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RESUMO 
 

 Nos últimos anos tem havido intensa pesquisa sobre novos compostos que 
possam ser empregados como fotossensibilizadores para uso em Terapia 
Fotodinâmica. Entretanto, muito pouco uso tem sido feito de conceitos de Mecânica 
Quântica, apesar do modelo de Gouterman para porfirinas ser conhecido desde a 
década de 1960.  Neste trabalho é examinada a espectroscopia de conhecidos 
fotossensibilizadores. Como composto de referência foi usada a meso-tetrakis-
fenilporfirina (TPP). Além desta, são examinados as porfirinas m-THPP, p-THPP e 
ZnTPP; as clorinas m-THPC, p-THPC, SIM01, MACE, BPDMA; a bacterioclorina m-
THPBC, etiopurpurina de zinco(II) (ZnEt), ftalocianina de zinco(II) (ZnPc), 
naftalocianina de zinco(II) (ZnNPc) e ftalocianina de alumínio dissulfonada (AlPcS2). 
As geometrias foram otimizadas em nível AM1 e B3LYP/6-31G(d), e os espectros 
foram calculados para cada geometria otimizada usando-se o método INDO/S. O 
aspecto geral dos espectros é correto quanto à ordenação das bandas. Para as 
porfirinas, as bandas B (Soret) são superestimadas. As geometrias B3LYP são mais 
apropriadas para estimar as energias da banda Q de mais baixa energia. As forças 
de oscilador calculadas estão em bom acordo com os resultados experimentais. Os 
resultados obtidos são discutidos em detalhes, mostrando que a metodologia 
empregada é adequada para a descrição do comportamento espectroscópico dos 
compostos estudados, permitindo a proposição de moléculas inéditas usando-se 
apenas cálculos de Mecânica Quântica. 
 
 
 
Palavras-Chave: Terapia Fotodinâmica, fotossensibilizadores, porfirinas, AM1, DFT e 
INDO/S. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, an intense effort towards the design and development of new 
compounds for use in photodynamic therapy has been conducted. In this context 
almost no use is made of quantum mechanical concepts, in spite of Gouterman’s 
model for porphyrins being well known since the sixties. In this work we have 
examined the spectroscopy of known photosensitizers. As a reference compound we 
have used meso-tetrakis-phenylporphyrin (TPP). In addition, we have examined 
porphyrins m-THPP,  p-THPP and ZnTPP; chlorins m-THPC, p-THPC, SIM01, 
MACE, BPDMA; bacteriochlorin m-THPBC, zinc(II) etiopurpurin (ZnEt), zinc(II) 
phthalocyanine (ZnPc), zinc(II) naphthalocyanine (ZnNPc) and aluminum(III) 
phthalocyanine disulphonated (AlPcS2). Geometries have been optimized with the 
semiempirical AM1 and ab initio B3LYP/6-31G(d) methods, and the spectra were 
obtained for each optimized geometry with the spectroscopic parametrization of the 
intermediate neglect of differential overlap (INDO/S). The major features of the 
calculated spectra are correct, and the ordering of the bands is sound. The position 
of intense B (Soret) bands is slightly overestimated in porphyrins. B3LYP geometries 
provide more accurate energies for Q bands than AM1 geometries. Calculated 
oscillator strengths are in good agreement with experimental molar absorptivity 
coefficients. The results are discussed in detail, showing that the chosen 
methodology is adequate for describing the spectroscopic behavior of the 
compounds studied herein. This study provides a basis for proposing new 
photosensitizers using only quantum mechanical calculations. 
 
 
 
Keywords: Photodynamic Therapy, photosensitizers, porphyrins, AM1, DFT and 
INDO/S 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Terapia Fotodinâmica (Photodynamic Therapy, PDT) é um tratamento para 

câncer e certas condições não-cancerosas que são caracterizadas pela proliferação 

de células malignas ou indesejadas. O procedimento requer a exposição de células 

e tecidos a uma droga fotossensibilizante seguida pela irradiação com luz de 

comprimento de onda apropriado, usualmente na região do vermelho ou 

infravermelho próximo e compatível com o espectro de absorção do 

fotossensibilizador [1,2,3]. 

Quando ocorre a absorção de luz pelo fotossensibilizador, este passa do 

estado singlete fundamental a estados singlete excitados de mais alta energia. Num 

estado singlete excitado a molécula pode voltar diretamente para o estado 

fundamental (via fluorescência) ou pode sofrer um cruzamento do estado singlete 

excitado para o primeiro estado triplete excitado, e desse estado voltar para o estado 

fundamental (via fosforescência) ou ainda o fotossensibilizador no estado triplete 

pode participar de uma reação de oxidação-redução monoeletrônica (mecanismo de 

tipo I) com uma molécula vizinha, produzindo radicais livres que podem reagir com 

oxigênio para produzir peróxi-radicais e várias espécies reativas de oxigênio 

(Reactive Oxygen Species, ROS). Alternativamente, o fotossensibilizador no estado 

triplete pode transferir energia para o oxigênio no estado fundamental (mecanismo 

de tipo II), gerando oxigênio molecular no estado singlete [3,4].  

A eficácia da PDT no tratamento de câncer depende de vários fatores como o 

tipo do fotossensibilizador, concentração da droga, localização intracelular, taxa de 
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fluência e disponibilidade de oxigênio. A morte das células pelo agente citotóxico 

(oxigênio singlete ou ROS) pode se dar pela indução de apoptose e necrose, 

reações inflamatórias, reações imunes além da ocorrência de danos à vasculatura 

dos vasos do tumor e da vizinhança saudável, resultando na morte indireta do tumor 

via indução da hipoxia ou inanição. Para alguns fotossensibilizadores o mecanismo 

de efeito terapêutico mais importante é o vascular [3,4]. 

PDT é um tratamento adequado apenas para doenças localizadas. A luz 

empregada para excitar os fotossensibilizadores atuais pode provocar necrose 

fotoquimicamente induzida em até um máximo de 10 mm. Isso significa que, para 

iluminações superficiais, a indicação de PDT como tratamento primário deve ser 

limitada a tumores pequenos. Também se pode empregar PDT em conjunto com a 

remoção cirúrgica de tumores grandes, como tratamento paliativo. Uma grande 

vantagem da penetração limitada da luz é que isso protege o tecido normal saudável 

sob o tumor da foto-toxicidade. As tecnologias modernas de fibra ótica facilitam o 

transporte de luz de comprimento de onda desejado e taxa de fluxo adequado para 

tumores localizados virtualmente em qualquer parte do corpo. A iluminação 

localizada, junto com a blindagem dos tecidos sensíveis na margem do campo, 

habilita o tratamento específico do tumor sem a destruição dos tecidos normais 

críticos fora da área tratada. PDT tem a vantagem que, embora haja severa 

ulceração da área iluminada imediatamente após o tratamento, o resultado é um 

recobrimento funcional sem cicatrizes [4]. 

PDT é um tratamento que requer uma injeção de droga seguida, após uma 

janela de tempo para o tratamento (horas ou dias depois da aplicação do 

fotossensibilizador), por iluminação com luz de comprimento de onda apropriado 

para cada fotossensibilizador. As células do tumor são destruídas rapidamente, e 
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qualquer dano ao tecido saudável é curado de seis a oito semanas. Em sistemas 

animais, edema e eritema são os primeiros sinais clínicos da resposta da PDT [2]. 

Isso é muitas vezes feito no consultório, sem necessidade de internação. Em 

comparação, regimes de radioterapia curativa típica compreendem irradiação diária 

por um total de 6-7 semanas. A programação da quimioterapia varia, mas 

tipicamente dura vários meses. Cirurgia, embora seja um único procedimento, requer 

anestesia geral e muitas vezes hospitalização por várias semanas. Em comparações 

de custo-eficácia feitas para o tratamento de diversos tipos de câncer tratados com 

PDT e outras modalidades de tratamento, PDT provou ser custo-eficaz e também 

levou aos pacientes uma expectativa de vida aumentada. Outra vantagem da PDT é 

que o tratamento pode ser repetido no caso de recorrência ou um novo tumor 

primário na área previamente tratada [4]. 

