Compostos Φf (%) 

Pontos Quânticos (PQ)  17,0 

PQ + [RuCl(Pc)(DMSO)] 8,0 

PQ + [Ru(Pc)(4-ampy)2] 6,9 

Fonte: Autora. 

 

Os valores de Φf foram bem menores na presença dos supressores rutênio-

ftalocianinas, indicando que a interação entre os pontos quânticos e complexos rutênio-

ftalocianinas resulta na supressão de fluorescência dos pontos quânticos. O complexo 

[Ru(Pc)(4-ampy)2] demonstrou ser um supressor mais eficiente que o complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)]. Esse fato sugere que o processo de supressão pode ser dependente das 
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interações dos grupos amino presentes no complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] com os grupos 

carboxilatos dos pontos quânticos.  

Com relação ao estudo dos mecanismos, quando há a supressão de fluorescência, 

dois tipos podem ocorrer, dependendo das interações entre as moléculas de fluoróforo e 

supressor. O mecanismo estático descreve a formação de um novo complexo não fluorescente 

entre as espécies, o que ocasiona a queda na emissão de fluorescência. 23,24 Para que este 

mecanismo ocorra, é necessária a presença de grupos funcionais capazes de ligarem 

fluoróforo e supressor.  Já o mecanismo dinâmico ou colisional ocorre quando há choques 

efetivos entre as moléculas de fluoróforo e supressor no estado excitado, desativando a 

fluorescência. É importante ressaltar que independente do mecanismo, o contato entre 

fluoróforo e supressor é condição para a ocorrência do fenômeno de supressão. 21,25 

Para o estudo da determinação do mecanismo de supressão e cálculo da constante 

de interação do processo, geralmente se aplica a equação de Stern-Volmer, apresentada a 

seguir (9), que considera os valores de emissão de fluorescência do fluoróforo na presença e 

ausência do supressor, analisando a interação molécula a molécula, ou seja, quando há 

somente um sítio ativo para a interação entre as espécies. Em trabalhos publicados, alguns 

autores utilizam o modelo de Stern-Volmer para o cálculo da constante de supressão de 

fluorescência em sistemas com pontos quânticos. 23,27 

F0

F
= 1 +  KSV. [Q]                                                                                                                 (9) 

 

Embora utilizada neste teor não raramente, a concepção deste tratamento 

considera a reação bimolecular como modelo, o que em se tratando de nanopartícula, 

certamente sua aplicação deve ser vista com ressalva.  

Além disso, os complexos estudados neste trabalho possuem mais de um sítio 

para interação com as nanopartículas, tornando inviável o estudo deste sistema através da 

equação de Stern-Volmer. Neste contexto, consideradas as discussões sobre o tema17, 28, 

optou-se por considerar a supressão de fluorescência da nanopartícula como passiva de multi-

interação. Sendo assim, foi utilizado outro modelo matemático o qual foi escolhido por 

utilizar o modelo de adsorção de isotermas de Langmuir.  

Referido modelo foi utilizado por Meeker e Ellis17 para o cálculo da constante de 

adsorção de diferentes alcanolaminas, em nanopartículas de CdSe depositados em filme. O 

trabalho ainda relata dois modelos de Langmuir: para compostos monodentados e para 
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quelatos adsorvidos. Portanto, para os sistemas estudados, preferiu-se trabalhar com o modelo 

multi componentes, pois os compostos ftalocianinas possuem mais de um sítio para interação 

com as nanopartículas.  

Os gráficos apresentados na figura 4-8 expõem as isotermas de adsorção de 

Langmuir para multi sítios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Observando os valores das constantes de adsorção dos pontos quânticos, verifica-

se o maior valor da constante para o supressor [Ru(Pc)(4-ampy)2], indicando que este possui 

maior interação com os pontos quânticos se comparado ao complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]. 

Este fator corrobora os resultados observados no experimento de supressão de fluorescência, 

conforme descrito anteriormente pelos valores de Φf. 

Porém, utilizando a metodologia de isotermas de adsorção de Langmuir não foi 

possível concluir qual mecanismo de supressão de fluorescência é predominante nos sistemas 

estudados, devido a limitações deste método. Assim, para melhor entendimento do 

mecanismo de supressão de fluorescência que ocorre nos sistemas PQ e rutênio-ftalocianinas, 

medidas de tempo de vida do estado excitado singleto dos pontos quânticos foram realizadas, 

na ausência e na presença dos supressores.  

