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Introdução 

Porfirinas e seus derivados têm sido amplamente 
utilizados em terapia fotodinâmica (TFD), o que tem 
motivado vários estudos.

1,2
 Devido ao limite de 

solubilidade desses compostos em alguns solventes 
torna-se necessário o seu estudo em sistemas 
micro-heterogêneos. O presente trabalho é focado 
na avaliação das propriedades fotofísicas de 
derivados porfirínicos em diferentes surfactantes: 
CTABr, SDS e Triton X-100 com o objetivo de servir 
como um modelo para sistemas carreadores de 
fármacos visando à seleção de protótipos para 
atuarem como fotossensibilizadores (FS) em TFD. 

Resultados e Discussão 

Os derivados (Fig. 1A) foram obtidos através da 
esterificação dos grupamentos ácidos propiônicos 
da protoporfirina-IX. Foram empregadas as técnicas 
instrumentais espectroscopia UV-vis e de 
fluorescência, bem como foram determinados os 

tempos de vida de fluorescência () e de correlação 

rotacional (r). Na Fig. 1B estão os espectros de 
emissão de fluorescência da Pp2 em diferentes 
surfactantes. 
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Figura 1. A) Derivados porfirínicos. B) Espectros de 
emissão da Pp2 em Triton X-100, SDS e CTABr em 
diferentes valores de pH. λexc = 408 nm, [Pp2] = 5,0 
x 10

-6
 mol L

-1 
e [surfactante] = 40 x 10

-3
 mol L

-1
. 

 
Foi verificada uma melhor definição da banda de 
Soret (banda B) (408 nm) nos espectros de 
absorção das micelas neutras, o que demonstra a 
afinidade da porfirina por esse meio. Também foi 
constatada uma melhor interação com o CTABr em 
relação ao SDS, assim como uma grande 
dependência do pH nos sistemas iônicos. Assim 
como a protoporfirina-IX

3
, os derivados quando 

avaliados na faixa de pH entre 0-3,  apresentaram-- 

-se na forma monomérica, já em pH>8,0, dimérica, e 
na faixa de pH entre 3,0 e 7,0 em maiores 
agregados, o que foi evidenciado através divisão da 
banda B nos espectros UV-vis. Nos surfactantes 
iônicos foi observada uma grande supressão de 
fluorêscencia, especialmente nas micelas de 
CTABr, onde o aumento da cadeia alquílica 
influenciou diretamente no aumento dessa 
supressão. Em todos os sistemas avaliados, foi 

caracterizado somente um . O  nas micelas pode 
ser ordenado da seguinte maneira: 

CTABr<SDS<TritonX-100. Esta está de acordo com os 
valores de rendimento quântico, ΦF, obtidos, sendo 
dependentes dos diferentes ambientes micelares. 
Foi verificado um aumento do tempo de vida de 
fluorescência dos derivados em relação à 
protoporfirina-IX. O tamanho da cadeia interferiu 
diretamente nos valores de ΦF, onde foram 
observados valores extremamente pequenos para 
Pp12. Com relação ao SDS, a Pp4 foi a que 

apresentou maior valor de ΦF. Com relação ao r, foi 
identificado um valor menor em CTAB e SDS em 
comparação ao Triton X-100. 

Conclusões 

A incorporação das porfirinas nos sistemas 

micelares foi confirmada pelo decaimento de 

fluorescência. Os resultados permitiram inferir uma 

maior afinidade dos derivados pelo surfactante não 

iônico, indicada pela maior estabilização das 

porfirinas nas micelas neutras quando comparadas 

às micelas iônicas. Assim, o presente estudo 

propiciou a identificação das espécies emissoras, 

bem como o comportamento dos potenciais FS nos 

ambientes químicos distintos, permitindo identificar 

os protótipos mais adequados para TFD. 
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