Em vista do acima exposto, tem havido nos últimos anos uma intensa procura 

por novos agentes fotossensibilizadores que possam ser usados em PDT. Entre 

muitas outras características, um fotossensibilizador ideal deveria ser uma droga 

quimicamente pura, apresentar agregação preferencial pelo tecido do tumor, rápida 

eliminação do corpo e absorção intensa em comprimentos de onda maiores que 650 

nm [4]. As porfirinas e seus derivados estão entre os fotossensibilizadores mais 

freqüentemente empregados em PDT, pois se concentram mais no tecido do tumor 

que no tecido vizinho saudável. Embora os mecanismos exatos que conduzem o 

processo de agregação diferencial do fotossensibilizador pelo tecido do tumor não 

sejam completamente compreendidos, a fisiologia anormal dos tumores (por 

exemplo, baixa drenagem linfática, vasculatura com vazamento, pH diminuído, 

número aumentado de receptores para lipoproteínas de baixa densidade (low 
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density lipoproteins, LDL) e composição de estroma anormal) pode contribuir para a 

realização deste processo [2]. 

Uma vez dentro da célula, a maioria dos fotossensibilizadores não se acumula 

no núcleo celular (o potencial para causar mutações, carcinogênese ou danos ao 

DNA é baixo) [3]. Eles se ligam a matrizes apolares endocelulares como lisossomos, 

mitocôndrias e/ ou membranas plasmáticas. O local da ação da porfirina depende da 

sua polaridade e, em alguma extensão, é dependente da cell-line (o equivalente em 

cultura de uma célula neoplásica) [1]. Oxigênio singlete e outras espécies de ROS 

que são produzidos por PDT nas membranas causam dano foto-oxidativo a 

proteínas e lipídios que residem a poucos nanômetros dos locais de ligação do 

fotossensibilizador. 
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CAPÍTULO II 

 

HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DA PDT  

  

O termo “terapia fotodinâmica” é relativamente novo, mas a modalidade de 

tratamento que combina a administração da droga e subseqüente exposição à luz 

solar é muito mais antiga. Existem relatos do uso de combinação de plantas ou 

extratos ingeridos oralmente (contendo psoralenos, furo[3,2-g]cumarina ou ácido 6-

hidróxi-5-benzofuranoacrílico δ-lactona) e luz do sol para tratar doenças de pele 

como vitiligo e psoríase com sucesso na Índia, Egito e China há 4000 anos [5,6].  

A PDT contemporânea começou em 1900, quando Oscar Raab, um estudante 

de medicina e aluno de von Tappeiner na Universidade Ludwig-Maximillian em 

Munique, observou que baixas concentrações do corante acridina (Figura 1) na 

presença de luz sobre Paramecia levavam esse organismo unicelular à morte 

[7,8,9,10].  

 

N
 

 
Figura 1 – Estrutura do corante acridina. 
 

Von Tappeiner e Albert Jesoniek em 1903 realizaram o tratamento de 

carcinomas de células basais com aplicação de solução de 5% de eosina por via 

tópica e posterior exposição a lâmpadas ou a luz do sol [11]. Além disso, no mesmo 

ano, publicaram um curto, mas notável artigo sobre o tratamento de herpes, 

psoríase e câncer de pele por aplicação tópica de eosina e subseqüente exposição à 
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luz do Sol.  Von Tappeiner e seus colegas biomédicos afirmaram que essas reações 

eram altamente dinâmicas e diferiam da fotossensibilização de chapas fotográficas 

por certos corantes. Então o termo Photodynamische Wirkung (efeito fotodinâmico) 

foi cunhado, por von Tappeiner e Jodlbauer, para todas as reações fotobiológicas 

envolvendo um fotossensibilizador que ocorrem na presença de oxigênio molecular 

e levam à destruição de tecidos [3,6,9,12].  

Os corantes inicialmente empregados em PDT, eosina e acridina, foram logo 

abandonados devido à sua toxicidade e carcinogênese [5,7,13]. Em 1911 Hausmann 

e Meyer-Betz reportaram a foto-toxicidade distinta da hematoporfirina [6] e em 1913 

Meyer-Betz se auto-injetou 200 mg do que se pensava ser hematoporfirina pura, e 

não sentiu nenhum efeito até que ele expôs-se à luz do sol, em conseqüência ele 

sofreu inchaço severo, fotossensibilidade que duraram vários meses [7]. Em 1924 

Albert Policard atribuiu a fluorescência induzida por luz UV às porfirinas que eram 

encontradas em elevadas concentrações em tumores malignos. Um ano mais tarde 

Policard examinou a habilidade de porfirinas produzirem efeito foto-tóxico [6,7,14]. 

Auler e Banzer confirmaram a observação de Policard e sugeriram o uso de 

porfirinas para aplicações diagnósticas para facilitar a detecção inicial de tumores 

malignos [6]. 

Investigações realizadas por Schwartz no início de 1950 mostraram que não 

era a hematoporfirina no experimento feito por Meyer-Betz que iniciou o efeito foto-

tóxico de longa duração já que ela é eliminada rapidamente do corpo. Em 

substituição, a toxicidade era o resultado de uma mistura oligomérica no material 

derivada de variações do método original de Nencki e Zaleski para a síntese e o 

isolamento da hematoporfirina do sangue. Schwartz enriqueceu a mistura de 

oligômeros e essa preparação foi chamada derivado da hematoporfirina (HpD), que 
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contém além de monômeros, oligômeros contendo de duas a nove unidades de 

porfirina. Na Figura 2 a seguir é mostrada a síntese do derivado da hematoporfirina 

[5,7]. 

 

NNH

N HN

HO

OH

R R

NNH

N HN

R R

H2SO4

HOAc

NNH

N HN

AcO

OAc

R R

0,1N NaOH
Hematoporfirina

Protoporfirina IX

R = CH2CH2CO2H

ou HpD

 
 
Figura 2 – Síntese do derivado da hematoporfirina. 
 

Lipson, durante o início da década de 60 sob a orientação de Schwartz na 

clínica Mayo, observou que as injeções de preparações cruas de hematoporfirina 

levavam à fluorescência de lesões neoplásicas que podiam ser visualizadas durante 

a cirurgia. A partir disso, se deu à investigação da acumulação preferencial da HpD 

em tumores implantados em camundongos e ratos e observou que a incidência de 

luz proporcionava a regressão da doença. Em conseqüência desses experimentos, 

no fim dos anos 60, houve o tratamento bem sucedido de uma mulher exibindo 
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metástases de câncer de mama com HpD. Essa irradiação seletiva do campo do 

tumor realizada por Lipson marcou o início da PDT como terapia de câncer [5,7,14]. 

Testes clínicos utilizando várias preparações de HpD foram iniciadas no início 

da década de 1970. Em 1975, Dougherty e colaboradores reportaram que o 

derivado da hematoporfirina (HpD) em combinação com luz vermelha poderia 

erradicar completamente o crescimento do tumor mamário em ratos [3]. Em 1976 o 

primeiro estudo clínico terapêutico no tratamento de câncer de bexiga em estágio 

inicial foi realizado por Kelly e colaboradores [8].  Vários anos depois, Dougherty 

refinou este material por ultra-filtração para obter o material designado como 

Photofrin II®. A purificação adicional durante o fim da década de 1980 na QLT 

PhotoTherapeutics e American Cyanamid junto do desenvolvimento de um método 

de liofilização gerou a Photofrin® como ela é apresentada hoje para uso clínico [7].  

Em 1976, Weishaupt e colaboradores postularam que o oxigênio singlete, 

gerado por sensibilização, a partir da transferência da energia do agente foto-

terapêutico no estado triplete excitado para o oxigênio molecular no estado 

fundamental, era o agente cito - tóxico responsável pela desativação de células do 

tumor [14]. 

Hayata e colaboradores foram os primeiros a usar, em 1980, laser 

endoscópico de fibra ótica para tratar carcinoma broncogênico em estágio inicial 

usando PDT [15]. 

Em 1993 a Canadian Health Protection Branch anunciou a primeira aprovação 

da Photofrin® (Axcan Pharma Inc., Canadá) para o tratamento de câncer superficial 

de bexiga. Seguidas aprovações ocorreram pela FDA (Food and Drug 

Administration/ EUA) para o tratamento de câncer usando PDT (aprovação datada 

de 22 de dezembro de 1998), e posteriormente na Holanda, Japão, França, 



 9

Finlândia, Alemanha, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, e mais recentemente na 

Itália, Irlanda e Suécia [3,5,8,16].  