Quando o mecanismo de supressão da fluorescência é estático, não há 

modificação no tempo de vida do estado excitado, pois a formação de um complexo não 
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ftalocianinas. 



184 

 

fluorescente entre o fluoróforo e o supressor não altera o tempo de vida das espécies 

excitadas. Porém, quando o mecanismo é colisional, ou dinâmico, há diminuição do tempo de 

vida médio de fluorescência pois os choques colisionais entre as moléculas de supressor e de 

fluoróforo diminuem a população do estado excitado.21 A tabela 4-3 apresenta os valores de 

tempo de vida e valores médios calculados dos pontos quânticos na ausência e presença dos 

supressores. 

 

Tabela 4-3. Tempos de vida e valores médios calculados para os pontos quânticos na ausência e presença 

dos complexos rutênio ftalocianinas. 

 

τ(ns) 

                                 Complexos 

QD QD + [RuCl(Pc)(DMSO)] QD + [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

τ1 37±1 40±3 38±2 

B1 0,19±0,02 0,020±0,004 0,030±0,004 

τ2 16,6±0,7 18,0±1,0 16,3±0,7 

B2 0,134± 0,007 0,075±0,002 0,091±0,002 

τ3 5,8±0,2 6,10±0,40 5,3±0,3 

B3 0,099±0,005 0,058±0,004 0,060±0,003 

τ4 0,37±0,03 0,60±0,07 0,47±0,06 

B4 0,19±0,02 0,18±0,04 0,079±0,009 

τm 30,3 22,4 23,2 

Fonte: Autora. 

 

Os pontos quânticos geralmente apresentam três tempos de vida resultantes de 

processos diferentes.  O tempo de vida mais longo (τ1) relaciona-se ao processo de 

recombinação dos estados de superfície do material, o tempo de vida intermediário (τ2) está 

relacionado à recombinação dos estados inicialmente populados no núcleo e, o tempo de vida 

mais curto (τ3), relaciona-se com a recombinação do éxciton.12 

Considerando-se os resultados das medidas de tempo de vida do estado excitado, 

associadas às atribuições realizadas no parágrafo antecedente, pode-se evidenciar que os 

valores do τ (três tempos de vida observados) não se modificam na presença dos supressores, 

indicando que para os dois sistemas há a predominância do mecanismo estático, em que há a 

formação de um complexo no estado fundamental entre as moléculas de fluoróforo e 

supressor.  
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3.3 Estudo da transferência de energia por ressonância de Förster entre pontos 

quânticos  CdTe-MPA e rutênio-ftalocianinas 

A fim de verificar se a supressão observada e discutida anteriormente está 

relacionada à transferência de energia pelo processo Förster, bem como confirmar a hipótese 

sugerida anteriormente, calcularam-se os parâmetros de FRET. 

 A transferência de energia por ressonância de Förster (FRET) ocorre à distância, 

ou seja, não há contato entre doador e aceitador. Conforme mencionado no capítulo 1 desta 

Tese, a energia é transferida do estado excitado do doador para o estado fundamental do 

aceitador, este então consegue promover as moléculas para um estado de maior energia. 29,30 

Uma condição para que ocorra FRET é a sobreposição entre o espectro de emissão do doador 

e espectro de absorção do aceitador. 5,12 Esta condição é necessária, pois indica que a energia 

dos orbitais do estado excitado do doador está próxima da energia dos orbitais do estado 

fundamental do aceitador, podendo, então, ocorrer a transferência de energia por ressonância.  

A figura 4-9 apresenta a sobreposição existente entre o espectro de emissão dos 

pontos quânticos e os espectros de absorção dos supressores [RuCl(Pc)(DMSO)]  e 

[Ru(Pc)(4-ampy)2].   
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Fonte: Autora. 
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Figura 4-9. Sobreposição espectral entre o espectro de emissão dos pontos quânticos e o espectro de 

absorção dos complexos rutênio ftalocianinas: [RuCl(Pc)(DMSO)] (A) e [Ru(Pc)(4-ampy)2] (B). 
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Observa-se que a sobreposição entre os espectros é maior para o supressor 

[Ru(Pc)(4-ampy)2], sugerindo que a eficiência do processo de transferência de energia seria 

maior neste caso. Os valores dos parâmetros de FRET calculados estão resumidos na tabela 4-

4. 

 

Tabela 4-4. Parâmetros de FRET calculados para os sistemas estudados. 

