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Introdução 

A funcionalização de porfirinas com grupamentos 

fosforilados apresenta múltiplas finalidades, 

principalmente o aumento da solubilidade em água e 

o favorecimento da penetração do composto pelas 

membranas biológicas.
1
 Diisopropilfosforamidatos 

porfirínicos sintetizados pelo nosso grupo de 

pesquisa demonstraram alta capacidade de gerar 

oxigênio singlete com alta fotoestabilidade, no 

entanto, a baixa solubilidade em água inviabilizou a 

realização dos ensaios biológicos.
2 

Para contornar 

este problema, propomos a síntese de ácidos 

fosforamídicos porfirínicos hidrossolúveis 3 por 

hidrogenólise dos dibenzilfosforamidatos porfirínicos 

2, obtidos pela irradiação com micro-ondas da 

TPFPP com os aminoalquilfosforamidatos 

dibenzílicos 1 (Figura 1).
3
 Na etapa de 

hidrogenólise, entretanto, os ácidos fosforamídicos 

esperados não foram obtidos. Assim, decidimos 

estudar a extensão do efeito da hidrogenação direta 

da TPFPP com H2 e Pd-C 10%. 

 
Figura 1. Proposta de síntese de ácidos 
fosforamídicos porfirínicos hidrossolúveis. 

Resultados e Discussão 

Os melhores resultados para SNAr do p-F ocorreram 

em 8 min. Após este tempo forma-se mistura de 

produtos polisubstituídos. O rendimento de 2a-c 

depende mais das perdas na purificação do que da 

reatividade do nucleófilo. Nas condições de 

hidrogenólise de 2a e 2b propostas na Figura 1 

observamos mudança de coloração da solução. Os  

 

produtos isolados mostraram evidências de quebra 

da ligação P-N por RMN e EM e os espectros de 

UV-VIS apresentaram bandas Q características de 

clorina (654nm), isobacterioclorina (500-600nm) e 

bacterioclorina (750nm). Para verificar o 

comportamento do núcleo porfirínico submeteu-se a 

TPFPP às mesmas condições de hidrogenação 

catalítica, variando o solvente e o emprego de Et3N. 

Os resultados encontram-se resumidos na Tabela 1. 

Em todos os casos, clorina e isobacterioclorina 

correspondentes da TPFPP foram produzidas em 

uma mistura de composição variável. 

 
Tabela 1. Condições estudadas para hidrogenação 
catalítica da TPFPP. 

 Solvente Et3N Tempo 
Proporção* 

P   C   I 

1 EtOH S 16h 30   07   63 

2 THF S 48h ** 

3 MeOH S 48h 42   22   36 

4 EtOH/DMF 2% N 16h 26   58   16 

5 CHCl3 N 48h ** 

6 CH2Cl2 N 48h ** 
P=porfirina recuperada; C=clorina; I=isobacterioclorina; *por 1H-
RMN; ** Não ocorreu reação. 

Conclusões 

Sob as condições experimentais propostas, 

sugerimos que a perda do grupo fosfonato ocorre 

simultaneamente com a hidrogenação do macrociclo 

porfirínico. Testes preliminares com a TPFPP 

demonstraram que a porfirina não é totalmente 

consumida mesmo após 48 horas e que clorina e 

isobacterioclorina são formadas juntamente com 

outros subprodutos poli-hidrogenados. O emprego 

de Et3N não influencia a conversão, mas a escolha 

do solvente tem correlação direta com o tempo 

reacional. A proporção de produtos é variável e está 

atualmente sob investigação. 
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