A primeira geração de fotossensibilizadores é composta por derivados da 

hematoporfirina e seus análogos comerciais como Photoheme® , Photocarcinorin®, 

Photosan®, Photogem®  e Photofrin® [15]. A busca de novas drogas fotossensíveis, a 

chamada segunda geração de fotossensibilizadores, levou a compostos com 

propriedades fotofísicas melhoradas em relação ao Photofrin. Em dezembro de 1999 

a FDA aprovou o uso do Levulan® Kerastick (ALA, ácido 5-aminolevulínico, DUSA 

Pharmaceuticals Inc., MA), uma droga precursora da protoporfirina IX para o 

tratamento de lesões de pele na face e escalpo [5].  Outros fotossensibilizadores 

empregados em PDT são: éster metílico do ALA (Metvix®, Photocure ASA, 

Noruega), a meso-tetrakis-hidroxifenilclorina (m-THPC, Temoporfin®, Foscan®, 

Biolitec Pharma Ltd., Irlanda) [3]. A aprovação do medicamento Visudyne® 

(Verteporfin®) desenvolvido pela empresa QLT Inc. em associação com a University 

of British Columbia sob a supervisão do Professor David Dolphin foi de significante 

impacto e se deu pelas autoridades de saúde da Suíça (16 de dezembro de 1999), 

EUA / FDA (12 de abril de 2000) e Grã-Bretanha / União Européia (28 de julho de 

2000) [5]. O fotossensibilizador Lasephyrin® (talaporfina de sódio, NPe6, mono-L-

aspartilclorina e6, MACE) foi aprovado pelo governo japonês para o tratamento de 

câncer de pulmão em 2003 [4].  

No Brasil a implantação da Terapia Fotodinâmica envolveu no início os físicos 

do Instituto de Física de São Carlos (USP) e médicos do Hospital Amaral Carvalho 

de Jaú, São Paulo. Posteriormente médicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (USP) passaram também a integrar este esforço. Os médicos de Jaú e os 

físicos de São Carlos já vinham trocando várias idéias com relação à implantação de 
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inovações técnicas nesta área desde 1995. Surgiu então, de forma conjunta, a 

decisão de implantar no Brasil esta nova modalidade terapêutica. Até então, as 

várias iniciativas no país tinham sido bastante isoladas e de caráter não-clínico. Uma 

equipe composta por físicos, médicos e outros profissionais se uniu para dar início à 

implantação clínica. Do Hospital Amaral Carvalho participam os médicos: Guilherme 

Antônio Cestari Filho (coordenador médico do programa), Afonso Javaroni, José 

Carlos Berto, Jayme de Oliveira e Souza Jr. e Antonio Bortolucci. Do Instituto de 

Física de São Carlos (USP) participam Vanderlei Salvador Bagnato (coordenador 

físico), Luis G. Marcassa, Cristina Kurachi (cirurgiã-dentista) e Juliana Ferreira 

(biomédica) [17]. 
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CAPÍTULO III 

 

MECANISMOS DE ATUAÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA 

 

3.1 Mecanismos. 

 

A eficiência do tratamento por Terapia Fotodinâmica depende de diversas 

propriedades físico-químicas e fisiológicas, e em particular, do número de fótons 

absorvido por unidade de volume de tecido. A necrose do tumor só será alcançada 

quando o número de fótons absorvido exceder o chamado limiar de dano, que varia 

com o fotossensibilizador empregado [18].  

A hemoglobina possui uma absorção significativa próxima de 425, 544 e 577 

nm, necessitando de iluminação no tecido em comprimentos maiores que 600 nm 

para garantir uma penetração significativa. Em comprimentos de onda maiores que 

1200 nm, a absorção de luz por moléculas de água começa a se tornar substancial. 

Para comprimentos de onda entre 850-900 nm, os fótons podem não ter energia 

suficiente para participar de uma reação fotoquímica. Portanto, o intervalo de 

comprimento de onda entre 600 e 800 nm foi determinado como a janela terapêutica 

prática para PDT clínica [19].  

A Terapia Fotodinâmica pode se dar por dois mecanismos principais, de tipos 

I e II, mostrados na Figura 3. A partir da absorção da luz, as moléculas de 

fotossensibilizador passam à estados singlete excitados de vida curta. 

Subseqüentemente à excitação, os processos rápidos de relaxação não-radiativa 

populam os estados triplete mais baixos via cruzamento intersistemas e ultimamente 

resultando no primeiro estado triplete excitado (T1) com tempo de vida mais longo 
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que o dos estados singlete excitados. Definido pelo tempo médio que uma molécula 

gasta no seu estado T1, o tempo de vida do estado triplete (τT) limita o tempo 

disponível para uma colisão induzida transferir energia de excitação do estado 

triplete para o oxigênio molecular disponível no tecido ou outros componentes 

celulares [18,20]. Esta transferência de energia leva à geração de oxigênio singlete 

(mecanismo tipo II). [6,14]. 

S0

S1

ab
so

rç
ão

fluorescência

tipo I
radicais livres ROS

T1

T0 (O2)

S1 (O2)

tipo II

~150 kJ

~200 kJ

hυ

 
 
Figura 3 - Mecanismos de Tipos I e II. 

 

No mecanismo tipo I há a transferência do elétron entre o fotossensibilizador 

no estado triplete excitado e o substrato ou moléculas do solvente, gerando radicais 

ou íons-radicais numa reação de transferência de elétrons ou átomo de hidrogênio. 

A maioria desses radicais reage instantaneamente com o oxigênio e geram uma 

variedade de intermediários altamente reativos, como .O2
-, H2O2 e .OH [6,14]. A 

espécie .OH causa avarias nas membranas celulares por reação com ácidos graxos 

insaturados, resultando na formação de radicais lipídicos L., radicais alcoxil lipídicos 
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(LO.), peróxidos lipídicos (LOO.) e hidroperóxidos lipídicos (LOOH.). Esses produtos 

de reação iniciam reações em cadeia, causando danos a seções extensivas de 

membranas. Dos vinte aminoácidos naturais apenas cinco (cisteína, histidina, 

tirosina, triptofano e metionina) são altamente suscetíveis a oxidações via 

mecanismos de tipo I. A fotoquímica de tipo I é favorecida na presença de solventes 

polares [18]. 

Num mecanismo de tipo II, o oxigênio singlete 1Δg O2, agente cito tóxico 

responsável pela foto-inativação das células do tumor, é gerado via um processo de 

transferência de energia durante uma colisão do sensibilizador excitado com 

oxigênio triplete, processo mostrado nas equações 1 e 2 [14,15].  

)P(T)P(S)P(S isckhν
110 ⎯→⎯⎯→⎯  e       (1) 

                                              2
1

02
3

1 O)P(SO)P(T enk +⎯→⎯+ ,                                         (2) 

onde P é o fotossensibilizador, S0 o estado singlete fundamental, S1 o primeiro 

estado singlete excitado, T1 primeiro estado triplete excitado, kisc constante de 

velocidade do cruzamento intersistemas, ken constante de velocidade da 

transferência de energia, 3O2 oxigênio no estado fundamental triplete e 1O2 oxigênio 

singlete.  A equação 2 representa uma aniquilação triplete - triplete que resulta numa 

transferência de energia para gerar 1Δg O2 [7,15]. Cada molécula de 

fotossensibilizador pode produzir tipicamente 103-105 moléculas de 1Δg O2 antes de 

ser degradada via foto-branqueamento ou por algum outro processo [15]. 

Quase todos os constituintes celulares podem reagir com oxigênio singlete. 

Em proteínas os principais alvos biológicos do 1Δg O2 são os aminoácidos cisteína, 

histidina, metionina, triptofano (o sítio mais reativo) e tirosina. Em ácidos nucléicos o 

1Δg O2 reage principalmente com guanina, e em lipídios (incluindo colesterol) a 

reação se dá nas ligações insaturadas, todas são foto-oxidáveis. Algumas das 
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reações que podem ocorrer entre o 1Δg O2 e sítios reativos estão colocadas na Figura 

4. Como resultado dessas modificações fotoquímicas, há alterações funcionais e 

estruturais nas células que no fim pode causar a morte celular [12]. 
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Figura 4 - Reações do oxigênio singlete com algumas biomoléculas. 
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Mesmo em meios relativamente polares, mecanismos via oxigênio singlete 

são freqüentemente mais eficientes que processos radicalares, devido à alta 

difusibilidade do oxigênio singlete e maiores constantes de velocidade de reação 

com substratos corporais [18]. 

 

3.2 Propriedades do Oxigênio Singlete. 

 

A molécula de oxigênio em seu estado fundamental tem um papel importante 

nos processos fotoquímicos devido ao seu elevado potencial químico e suas 

características de reatividade únicas [21]. O diagrama de orbitais moleculares desta 

molécula em seu estado fundamental 3Σg¯ está mostrado na Figura 5.  