Compostos J (nm4M-1cm-1) R0(Å) r(Å) Eff (%) 

PQ + [RuCl(Pc)(DMSO)] 1,91 1015 48,31 57,50 26 

 PQ + [Ru(Pc)(4-ampy)2] 6,67 1014 40,55 49,61 23 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se que os valores da sobreposição espectral (J) encontrados para os 

estudos aqui reportados possuem a mesma ordem de grandeza para sistemas nos quais há 

transferência de energia entre pontos quânticos e proteínas fluorescentes e entre diferentes 

pontos quânticos31, indicando uma boa sobreposição espectral.  

A literatura tem reportado que sistemas com raios de Förster (R0) e distância 

centro a centro (r) entre 20 a 90 Å são interessantes para estudos biológicos, pois estas são as 

distâncias encontradas entre as macromoléculas do sistema biológicos quais atuam por este 

mecanismo de transferência de energia. 21 Portanto, os valores teóricos encontrados estão em 

concordância com a literatura e indicam que os sistemas estudados possuem características 

convenientes para serem aplicados em sistemas biológicos – no que se refere à transferência 

de energia.  Porém, para os dois complexos, os valores R0 – onde a eficiência de transferência 

é 50% – são menores que os valores de r, sugerindo ser a eficiência de transferência menor 

que 50%. Este fato está em concordância com os menores valores encontrados para a 

eficiência de transferência (Eff).  

Somente os valores teóricos apresentados não confirmam a ocorrência de FRET 

nestes sistemas. Portanto, acreditando ser necessário um aprofundamento (ainda) maior para 

confirmação deste mecanismo de transferência de energia, foram estudados alguns trabalhos 

descritos em literatura, nos quais foi utilizada a espectroscopia de absorção de transientes a 

fim de investigar mais profundamente o processo FRET. Esta técnica foi então utilizada neste 

trabalho, com a finalidade de confirmação dos mecanismos ocorridos nos sistemas estudados.  
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3.4 Supressão de fluorescência por espectroscopia de absorção de transientes 

Em vários trabalhos descritos por Nyokong e colaboradores envolvendo sistemas 

conjugados de ftalocianinas e pontos quânticos é possível observar um aumento da 

fluorescência das ftalocianinas quando se excita em um comprimento de onda que não haja 

absorção pelas ftalocianinas.5,6,8,12 Para o sistema estudado neste trabalho não seria possível 

observar a fluorescência dos complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2], uma vez 

que estes complexos possuem desativação do estado singleto excitado por outros mecanismos 

não radiativos e a emissão de fluorescência não poderia ser observada em espectroscopia de 

fluorescência estacionária.  

 A fim de aprofundar os estudos de supressão de fluorescência, foram realizadas 

medidas de especroscopia de absorção de transientes na escala de femtonsegundos (fsTA), 

buscando-se observar a presença do sinal  de descoramento dos complexos rutênio 

ftalocianinas – presente quando há interação com os pontos quânticos. Como exemplo, Burda 

e colaboradores32,33 realizaram experimentos de espectroscopia de absorção de transientes e 

observaram uma diminuição no descoramento dos pontos quânticos do tipo CdSe e 

consequente aparecimento de sinal de descoramento relacionado à absorção de ftalocianinas 

de silício quando conjugadas a pontos quânticos, sugerindo a ocorrência de FRET. 

Após a observação destes estudos, foram propostos experimentos utilizando-se 

como supressor os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)]. A figura 4-10 

apresenta o espectro de absorção de transiente para as nanopartículas CdTe-MPA na ausência 

dos supressores e curva de decaimento em 550 nm. Ressalta-se que a amostra foi desaerada, 

uma vez que o oxigênio é um conhecido supressor dinâmico.31 
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(A) 

 

(B) 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se a presença de sete espectros demonstrando o decaimento no decorrer 

do tempo. O máximo observado em 550 nm é atribuído ao descoramento da absorção do 

ponto quântico analisado e possui tempo de vida de 15,2 ps.  

Na sequência, realizou-se a investigação de uma solução dos pontos quânticos 

com o composto [RuCl(Pc)(DMSO)] na proporção 1:4. Os espectros de absorção de 

transientes e a curva de decaimento em 550 nm estão apresentados na figura 4-11.  

