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Introdução 

Porfirinas e metaloporfirinas são importantes em 

uma série de processos fotossensibilizados que 

envolvem transferência de elétrons e/ou energia
1
. 

Adicionalmente, o ligante porfirínico na forma de 

base livre pode formar complexos moleculares com 

espécies elétron-aceptoras (EA) devido à natureza 

elétron-doadora (ED) do núcleo tetra-pirrólico do 

macrociclo
2
. Neste estudo reportamos evidências da 

fotoclivagem da ligação carbono-halogênio de 

alguns compostos orgânicos halogenados em 

solução contendo a tetra-fenilporfirina (TPP) e a 

concomitante formação de complexos moleculares 

entre a TPP e o produto de decomposição destes 

compostos. Também foi investigada a estabilização 

do complexo molecular e os resultados 

correlacionados com a estrutura do possível 

carbocátion/radical formado. 

Resultados e Discussão 

Observamos que a irradiação com luz visível de 

soluções da TPP em solventes halogenados como 

clorofórmio, diclorometano e tetracloreto de carbono, 

resulta em uma drástica mudança do perfil espectral 

UV-Vis da TPP, com uma diminuição na intensidade 

da banda Soret (415-417 nm) e o surgimento de 

uma nova banda na região de 445 nm em função do 

tempo de irradiação. A região das bandas Q 

também apresenta alteração, sendo observada a 

intensificação da banda Qx(0,0) e uma diminuição da 

intensidade das outras três bandas Q. Este 

comportamento espectral é típico da formação de 

complexos moleculares em que ocorre a interação 

de uma espécie com características EA com o 

centro pirrólico do macrociclo indicando uma 

mudança da simetria com distorção da planaridade 

do anel porfirínico devido à formação do complexo 

molecular. 

Comportamento similar é apresentado por soluções 

de TPP em benzeno às quais foram adicionados 1-

bromo-2-feniletano (BrEtPh) ou 4-(bromometil)-1-

metilbenzeno (BrMePhMe). Nestas soluções em 

benzeno, entretanto, as alterações espectrais e a 

estabilidade da forma espectral após a irradiação 

com luz visível dependem da estrutura do haleto de 

alquila. 
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Figura 1. Estrutura da porfirina e dos compostos 
halogenados. 
 

Comparativamente, temos que soluções de TPP 

(≈1µM) em benzeno contendo BrEtPh só 

apresentam as alterações espectrais significativas 

mencionadas acima a partir de concentrações 0,2M 

enquanto que na presença de BrMePhMe ocorrem 

em concentrações a partir de 0,001M. Observa-se a 

recuperação (térmica) do espectro original da TPP 

em soluções contendo BrEtPh em alguns minutos 

(4-6 min) após a irradiação, enquanto que no caso 

de soluções contendo BrMePhMe a recuperação é 

observada no intervalo de horas (3-3,5 h). Estes 

resultados são compatíveis com a estabilidade dos 

respectivos carbocátions/radicais, ou seja, no caso 

de BrMePhMe a clivagem da ligação carbono-bromo 

origina um cátion/radical benzílico altamente estável 

com maior característica eletrofílica, enquanto que 

no caso de BrEtPh forma-se um cátion primário 

pouco estabilizado. 

Conclusões 

Os resultados obtidos são indicativos da 

potencialidade da utilização de porfirinas em 

processos de fotodegradação de compostos 

halogenados com implicações em processos de 

interesse ambiental ou como sensores, uma vez que 

além das alterações UV-Vis, ocorrem drásticas 

mudanças no espectro de emissão da TPP. 
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