1σg

1σu*

2σg

2σu*

3σg

1πu

1πg

 
 
Figura 5 - Diagrama de orbitais moleculares do O2 no seu estado fundamental [22]. 
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A configuração de estado fundamental do oxigênio é 

... (1πu)4(1πg)2(3σu)0 

Essa configuração dá origem a três estados 3Σg¯, 1Δg e 1Σg
+. Os estados 

excitados do O2 de mais baixa energia são 1Δg e 1Σg
+, com energias iguais a 92,4 e 

159,6 kJ.mol-1, respectivamente [15]. As configurações eletrônicas desses estados 

diferem apenas pela ocupação dos orbitais π antiligantes, mostrada na Figura 6.  

πgx πgy

πgx πgy πgx πgy

ou

πgx πgy

1Σg
+

1Δg

3Σg
-

 
 
Figura 6 - Diagrama ilustrando as diferenças na ocupação dos orbitais π entre os estados 3Σg¯, 1Δg e 
1Σg

+ do O2 [22]. 
 

Em metanol, o estado 1Σg
+ possui tempo de vida muito curto (τ = 20 ps) e é 

consumido rapidamente para gerar o estado 1Δg [18]. A diferença de estabilidade 

entre os estados excitados é confirmada pelos tempos de vida radiativos dos 

estados 1Δg e 1Σg
+, que são 45 minutos e 7-12 segundos em fase gasosa e 10-6 a 10-

3 e 10-11 a 10-9 segundos em solução, respectivamente. Devido à meta-estabilidade 

do estado 1Δg, a transição 1Δg ↔ 3Σg
- em 1268,7 nm é observada nos espectros de 

absorção e emissão, apesar de ser proibida por spin e simetria [15]. 

Em água, o tempo de vida da espécie oxigênio singlete, 1Δg O2, é de 

aproximadamente 3 μs, enquanto que em solventes orgânicos esse tempo é de 4 a 
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50 vezes maior. Em contraste com esses resultados, o tempo de vida do 1Δg O2 é 

consideravelmente menor em sistemas biológicos, de 100 ns em regiões lipídicas 

das membranas a 250 ns no citoplasma [18].  

O oxigênio é cerca de 1,0 eV mais oxidante no seu estado singlete excitado e, 

portanto, é significantemente mais eletrofílico, reagindo rapidamente com ligações 

carbono-carbono insaturadas, nucleófilos neutros como sulfetos e aminas, bem 

como com ânions [15]. 

A adição 1,3 de oxigênio singlete a dienos e cis-dienos conjugados, 

cicloadição [4+2], é similar a adição de Diels-Alder, onde o oxigênio singlete é o 

dienófilo. O oxigênio singlete também pode reagir com olefinas tendo dois ou mais 

substituintes alílicos, causando um deslocamento da dupla ligação e a formação de 

hidroperóxido alílico [15]. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESPECTROSCOPIA DE PORFIRINAS E DERIVADOS 

  

 4.1 Noções de Espectroscopia 

 

4.1.1 Regras de Seleção 

  

A probabilidade de que uma transição entre dois estados seja induzida por um 

campo elétrico oscilante de uma onda luminosa é proporcional ao quadrado da 

integral de momento de transição. Para uma transição eletrônica, a integral de 

momento M pode ser escrita como [22] 

        ss
*
s'eee

*
env

*
v dτψψτdψμψdτψψM ∫∫ ∫= ˆ'' ,                             (3) 

onde v'ψ , e'ψ , 'sψ vψ , eψ e sψ  são as funções de onda vibracionais, eletrônicas e de 

spin do estado excitado e fundamental, respectivamente e eμ̂ é o operador momento 

de dipolo dependente das coordenadas eletrônicas. 

 A integral vibracional nv
*
v' dτψψ∫  é chamada fator de Franck-Condon. Uma 

formulação clássica do princípio de Franck-Condon [23-26] é: “Uma transição 

eletrônica é tão rápida, comparada com o movimento nuclear, que o núcleo ainda 

terá aproximadamente a mesma posição e momento que tinha antes imediatamente 

após a transição”. A transição envolvida é dita uma transição vertical. A Figura 7 

ilustra o princípio de Franck-Condon para dois estados eletrônicos diferentes. 
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Figura 7 – Duas curvas de potencial mostrando os estados vibracionais associados a cada estado 
eletrônico. As áreas sombreadas correspondem às densidades de probabilidade de cada estado 
vibracional. A seta vertical azul representa uma transição vibrônica de v” (0) → v’ e a seta verde 
representa uma transição vibrônica de v’ (0) → v”. 

 

 A equação 3 é a base para as regras de seleção das transições eletrônicas. 

Se qualquer uma das integrais for igual a zero a transição é proibida. Uma transição 

é orbitalmente permitida, ou seja, tem a integral 0ˆ ≠∫ eee
*
e dτψμψ , se e somente se o 

produto direto [22] 

                                                   )Γ(ψ)μΓ()Γ(ψ eee' ×× ˆ ,         (4) 

contém a representação irredutível totalmente simétrica. Transições permitidas por 

spin são aquelas onde as multiplicidades dos estados envolvidos são idênticas e a 

integral ss
*
s' dτψψ∫ é diferente de zero [22].  
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4.1.2 Coeficiente de Absortividade Molar  

 

A medida do quão fortemente uma espécie química absorve luz num dado 

comprimento de onda é dada pelo coeficiente de absortividade molar ε [22]. O 

coeficiente de absortividade molar é uma propriedade intrínseca das espécies e está 

relacionado às regras de seleção para transições eletrônicas como mostrado na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Intensidades das transições eletrônicas [22]. 

 
ε/ L.mol-1.cm-1 Transição 

10-5-1 proibida por spin 

1 -103 permitida por spin e orbitalmente proibida  

103 -105 completamente permitida 

 

A lei de Lambert - Beer [27-29] relaciona o coeficiente de absortividade molar 

de uma substância à absorbância A, o caminho ótico l  e a concentração c como 

        lcA ε= .         (5) 

O coeficiente de absortividade molar se refere ao máximo de absorção de 

uma banda que aparece num espectro eletrônico. Mas, à temperatura ambiente não 

ocorrem apenas transições eletrônicas, diversas transições vibracionais contribuem 

para a formação da banda de absorção. Portanto o coeficiente de absortividade 

molar é uma quantidade adiabática, resultado do princípio de Franck - Condon. A 

contribuição das transições vibracionais para a formação de uma banda de absorção 

está mostrada na Figura 8 [22].  
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Figura 8 – Representação esquemática do espectro de absorção correspondente ao diagrama de 
energia mostrado na Figura 7. 
 

4.1.3. Forças de Oscilador 

 

Embora os valores de ε sejam a expressão mais comum da intensidade de 

absorção, dois outros termos são ocasionalmente encontrados. O coeficiente de 

absorção integrado I é definido como 

                                                 ∫
∞

=
0

ν)dνε(I .                                               (6) 

onde a integral ∫
∞

0

ν)dνε(  representa a área sob uma banda de absorção quando ε é 

plotado contra ν , I é proporcional ao quadrado da integral de momento de transição 

[22]. 

A força de oscilador f é uma quantidade adimensional que representa a razão 

entre o coeficiente de absorção integrado observado e aquele calculado para um 

único elétron num poço de potencial harmônico tridimensional [22,30,31],  
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Nessa equação, em e e são a massa e a carga do elétron, c é a velocidade da 

luz, N é o número de Avogadro e ∫ ε vdv  é a área num gráfico de coeficiente de 

extinção molar versus número de onda em cm-1 [21,32]. Para transições eletrônicas 

muito intensas, a força de oscilador pode ter valores da ordem de um [22]. 

A relação entre a força de oscilador e coeficiente de absortividade molar é 

dada na Tabela 2 [21]. 

 
Tabela 2. Relação entre os valores de coeficiente de absortividade molar e força de oscilador 

para diversos tipos de bandas [21]. 
 

log (ε) f Transição 

-1 a 1 10-6 a 10-4 proibida 

1 a 3 10-4 a 10-2 parcialmente permitida 

4 a 5 10-2 a 1 permitida  

>5 >1 completamente permitida  

 

4.2 Características de Porfirinas 

 

Historicamente as duas famílias de corantes que têm sido mais 

extensivamente estudadas em relação a PDT são as porfirinas e ftalocianinas. A 

seguir apresentamos uma descrição geral destes compostos. 