 

15,2 ± 2,8 ps 

Figura 4-10. Espectros de absorção de transientes dos pontos quânticos CdTe-MPA (A) e curva de decaimento 

(B), em meio aquoso. exc= 480 nm 
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Figura 4-11. Espectros de absorção de transientes para supressão dos pontos quânticos CdTe-MPA e  

complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] (A) e curva de decaimento (B), em solvente H2O:DMSO 96:4. exc= 480 nm 

 

   (A) 

 

 

     (B) 

 

Fonte: Autora. 

 

Conforme se pode-se observar nos espectros, para esta mistura foi possível 

observar somente o descoramento característico dos pontos quânticos, não sendo observados 

nenhum sinal relacionado ao complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]. Porém para esta solução, 

observou-se um decaimento considerável no tempo de vida do estado excitado, de 15,2 ps 

para 5,5 ps. Este fato fica mais evidente quando se observa a comparação entre os traços 

cinéticos para os pontos quânticos na ausência do composto e na presença deste (figura 4-11), 

5,5 ± 1,3 ps 
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sugerindo que houve um processo de supressão dos pontos quânticos pelo composto 

[RuCl(Pc)(DMSO)].  

Da mesma forma, uma solução contendo pontos quânticos e o composto 

[Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] também foi analisada. A figura 4-12 apresenta o espectro de 

absorção de transientes e a curva de decaimento em 550 nm.  

 

Figura 4-12. Espectros de absorção de transientes para supressão dos pontos quânticos CdTe-MPA e  

complexo [Ru(Pc)(PhCN)(4-ampy)] (A) e curva de decaimento (B) em solvente H2O:DMSO 96:4. exc= 480 

nm 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Autora. 

Neste caso, foi possível verificar que esta solução apresentou um tempo de vida 

menor em comparação aos pontos quânticos, porém esta diminuição não foi significativa, de 

15,2 ps para 13,9 ps. Portanto, este composto com ligantes axiais não possui expressiva 

interação com os pontos quânticos. Este fato evidencia que, provavelmente, a ausência da 

interação com os pontos quânticos está relacionada à inserção dos ligantes axiais.   

13,9 ± 4,1 ps 
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3.5 Produção de oxigênio singleto na presença dos pontos quânticos 

Teoricamente, a transferência de energia dos pontos quânticos para as 

ftalocianinas promoveria a fluorescência destas e, também, seria capaz de produzir oxigênio 

singleto. Shi e colaboradores34 evidenciaram a produção de oxigênio singleto com rendimento 

quântico considerável para aplicação em sistemas biológicos, proveniente da interação de PQ 

CdTe e meso-tetra(4-sulfonatofenil)porphina, quando se excita em comprimento de onda no 

qual as nanopartículas absorvam.  

Assim, foi avaliada a produção de oxigênio singleto em uma solução contendo 

pontos quânticos e o composto [Ru(Pc)(4-ampy)2], uma vez que este composto apresentou 

maior interação na supressão com as nanopartículas.  

Utilizou-se o método indireto para a verificação da produção de oxigênio singleto, 

por meio da sonda DPBF. A figura 4-13 apresenta os espectros da solução contendo pontos 

quânticos e [Ru(Pc)(4-ampy)2] com a sonda, após sucessivas irradiações em 532 nm. Como se 

pode observar, não houve mudança na banda de absorção do DPBF indicando ausência da 

produção de oxigênio singleto.  

 

Figura 4-13.  Acompanhamento da produção de oxigênio singleto de uma solução contendo pontos 

quânticos e complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], em solvente DMSO:H2O 96:4. λirr= 532 nm 

300 400 500 600 700

0

1

2

3

4

 

 

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
U

.A
.)

Comprimento de Onda (nm)

 0 seg

 4 seg

 8 seg

 12 seg

 16 seg

 20 seg

 24 seg

 28 seg

 32 seg

 36 seg

 40 seg

 

Fonte: Autora. 
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Em outra solução contendo as nanopartículas e [Ru(Pc)(4-ampy)2] irradiou-se em 

660 nm, a fim de verificar se haveria produção de oxigênio singleto, quando irradiada em 

comprimento de onda de absorção das ftalocianinas. A figura 4-14 apresenta o decaimento da 

banda DPBF após sucessivas irradiações, demonstrando que a produção de oxigênio singleto 

está intrinsicamente relacionada à irradiação na região de absorção do composto [Ru(Pc)(4-

ampy)2].  

