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Introdução 
As porfirinas são macro-cíclicos aromáticos 
tetrapirrólicos, estes aromáticos apresentam 
características óticas espectrais com fortes 
transições π→π* na região dos 400 nm, conhecida 
com banda soret ou banda B, e usualmente quatro 
bandas Q na região do visível, que são numeradas 
por algarismos romanos, em ordem decrescente de 
energia. Já nas porfirinas coordenadas há metais 
divalentes, estas bandas são convertidas em duas, 
denominadas α e β.1 As bandas Q são menos 
intensas porque são resultantes de transições 
proibidas (n π*), em 504, 538, 574 e 625 nm.2 Entre 
as porfirinas de origem natural, podemos destacar a 
protoporfirina IX (Pp IX), constituinte da 
hemoglobina. Por ser de origem natural, tem sido 
largamente utilizado como material de partida para 
a obtenção de fotossensibilizadores na terapia 
fotodinâmica. Por ser assimétrica e dicarboxilada 
nas posições 133 e 173, possibilita a funcionalização 
com grupos que possam lhe proporcionar 
bidirecionamento ou obtenção de novos materiais.2 
O objetivo do trabalho é sintetizar metaloporfirinas 
silanizadas com 3-aminopropiltrietoxisilano, APTES, 
para aplicação em novos materiais híbridos 
orgânico-inorgânicos. 

Resultados e Discussão 
No presente trabalho foram obtidos derivados de Pp 
IX, coordenados a metais divalentes Cu2+ e Pd2+ e 
funcionalizadas com APTES através de grupos 
amidas nas posições 133 e 173. A inserção do metal 
no anel porfirínico foi obtida em solução de acetato 
do metal em dimetilformamida e a funcionalização 
foi obtida segundo o processo descrito na literatura.3 

As estruturas da protoporfirina silanizada e das 
metaloporfirinas silanizadas estão mostradas na 
Figura 1. Os espectros de absorção da Figura 2 
mostram que ocorreu a metalação do anel 
porfirínico tanto com o Cu2+ quanto com o Pd2+. As 
bandas de soret largas e assimétricas podem 
indicar uma possível agregação deste material. A 
literatura sobre a síntese e aplicação de 
metaloporfirinas com Cu2+ é vasta. Entretanto, até o 
momento, poucos artigos relatam a síntese de 
metaloporfirinas de Pd2+, sendo que não foram 
encontrados relatos sobre a síntese desta 
metaloporfirina silanizada. A presença de 
substituintes no anel porfirínico não afeta as suas 
propriedades fotoquímicas, de forma que a sua 
modificação com organosilanos permite uma maior 

compatibilidade com a superfície de materiais, ou 
mesmo a sua incorporação em materiais 
inorgânicos, resultando assim na síntese de 
materiais híbridos orgânico-inorgânicos com 
propriedades fotoquímicas e redox. O processo sol-
gel é usualmente empregado na síntese de 
materiais híbridos.4  
 
      
     
 
 
 
 
 
 
               (a)                          (b) M2+ = Cu2+; Pd2+ 

Figura 1. Estruturas da Pp-Silano (a) e Pp-M2+(b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Espectros de UV-Vis das amostras. 
Solvente MeOH/CHCl3 (20/80) 

Conclusões 
Metaloporfirinas de Cu2+ e Pd2+ silanizadas foram 
eficientemente sintetizadas e mostram potencial 
para aplicação na síntese de novos materiais 
híbridos orgânico-inorgânicos pelo processo sol-gel. 
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