A palavra “porfirina” tem suas origens no mundo clássico da Grécia antiga. 

Naquela época, a palavra grega porphura era usada para descrever a cor púrpura. 

Isso imediatamente nos diz algo acerca de uma das características mais importantes 

das porfirinas: sua cor púrpura intensa. Porfirina é o nome dado à grande classe de 

compostos intensamente coloridos vermelhos ou púrpuros, pigmentos cristalinos 
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fluorescentes, de origem natural ou sintética que têm em comum um macrociclo 

aromático consistindo de quatro resíduos pirrol, ligados entre si por quatro pontes 

metino [33]. 

A estrutura da porfirina de base livre mostrada na Figura 9 foi proposta por 

Küster em 1912. Ela é composta de vinte átomos de carbono ao redor de um caroço 

central de quatro átomos de nitrogênio. Esse arranjo suporta uma configuração 

altamente estável de ligações simples e duplas (um sistema conjugado π aromático) 

Os dois tipos de posições na periferia da porfirina, são referidos como meso- e 

β [33]. 
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Figura 9 – Estrutura da porfirina de base livre. 
 

As porfirinas são classificadas como aril e alquil-porfirinas de acordo com a 

natureza dos substituintes. O prefixo tetrakis- é utilizado para porfirinas com quatro 

substituintes iguais nas posições meso do anel (5,10,15 e 20). A porfirina de base 

livre não possui metais ligados no centro do macrociclo, onde existem dois átomos 

de hidrogênio ligados a nitrogênios pertencentes às aminas. Nesta forma a porfirina 

é considerada um ligante dianiônico. O centro da porfirina possui um raio de 

aproximadamente 70 pm [34].  
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As porfirinas de primeira geração incluem as meso-tetrakis-fenilporfirinas. Tais 

porfirinas não apresentam grupos volumosos que representem impedimento estérico 

para a formação de dímeros. Além disso, não há a proteção contra destruição 

oxidativa (auto-oxidação) do macrociclo da porfirina [34]. 

As porfirinas de segunda geração são as que possuem grupos fenil 

substituídos com halogênios ou outros substituintes nas posições meso- do 

macrociclo da porfirina. Essas porfirinas apresentam uma melhor ativação do anel, 

uma vez que os halogênios atuam como retiradores de densidade eletrônica do anel 

da porfirina [34]. 

As porfirinas de terceira geração correspondem àquelas que apresentam 

halogênios (ou outro tipo de substituintes volumosos) nas posições β do macrociclo 

da porfirina (posições 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 e 18). A presença de grupos volumosos 

nestas posições confere a estas porfirinas maior proteção à destruição oxidativa e 

impede ou minimiza a formação de espécies diméricas [34]. 

O macrociclo da porfirina é capaz de coordenar metais de transição em 

diversos estados de oxidação devido principalmente às dimensões internas da 

cavidade do macrociclo e do efeito quelato. Uma metaloporfirina é resultante da 

troca dos dois átomos de hidrogênio centrais do anel da porfirina de base livre por 

um cátion metálico. Durante esse processo de metalação, ocorre uma mudança 

significativa na simetria do anel da porfirina (D2h na porfirina de base livre para D4h 

na porfirina metalada). O tamanho do cátion influencia a conformação do anel e, 

conseqüentemente a estabilidade da porfirina [34].    

Estes compostos apresentam atividade catalítica biomimética de diferentes 

sistemas biológicos, atuando em reações de oxidação e redução. O macrociclo 

altamente conjugado da porfirina e muitos de seus derivados metálicos estão 
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presentes em diversas proteínas [34]. As porfirinas são importantes em processos 

biológicos vitais, em particular a fotossíntese (clorofila), transporte de oxigênio 

(hemoglobina), transporte de elétrons na cadeia respiratória (citocromo c) e 

armazenamento de oxigênio (mioglobina). Essas características lhes conferem a 

denominação de “pigmentos da vida”. Devido às características que possuem, as 

porfirinas têm sido usadas como componentes em metais orgânicos, fios 

moleculares e outros dispositivos. Na Medicina, as porfirinas têm experimentado um 

renascimento com o advento da Terapia Fotodinâmica para o tratamento de câncer 

e muitas outras doenças [35,36]. 

 

4.3 Espectroscopia de Porfirinas: Modelo de Quatro Orbitais de Gouterman. 

 

As porfirinas com simetria D2h possuem os dois orbitais moleculares ocupados 

de mais alta energia (HOMO-1 e HOMO) pertencentes às representações 

irredutíveis a1u e b1u, sendo a energia do orbital b1u ligeiramente mais alta que a 

energia do orbital a1u. Os dois orbitais moleculares de mais baixa energia (LUMO e 

LUMO+1), pertencem às representações irredutíveis b2g e b3g, onde o orbital b3g tem 

a energia mais baixa [34]. Na Tabela 3 são mostrados os orbitais moleculares de 

fronteira da porfirina de base livre. 

 
Tabela 3. Orbitais moleculares de fronteira da porfirina de base livre. 

 
HOMO-1 HOMO LUMO LUMO+1 
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Quando a porfirina é metalada, a simetria passa de D2h para D4h. Nesse caso 

os orbitais moleculares ocupados de mais alta energia pertencem às representações 

irredutíveis a2u e a1u. O orbital a2u tem energia ligeiramente superior à energia do 

orbital a1u. O orbital molecular desocupado de mais baixa energia é duplamente 

degenerado e pertence à representação irredutível eg [34]. Na Tabela 4 são 

mostrados os orbitais moleculares de fronteira da porfirina de zinco(II). 

 
Tabela 4. Orbitais moleculares de fronteira da porfirina de zinco(II). 

 
HOMO-1 HOMO LUMO LUMO+1 

 
 

Gouterman tratou as porfirinas como polienos cíclicos de 16 membros com os 

orbitais mais altos preenchidos acidentalmente degenerados. No espírito do modelo 

PPP [37-38], a função de onda é expandida num conjunto restrito de estados (o 

estado de referência mais quatro excitações simples, no caso das porfirinas 

metaladas de simetria D4h (a1u → egx), (a1u → egy), (a2u → egx) e (a2u → egy)). A 

interferência construtiva destas transições dá origem à banda B intensa composta 

por duas transições degeneradas no ultravioleta próximo (380 e 430 nm, ε ~ 105 

L.mol-1.cm-1). As bandas Q fracas no visível (de 550 a 650 nm, ε~103 L.mol-1.cm-1) 

resultam da combinação destrutiva de tais transições [34,36,39]. 

Nos espectros de porfirinas de base livre as bandas na região do visível se 

desdobram em quatro, um par Qx em comprimentos de onda maiores e um par Qy 

em comprimentos de onda menores [40]. A banda de mais alta energia de cada par 
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é atribuída como uma transição vibrônica 0 – 1. Solov’ev [41] atribuiu a intensidade 

destas bandas ao empréstimo vibrônico do estado Soret através de duas vibrações, 

uma de simetria ag e outra de simetria b1g. 

Como exemplo do espectro típico de uma porfirina de base livre, na Figura 10 

está apresentado o espectro de absorção da meso-tetrakis-fenilporfirina (TPP) em 

tolueno [42]. 

 
 

Figura 10 - Espectro de absorção experimental da TPP em tolueno [42]. 
 

4.4 Espectroscopia de Absorção de Clorinas e Bacterioclorinas. 

 

As clorinas têm uma das ligações duplas do macrociclo do pirrol hidrogenada 

como mostrado na Figura 11. As clorinas exibem duas absorções intensas 

correspondentes às bandas Q e Soret. A banda Soret fica próxima de 400 nm (com 

ε ≈ 105 L.mol-1.cm-1) acompanhada de dois ombros. A banda Q de mais baixa 

energia se apresenta próxima de 660 nm, com intensidade similar à da banda Soret 
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de mesma intensidade. A banda Q intensa na região do visível existem três bandas 

Q fracas em comprimentos de onda menores [43].  

NNH

N HN

 
 
Figura 11 – Estrutura do macrociclo de uma clorina. 

 

A Figura 12 mostra a estrutura do macrociclo de uma bacterioclorina. As 

bacterioclorinas apresentam duas ligações opostas do macrociclo hidrogenadas. No 

espectro de absorção de uma bacterioclorina típica a banda Q de mais baixa energia 

sofre um deslocamento batocrômico para 750 nm (ε ≈ 105 L.mol-1.cm-1). A banda Q 

intensa é acompanhada por uma banda fraca próxima de 690 nm e uma banda de 

intensidade média em 560 nm (com  ε ≈ 104 L.mol-1.cm-1). A banda Soret se divide 

em duas (em aproximadamente 360 e 400 nm, com ε ≈ 105 L.mol-1.cm-1) [43]. 