 

Figura 4-14. Acompanhamento da produção de oxigênio singleto de uma solução contendo pontos 

quânticos e complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2], em solvente DMSO:H2O 96:4.  λirr= 660 nm 
 

300 400 500 600 700

0

1

2

3

4

 

 

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 (
U

.A
.)

Comprimento de Onda (nm)

 0 seg

 4 seg

 8 seg

 12 seg

 16 seg

 20 seg

 24 seg

 28 seg

 32 seg

 36 seg

 40 seg

 

Fonte: Autora. 

 

Vale a pena ressaltar que estes experimentos foram qualitativos e a quantificação 

da produção de oxigênio singleto produzido pelos complexos rutênio-ftalocianinas foi 

discutido no capítulo 3. Essas evidências corroboram os resultados anteriores, que 

demonstraram a não ocorrência da transferência de energia pelo processo FRET. Portanto, a 

supressão de fluorescência dos pontos quânticos após adição dos complexos rutênio-

ftalocianinas se dá somente pelo mecanismo mecanismo estático. Os experimentos de 

espectroscopia de absorção de transientes e geração de oxigênio singleto corroboram para a 

não ocorrência da transferência de energia, embora os valores teóricos calculados para os 

parâmetros de FRET sejam próximos de valores já reportados na literatura para sistemas 

semelhantes e que demonstram a ocorrência de transferência de energia.   
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4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

A ligação covalente entre os pontos quânticos CdTe-MPA e os complexos 

rutênio-ftalocianinas consistia em um dos objetivos deste trabalho. Porém várias tentativas 

foram realizadas e não foi possível confirmar a formação da ligação amídica. Sugere-se, 

portanto, que as dificuldades encontradas nesta síntese estejam diretamente relacionadas à 

presença de vários grupos carboxilatos e à curta cadeia do ligante axial  – facilitando, assim, a 

formação de estruturas poliméricas. Em decorrências destes fatos, seguiu-se a investigação da 

interação entre as nanopartículas e os complexos rutênio-ftalocianinas.  

Assim, durante a execução deste trabalho, avaliaram-se dois tipos de interações 

passíveis de ocorrerem entre pontos quânticos e ftalocianinas: interações que necessitam 

contato e interações à distância. Na literatura a transferência de energia pelo processo Förster 

é bem descrita entre pontos quânticos e diversas ftalocianinas com diferentes centros 

metálicos, porém pouco se discute sobre os mecanismos de supressão de fluorescência que 

necessitam de contato para ocorrer.  

O presente trabalho conduz à conclusão que ao se assumir a possibilidade de 

ocorrência (somente) da transferência de energia pelo processo Förster, com fundamento 

apenas na sobreposição espectral, pode-se facilmente induzir à errôneas conclusões, pois 

outros processos devem ser estudados a fim de se obter mais informações.  

Para os sistemas estudados, observou-se que as interações de contato pelo 

mecanismo estático são bem efetivas e, em virtude delas, observa-se a supressão de 

fluorescência dos pontos quânticos – e não em razão da ocorrência do processo de 

transferência de energia de Förster. Este fato foi confirmado pelos experimentos de 

espectroscopia de absorção de transientes, nos quais não foi possível observar a presença do 

sinal de descoramento dos complexos rutênio-ftalocianinas na presença dos pontos quânticos.  

Portanto, a interação por contato parece descrever melhor os mecanismos ocorridos nos 

sistemas estudados neste trabalho.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Sucintamente, são apontadas as conclusões gerais deste trabalho, em razão de as 

parciais já terem sido apontadas ao longo dos três capítulos. 

É possível concluir que foram obtidas três ftalocianinas de rutênio, que diferem 

quanto aos seus ligantes axiais e como consequência, possuem características eletrônicas 

bastante distintas. 

Em relação às metodologias utilizadas para as sínteses dos complexos rutênio-

ftalocianinas, pode-se afirmar que foram satisfatórias, uma vez foram adaptadas a fim de se 

obter produtos com maiores rendimentos e grau de pureza e logrou-se êxito em ambos os 

aspectos. Ressalta-se a vantagem de utilizar o complexo cis-[RuCl2(DMSO)4] como 

precursor, o que aumentou o rendimento da reação para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)]. 

Porém, baixos rendimentos ainda foram obtidos, principalmente para o complexo [Ru(Pc)(4-

ampy)2], haja vista o fato de a síntese de ftalocianinas compreender a formação de muitos 

subprodutos. Todos os complexos foram bem caracterizados, por diversas técnicas, 

constituindo a espectrometria de massas a técnica principal para afirmar a presença dos 

ligantes axiais nos compostos [Ru(Pc)(4-ampy)2] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)]. 

No que se refere às propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos complexos 

sintetizados neste trabalho, verificou-se a alta fotoestabilidade, aspecto vantajoso para 

aplicabilidade em TFD. No que tange ao rendimento quântico de fluorescência, observaram-

se baixos valores, fato esperado pela presença do metal rutênio, embora não se constituindo 

fato que obstou uma possível aplicação biológica destes. Medidas do tempo de vida do estado 

excitado tripleto para os complexos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 

demonstraram que estes possuem tempos relativamente longos, os quais são capazes de 

interagir com o oxigênio molecular para a produção de oxigênio singleto. E, de fato, foi 

possível comprovar a produção de oxigênio singleto, porém com diferentes rendimentos 

quânticos, o que conduz, novamente, à conclusão, da importância das modificações nos 

ligantes axiais, pois foram responsáveis por alterar as propriedades dos estados excitados.  

Do conjunto dos resultados, pode-se afirmar, portanto, que a produção de 

oxigênio singleto não está relacionada somente com o tempo de vida dos estados excitados 

tripleto, mas ao conjunto de informações fotofísicas - rendimento quântico e energia destes 

estados - fatores que deverão ser ainda mais estudados, com a finalidade de maior 

aprofundamento na compreensão da fotoquímica destes compostos.  
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Quanto aos aspectos fotobiológicos, os complexos rutênio-ftalocianinas 

apresentaram citotoxicidade em baixas concentrações após fotoestímulo e nenhuma alteração 

da viabilidade celular sem fotoestímulo, demonstrando característica interessante como 

fotossensibilizadores. Em testes preliminares realizados a fim de se estudar um possível alvo 

celular, foram realizados ensaios com DNA. Porém, os resultados obtidos não foram 

conclusivos, sugerindo que a agregação dos complexos dificultou a interação, dificultando as 

análises.  

No que concerne à proposta inicial – de se ligar covalentemente as ftalocianinas 

de rutênio aos pontos quânticos CdTe-MPA – conclui-se que se mostrou inviável, uma vez 

que embora haja a possibilidade de ligação entre ambos, a insolubilidade do produto formado 

tornou totalmente inviável, tanto a sua caracterização completa, quanto a sua própria 

utilização em posteriores ensaios. 

Em relação à interação dos pontos quânticos CdTe-MPA e ftalocianinas de rutênio 

em solução, foi possível observar que os complexos foram capazes de suprimir a 

fluorescência das nanopartículas pelo mecanismo estático. E, como contribuição expressiva 

para a literatura, e em oposição a alguns achados da mesma, confirmou-se, por meio dos 

diversos ensaios realizados e, principalmente, pelo estudo mais detalhado utilizando 

espectroscopia de fotólise por pulso de laser, a não ocorrência da transferência de energia 

ressonante de Förster para este sistema conjugado de pontos quânticos CdTe-MPA e 

ftalocianinas de rutênio. 

No que se refere à investigação da hipótese inicial, considerando-se que não há a 

transferência de energia ressonante de Förster para o sistema em questão, bem como a 

produção de oxigênio singleto na presença dos pontos quânticos se mostrou dependente da 

exclusiva excitação em região espectral na qual há absorção dos próprios complexos rutênio-

ftalocianinas. Os estudos conduzidos neste trabalho permitiu não somente entender os 

mecanismos de transferência de energia envolvidos neste sistema, como possibilitou discutir 

novo modelo matemático relacionado a multi interação QD-complexo de rutênio.  

Observando-se os resultados obtidos, algumas perspectivas futuras, a fim de 

investigar mais profundamente os estudos aqui apresentados, são sugeridas a seguir.  