NNH

N HN

 
 

Figura 12 – Estrutura do macrociclo de uma bacterioclorina. 
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4.5 Espectroscopia de Absorção de Metaloporfirinas 

 

Os espectros de absorção de complexos de porfirinas metálicas são 

classificados em duas categorias: porfirinas regulares, onde os orbitais π da porfirina 

não interagem significantemente com os orbitais π do metal (pz ou dxz, dyz), e 

porfirinas irregulares [43]. Para as porfirinas irregulares, a presença de íon metálico 

resulta em diferenças significativas nos espectros de absorção e emissão. Estes 

espectros são classificados em hipso- e hiper- espectros. Os hipso - espectros de 

absorção lembram os espectros de porfirinas regulares, mas são deslocados para 

comprimentos de onda menores. Esses espectros de absorção são observados para 

porfirinas com metais de transição dos grupos 8 a 11 que têm a configuração 

eletrônica dn onde n = 6 - 9, e aqueles que possuem os níveis eg preenchidos. Os 

hiper-espectros de absorção são similares, mas eles apresentam uma banda 

adicional em comprimentos de onda maiores que 320 nm [44]. 

Os espectros de absorção de metaloporfirinas regulares mostram duas 

bandas entre 500 e 600 nm, com uma diferença de energia de aproximadamente 

1250 cm-1. Essas bandas de absorção são identificadas como bandas Q(0,0) e 

Q(1,0) que surgem da transição a2u(π) → eg(π*), com ε ≈ 104 L.mol-1.cm-1. A banda 

Soret, muito intensa, é observada entre 380 nm e 420 nm, e surge da transição 

a1u(π) → eg(π*), com  ε≈105 L.mol-1.cm-1. Esta é uma transição permitida, algumas 

vezes acompanhada por uma banda vibracional deslocada em 1250 cm-1 para o 

azul. Além dessas, existem as bandas N, L e M fracas. A banda N está na região de 

325 nm, e a banda M é encontrada em aproximadamente 215 nm. A banda de 

absorção L, menos intensa, se localiza entre as bandas N e M [43,44]. 
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4.6 Espectroscopia de Absorção de Ftalocianinas 

 

Reginald P. Linstead sintetizou a estrutura correta para o H2Pc em 1934. Ele 

mostrou que a ftalocianina é um macrociclo simétrico composto por quatro unidades 

iminoisoindol com uma cavidade central de tamanho suficiente para acomodar vários 

íons metálicos. Essa estrutura foi confirmada mais tarde por técnicas de difração de 

raios-X. Linstead percebeu que havia semelhanças entre a ftalocianina e porfirinas 

de ocorrência natural, as diferenças estavam nas quatro subunidades benzo e nos 

átomos de nitrogênio em cada uma das quatro posições meso. Por isso, 

ocasionalmente a ftalocianina é referida como uma “tetrabenzotetraazaporfirina”. 

Como o macrociclo da porfirina, assumiu-se que a ftalocianina exibe um 

comportamento aromático devido ao seu arranjo planar conjugado de 18 elétrons π, 

como predito pela teoria de Hückel da aromaticidade, publicada alguns anos antes.  

Linstead concebeu o nome ftalocianina como uma combinação do prefixo phthal, 

originalmente do grego naphtha (óleo de rocha), para enfatizar a associação com 

seus vários precursores derivados do ácido ftálico, e o grego cyanine (azul) [45]. A 

estrutura de uma ftalocianina de base livre é mostrada na Figura 13. 

N

NH

N

N

N

HN

N

N

 
 
Figura 13 – Estrutura de uma ftalocianina de base livre. 
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A descrição da espectroscopia das ftalocianinas é muito similar a das 

porfirinas. No entanto, no espectro de absorção das ftalocianinas a banda Q não se 

deve a uma transição “quase permitida” mas, é na realidade, completamente 

permitida. Tal fato se deve à maior extensão da deslocalização da nuvem eletrônica 

do macrociclo do tetraisoindol em ftalocianinas em comparação com porfirinas. A 

maior extensão da deslocalização é causada pela presença dos quatro átomos de 

nitrogênio imino que fazem ponte com as unidades pirrol no macrociclo da 

ftalocianina. Isso dá origem a estados nπ* devido aos orbitais vazios não-ligantes 

localizados nos grupos azometino e reduzem o tamanho da esfera de coordenação 

da ftalocianina, aumentando a interação metal-ligante [46].  

O espectro de absorção das ftalocianinas em solução consiste de duas 

bandas principais centradas em torno de 350 nm (bandas Soret ou B, com       

ε ≈ 104 L.mol-1.cm-1 ) e 670 nm (banda Q). Tanto as ftalocianinas metaladas quanto 

as não-metaladas mostram a banda Q intensa de 670 a 690 nm, com valor típico de 

coeficiente de extinção molar da ordem de 105 L.mol-1.cm-1. Essa absorção é 

responsável pela cor azul intensa característica desses compostos. A banda Q 

intensa é acompanhada por bandas fracas próximas de 600 nm, atribuídas como 

sobretons vibracionais desta banda. A banda Q de mais baixa energia é 

particularmente sensível à substituição no macrociclo da ftalocianina [43,45,46].  

Como exemplo de espectro de absorção de ftalocianinas, na Figura 14 está 

mostrado o espectro de absorção da ftalocianina de base livre em cloronaftaleno 

[123].  
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Figura 14 – Espectro de absorção da ftalocianina em cloronaftaleno. 
 

 

A separação da banda Q que existe nos espectros das ftalocianinas de base 

livre surge da sua simetria mais baixa D2h, comparada com aquela das ftalocianinas 

metálicas planares de simetria D4h e a conseqüente perda da degenerescência do 

orbital LUMO para produzir os estados Qy e Qx. A posição da banda Q no espectro 

de absorção das ftalocianinas metálicas é modificada em alguma extensão pelo 

átomo metálico central [45]. 

Ftalocianinas metálicas estáveis resultam da formação de quatro ligações σ N 

→ M envolvendo o preenchimento de orbitais s, px, py e (n-1)dx
2

-y
2

 ou ndx
2

-y
2 do 

cátion com elétrons σ dos átomos de nitrogênio centrais. Para íons triplamente 

carregados como Al3+, os orbitais pz e dz
2 são adicionalmente envolvidos para a 

ligação de um ligante extra ao longo do eixo z (perpendicular ao plano da 

ftalocianina) [46]. 
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CAPÍTULO V 

 

PROCURA POR NOVOS FOTOSENSIBILIZADORES 

 

A busca por fármacos mais eficientes para o tratamento usando Terapia 

Fotodinâmica geralmente se concentra em compostos que apresentem as seguintes 

características [9,15,20,47,48]: 

 Baixa toxicidade no escuro do fotossensibilizador e de seus produtos de 

degradação; o fotossensibilizador deve causar dano celular apenas sob irradiação; 

 Rendimento quântico ϕT > 0,4, tempo de vida τT > 100 μs e energia do estado 

triplete excitado mais baixo ≥ 94 kJ.mol-1 (para a transferência eficiente de energia 

para a molécula de oxigênio no estado fundamental triplete). Essas propriedades 

são particularmente importantes porque as reações fotoquímicas ocorrem 

predominantemente a partir estado triplete excitado mais baixo; 

 Absorção na região com λ > 630 nm, preferencialmente λ > 680 nm com 

coeficientes de extinção molar ε > 50000 L.mol-1.cm-1, propriedade requerida para 

aumentar a penetração da luz no tecido e o número de fótons absorvidos, uma vez 

que o fluxo de luz no tecido diminui exponencialmente com a distância; 

 Estabilidade in vivo limitada para rápida eliminação dos tecidos peritumoral e do 

tumor; 

 O fotossensibilizador deveria ser suficientemente robusto (cineticamente e 

termodinamicamente estável) para conferir um tempo de prateleira adequado; 

 Rota sintética curta, conveniente e com alto rendimento; 

 Opção por fácil derivação, para permitir a otimização das propriedades; 
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 Fluorescência, característica que permite a localização do tumor usando 

fotossensibilizadores, bem como a agregação diferencial, usando luz de baixa 

intensidade e em comprimentos de onda menores;  

 Transporte seletivo do fotossensibilizador ao tecido do tumor de forma a reduzir 

os efeitos colaterais nos tecidos peritumorais; 

 Composição química bem definida; 

 Agregação seletiva ao tecido do tumor; 

 Não causar mutagenicidade ou carcinogenicidade; 

 Habilidade de poder ser empregado em conjunto de outras modalidades de 

tratamento de câncer. 

 

Atualmente, entre os compostos que têm sido empregados como 

fotossensibilizadores (e /ou em estudo para tal) estão [19,49-51]: 

 Naftalocianinas de silício com várias cadeias alifáticas têm mostrado atividade 

promissora em testes com camundongos sem apresentar qualquer toxicidade 

sistêmica; 

 A ftalocianina de silício (SiPc) se mostrou um promissor fotossensibilizador em 

testes usando células de tumor in vitro. A SiPc apresenta forte absorção em 672 nm 

com ε > 2 × 105 L.mol-1.cm-1 e rápida eliminação da pele; 

 meso-tetrakis-metoxifenilporfirinas possuem propriedades fotofísicas favoráveis 

como altos rendimentos de estado triplete (0,63 a 0,84 dependendo do número e da 

posição dos grupos –MeO); 

 Porficenos possuem forte absorção em 630 nm (ε = 52000 L.mol-1.cm-1). O 

derivado 9-acetoxi-2,7,12,17-tetrakis-(β-metoxietil)porficeno está sobre exame 
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extensivo. As cadeias laterais metoxi-etil aceleram a distribuição celular enquanto 

que o grupo acetoxi parece aumentar a hidrofobicidade da molécula; 

 Texafirina de lutécio(III) (Lutrin®) e texafirina de gadolínio(III) (Motexafin 

Gadolinium®)  são compostos solúveis e fotossensibilizadores eficientes que 

apresentam forte absorção em ~732 nm, foto-toxicidade limitada da pele, dor severa 

ao paciente durante o tratamento  e síntese em multi-etapas. Além destas texafirinas 

metálicas, outros complexos altamente estáveis podem ser obtidos com La(III), 

Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II);      

 Etiopurpurina de estanho (Sn Et2), que está atualmente na fase II de testes 

clínicos para o tratamento de degeneração macular relacionada à idade e câncer de 

próstata. Apresenta banda de absorção em 660 nm. Neste trabalho um dos 

fotossensibilizadores estudados foi a etiopurpurina de zinco, que também está em 

testes para uso em Terapia Fotodinâmica; 

 O derivado hexil éter da pirofeoforbida-a (HPPH, Photoclor®) apresenta forte 

absorção em 660 nm com alto rendimento de formação de oxigênio singlete. Ele é 

altamente seletivo e possui fototoxicidade reduzida comparada com a Photofrin®. 

HPPH foi aprovada pelo FDA/USA para testes clínicos em fase I/II; 

 Porfirinas e clorinas glicosiladas, onde a presença do carbohidrato aumenta a 

solubilidade e a ligação da molécula às lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

tornando mais fácil a entrada nas células do tumor. 
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CAPÍTULO VI 

 OBJETIVOS 

  

 O objetivo geral deste trabalho foi a tentativa da validação de uma 

metodologia que nos permitisse a proposição de novos fotossensibilizadores para 

uso em Terapia Fotodinâmica usando apenas cálculos de Mecânica Quântica.  

Os objetivos específicos foram: 

•  Obter as geometrias otimizadas de fotossensibilizadores conhecidos em níveis 

semi-empírico AM1 e ab initio B3LYP/6-31G(d); 

•  Obter os espectros simulados das geometrias otimizadas usando-se a técnica 

INDO/S; 

• Estabelecer correlações entre as posições da banda de mais baixa energia 

calculadas e experimentais; 

• Estabelecer correlações entre as forças de oscilador calculadas e os coeficientes 

de absortividade molar experimentais; 
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CAPÍTULO VII 

 

METODOLOGIA 

 

Os fotossensibilizadores estudados foram TPP (meso-tetrakis-fenilporfirina), 

os isômeros meta e para da THPP (meso-tetrakis-hidroxifenilporfirina), ZnTPP 

(meso-tetrakis-fenilporfirina de zinco(II)),  os isômeros meta e para da THPC (meso-

tetrakis-hidroxifenilclorina), m-THPBC (meta-tetrakis-hidroxifenilbacterioclorina), 

MACE (mono-L-aspartilclorina e6), BPDMA (derivado do monoácido da 

benzoporfirina), SIM01 (2,3-dihidro-5,15-di-(3,5-dihidroxifenilporfirina)), ZnPc 

(ftalocianina de zinco(II)), AlPcS2 (ftalocianina de alumínio dissulfonada), ZnNPc 

(naftalocianina de zinco(II)) e ZnEt (etiopurpurina de zinco(II)).  

  Para caracterizar a estrutura eletrônica destes fotossensibilizadores foram 

executados cálculos de Mecânica Quântica. Inicialmente a geometria de cada 

composto foi otimizada usando-se o Hamiltoniano AM1 de Dewar e colaboradores 

[52-54]. O método AM1 foi parametrizado para ambos os alumínio [55] e zinco [56], 

portanto todos os compostos puderam ser tratados com esse método. As palavras-

chave PRECISE, PULAY, GRADIENTS e ITRY=200 foram usadas em todas as 

otimizações. A partir do conjunto de moléculas otimizadas em nível semi-empírico 

foram realizadas otimizações em nível ab initio [57,58] usando o funcional B3LYP 

[59] e a função de base 6-31G(d) [60]. O espectro das moléculas foi calculado 

usando-se a parametrização espectroscópica do Hamiltoniano INDO (INDO/S) 

[61,62] implementada no programa BIGSPEC.  

Neste trabalho, as otimizações de geometria foram realizadas com os códigos 

MOPAC 6 [63] e GAUSSIAN 98 [64]. Os cálculos espectroscópicos usaram uma 
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versão antiga do código BIGSPEC [61,62]. Os programas MOPAC 6, BIGSPEC e 

GAUSSIAN 98 foram executados sob o sistema operacional FreeBSD 4.10 num 

computador Pentium 4 com 3,6 GHz e 2GB de memória RAM.  

 A seguir será apresentada uma breve descrição dos códigos de Mecânica 

Quântica empregados na realização deste trabalho. 

 

 7.1 AM1 

 

Todos os métodos semi-empíricos se fundamentam na aproximação ZDO 

(Zero Differential Overlap), que se baseia na observação de que quando se usam 

orbitais ortogonalizados simetricamente [65,66] a sobreposição com a base original 

é máxima. A aproximação ZDO consiste em considerar como sendo nulo o produto 

de dois orbitais atômicos diferentes, simplificando muito as equações de Hartree-

Fock-Roothaan. O resultado direto dessa aproximação é que a matriz métrica (Δ) se 

torna muito próxima da matriz identidade (Δμν= δμν), e por conseqüência a equação 

generalizada de autovalores de Hartree-Fock-Roothaan fica reduzida a uma forma 

mais simplificada, sendo diretamente resolvida a partir de uma simples 

diagonalização da matriz de Fock [67]. 

O modelo AM1 (Austin Model 1) [52] foi desenvolvido pelo grupo de Michael 

Dewar em 1985 na Universidade do Texas. O modelo predecessor MNDO (Modified 

Neglect of Differential Overlap) [68] apresentava a tendência a superestimar as 

repulsões interatômicas presentes entre átomos separados por distâncias 

aproximadamente iguais à soma dos seus raios de Van der Waals. Para corrigir esta 

falha, no Hamiltoniano AM1 foram adicionadas funções Gaussianas ao termo de 

caroço que passou a ter a forma 
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onde K, L e M são os coeficientes ajustáveis que definem intensidade, largura e 

posição das funções Gaussianas esféricas.  

AM1 foi parametrizado para os elementos: H, B, C, N, O, F, Al, Si, P, S, Cl, 

Zn, Ge, Br, I e Hg. Alguns dos melhoramentos relativos ao MNDO e limitações 

conhecidas do modelo AM1 são [69]: 

 AM1 prediz ligações hidrogênio com força aproximadamente correta, mas a 

geometria está freqüentemente errada; 

  As energias de ativação são muito melhores que as obtidas usando-se MNDO; 

 Os resultados obtidos de cálculos com moléculas hipervalentes são melhores que 

os obtidos usando-se MNDO, mas os erros ainda são significantemente maiores que 

para outros tipos de compostos; 

 Grupos alquila tem a estabilidade superestimada em aproximadamente 2 kcal.mol-1 

por grupo CH2; 

 Ligações peróxido são muito curtas, em média 0,17Å; 

 Cálculos do calor de formação do etanol predizem que a conformação gauche no 

etanol é mais estável que a conformação trans. 