Considerando-se que os ensaios de viabilidade celular apresentaram bons 

resultados, porém ensaios de interação com DNA foram inconclusivos, prevalece nítida a 

importância de melhor entendimento do que ocorre com os complexos no meio biológico e 

aprofundar, assim, o estudo dos mecanismos de ação destes compostos. 
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No que se refere ao sistema ftalocianinas de rutênio-pontos quânticos são 

sugeridas alterações nos pontos quânticos, como a utilização de nanopartículas solúveis em 

um mesmo meio que as ftalocianinas, a utilização de pontos quânticos do tipo caroço/casca, 

além da modificação do tamanho destas nanopartículas, deslocando o comprimento de onda 

de emissão para o vermelho, a fim de se obter comparações com o sistema estudado, bem 

como possibilitar a ligação covalente com os complexos metálicos. 
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APÊNDICE I 

 

1. Cálculo do rendimento quântico de oxigênio singleto (∆Φ) 

 

1.1 Cálculo para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)2] 

A figura 1 apresenta os gráficos de logaritmo neperiano da absorbância da sonda 

DPBF em 416 nm versus tempo de irradiação. Foram realizadas triplicatas e o valor final 

compreende a média aritmética dos valores de rendimento quântico calculados, conforme 

equação descrita no capítulo 3. 

 

Figura 1. Gráficos de logaritmo neperiano da absorbância da sonda DPBF em 416 nm versus tempo de 

irradiação. 

 
Fonte: Autora. 
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Tabela 1- Valores calculados para a taxa de fotodegradação para cada experimento.   

Curva A 

Equação da Reta: y = 0,93318 – 0,02017 

R2: 0,9962 

Taxa de fotodegradação: 0,02017 

Curva B 

Equação da Reta: y = -0,1613 – 0,01777 

R2: 0,9978 

Taxa de fotodegradação: 0,01777 

Curva C 

Equação da Reta: y = 0,92609 – 0,02119 

R2: 0,999 

Taxa de fotodegradação: 0,02119 

Fonte: Autora. 

 

 

1.2 Cálculo para o complexo [Ru(Pc)(4-ampy)(PhCN)] 

A figura 2 apresenta os gráficos de logaritmo neperiano da absorbância da sonda 

DPBF em 416 nm versus tempo de irradiação. Foram realizadas triplicatas e o valor final 

compreende a média aritmética dos valores de rendimento quântico calculados, conforme 

equação descrita no capítulo 3. 

 

Figura 2. Gráficos de logaritmo neperiano da absorbância da sonda DPBF em 416 nm versus tempo de 

irradiação.  

 

Fonte: Autora. 
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Tabela 2 - Valores calculados para a taxa de fotodegradação para cada experimento.   

Curva A 

Equação da Reta: y = 1,33976 – 0,00629 

R2: 0,9955 

Taxa de fotodegradação: 0,00629 

Curva B 

Equação da Reta: y = 1,16252 – 0,00541 

R2: 0,9993 

Taxa de fotodegradação: 0,00541 

Curva C 

Equação da Reta: y = 1,06871 – 0,00402 

R2: 0,9987 

Taxa de fotodegradação: 0,00402 

Fonte: Autora. 

 

 

2. Cálculo da constante de ligação (Kb) para a interação dos complexos com DNA de 

timo de bezerro 

A partir da equação de Benesi-Hildebrand, conforme descrito no capítulo 3 desta 

Tese, os gráficos abaixo foram realizados para o tratamento dos dados e consequente cálculo 

da constante de ligação para os compostos [RuCl(Pc)(DMSO)] e [Ru(Pc)(4-ampy)2]. 

 

2.1 Gráfico para o complexo [RuCl(Pc)(DMSO)] 

 
Figura 3. Gráfico A0/(A-A0) versus 1/[DNA]  para o experimento de interação do complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e DNA de timo de bezerro.  

 

 
Fonte: Autora. 
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2.2 Cálculo para o complexo [Ru(Pc)(ampy)2] 

 
Figura 4. Gráfico A0/(A-A0) versus 1/[DNA]  para o experimento de interação do complexo [Ru(Pc)(4-

ampy)2] e DNA de timo de bezerro.  

 

 

 
Fonte: Autora. 

 

 

2.3 Cálculo para o complexo [Ru(Pc)(ampy)(PhCN)] 

 
Figura 5. Gráfico A0/(A-A0) versus 1/[DNA]  para o experimento de interação do complexo 

[RuCl(Pc)(DMSO)] e DNA de timo de bezerro.  

 
Fonte: Autora. 

0 20000 40000 60000 80000 100000

-120

-100

-80

-60

-40

-20

Coeficiente angular = 9,55x10
-4

R
2
= 0,9997

 

 

A
0
/(

A
-A

0
)

1/[DNA]

0 20000 40000 60000 80000 100000

-66

-64

-62

-60

-58

-56

 

 

A
0
/(

A
-A

0
)

1/[DNA]