 

7.2 INDO/S  

 

As primeiras tentativas de descrever o espectro de absorção de moléculas 

orgânicas remontam aos trabalhos de Goeppert-Meyer e Sklar [70]. Nas décadas de 

40 e 50, Pariser e Parr [37] adaptaram o esquema Hückel para o cálculo de 
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espectros. Na década de 60 Gouterman [71] usou seu modelo de quatro orbitais 

para descrever o espectro de porfirinas. 

Um dos alunos de Gouterman, Michael C. Zerner, desenvolveu em Guelph e 

mais tarde em Gainesville o código BIGSPEC para calcular espectros de moléculas 

grandes contendo metais de transição. A idéia é remanescente do PPP: fazer um 

cálculo CI incluindo apenas o estado de referência e mais algumas poucas 

excitações simples. O estado de referência é obtido de um cálculo SCF na 

aproximação INDO/1 de Pople [72] . 

 O modelo INDO/S é baseado no modelo INDO original de Pople, Segal e 

Santry e é similar ao modelo CNDO (Complete Neglect of Differential Overlap) 

adotado para espectroscopia por Jaffe e Dal Bene. O modelo CNDO, entretanto não 

é adequado para descrever os estados excitados de complexos de metais de 

transição ou para reproduzir os desdobramentos singlete-triplete na maioria dos 

sistemas aromáticos [72].  

 A maioria dos parâmetros da teoria vem diretamente da espectroscopia 

atômica e tem base em potenciais de ionização experimentais, afinidades 

eletrônicas e integrais de dois elétrons de Slater – Condon. As integrais de 

ressonância são determinadas empiricamente a partir de uma base de dados de 

moléculas com estruturas corretas e propriedades óticas [72]. 

 O modelo INDO emprega um conjunto de base mínima de orbitais de 

valência, que infere que cada orbital atômico ocupado no estado fundamental de um 

átomo está representado por um orbital de Slater-Zener (STO) centrado no núcleo                 

[67]. 

No modelo INDO os elementos de matriz diagonais de um ( H ) e dois (G ) 

elétrons são dados por 
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onde μμU  é a integral de “caroço” (propriedade atômica que pode ser determinada 

empiricamente a partir de valores de potencial de ionização), c
BZ  é  o número de 

elétrons de valência do átomo B, ρλP é a matriz de densidade de Fock-Dirac de 

primeira ordem e as integrais de um centro de dois elétrons ( )ρλμν |  são obtidas a 

partir das integrais radiais de Slater - Condon *F  e *G  determinadas por 

espectroscopia atômica [72]. 

Os elementos de matriz de um elétron não-diagonais para μ e ν ∈ A são 

dados por [72] 
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 Os elementos não-diagonais de H  e G onde μ ∈ A e ν ∈ B são  

                                                 μνμμμν ββ Δ+= )(
2
1

BAH  e       (13) 

                                                   )|(
2
1 ννμμμνμν PG −= ,      (14) 

onde as integrais de ressonância Aμβ  e Bμβ  são os fatores empíricos escolhidos 

para reproduzir o espectro experimental em nível CIS (Configuraction Interaction 

Singles) e onde μνΔ  é a matriz métrica entre os orbitais atômicos μχ  e νχ [72]. 

As integrais de dois centros, dois elétrons, γμν= < μμ⏐νν >  foram calculadas 

por uma receita de Mataga Nishimoto modificada [73,74], 
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onde RAB é a distância entre os dois centros no raio de Bohr AAγ  e o 

parâmetro 2,1=γf  foi sugerido em 1970 por Weiss. As integrais de Slater - Condon 

são obtidas a partir da aproximação de Pariser como a diferença entre o potencial de 

ionização e a afinidade eletrônica de um elétron s, p ou d [75]. 

                                                        μμμμ EAIPγ −= .                                               (16) 

Para a expansão CI no nível CIS é necessário o desenvolvimento do 

Hamiltoniano em base de configurações eletrônicas simplesmente excitadas. Para 

este propósito usa-se o Hamiltoniano INDO/S declarado como na teoria de muitos 

elétrons convencional, 
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onde os operadores ciσ
† e ciσ  são operadores de criação e aniquilação, ijh~  e ( )klij |  

denotam os elementos de matriz dos operadores de um e dois elétrons 

transformados na base de orbitais moleculares iφ . As configurações eletrônicas 

simplesmente excitadas promovendo um elétron de um orbital molecular ocupado i 

(ou j) para um orbital molecular desocupado a (ou b), denotado por ai →  ( bj → ) 

são acoplados para gerar um estado de spin total singlete e serve como a base do 

cálculo CI. Os elementos do Hamiltoniano nesta base são 
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,                (18) 

onde iε  é o autovalor da matriz SCF associada com iφ , J é a integral de Coulomb e 

K é a integral de troca [72]. 
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 A teoria HF-INDO-SCF descrita acima determina a energia do estado 

fundamental e fornece o conjunto de orbitais moleculares que são empregados no 

cálculo CIS para determinar as energias de estado excitado e momentos de dipolo 

de transição. As forças de oscilador nf  para a transição estado fundamental → n-

ésimo estado excitado são calculadas a partir dos momentos de dipolo de transição, 

incluindo todos os termos de um e dois centros do operador dipolo de transição μr , 

de acordo com 

                                     
2

0
7 ||)(10709,4 nonn EEf ψμψ r

×−×= − ,     (19) 

onde as energias En e E0  estão em unidades de cm-1 e no ψμψ || r  está em Debye. 

oψ  denota a função de onda de estado fundamental, e nψ  descreve o n-ésimo auto-

estado do Hamiltoniano CIS [72]. 

   O método é muito confiável para cálculo de espectros de moléculas orgânicas 

grandes como fullerenos realizados por Bendale e Zerner [78], agregados de 

bacterioclorofilas [72,76] e sistemas contendo metais de transição como vanádio 

[77], desde que a geometria do estado de referência seja acurada. 

  

7.3 Efeitos de Solvente 

 

Neste trabalho foi usado um Hamiltoniano modificado na formulação 

previamente sugerida por Karelson e Zerner para espectroscopia [79,80], teoria B 

                                                     |ψμψ|gHH' rr
+= 0                                               (20) 

onde ψ  a função de onda eletrônica da molécula, μr  é o momento de dipolo e o 

tensor de campo de reação g
rr   
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é uma função das propriedades dielétricas do solvente (ε). No procedimento SCRF 

[79-84], o tamanho da cavidade a0 é usualmente calculado diretamente a partir da 

densidade de massa do soluto. 

   

7.4 Exemplo Relacionado a este Trabalho 

  

O espectro de absorção da porfirina de base livre já foi anteriormente 

calculado por vários grupos [85-88], incluindo um trabalho usando aproximação de 

fase randômica (Random Phase Approximation, RPA) realizado por Baker e Zerner 

[85]. Um trabalho realizado por Guimarães, Da Motta Neto e Bicca de Alencastro 

[89] mostra que mesmo quando as bandas de baixa energia calculadas se desviam 

de algum modo dos valores experimentais, suas forças de oscilador (calculadas 

apenas no formalismo do comprimento) são em geral suficientemente boas para 

ajudar a estabelecer uma correlação com a atividade biológica.  

 

7.5 Teoria do Funcional de Densidade (Density Functional Theory, DFT) 

 

Um grande número de aplicações de Teoria do Funcional de Densidade tem 

surgido desde o final da década de 1980. Na teoria Hartree - Fock a função de onda 

multi-eletrônica é expressa como um determinante de Slater, que é construído a 

partir de um conjunto de N funções de onda monoeletrônicas. DFT também 

considera funções monoeletrônicas. No entanto, enquanto a teoria Hartree - Fock 

calcula a função N-eletrônica completa, DFT apenas tenta calcular a energia 
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eletrônica total e a distribuição de densidade eletrônica total. A idéia central que 

sustenta DFT é que existe uma correspondência biunívoca entre a função de onda 

eletrônica total e a densidade eletrônica total [90].  

Hohenberg e Kohn [91] demonstraram em 1964 que a energia do estado 

fundamental e outras propriedades de um sistema são univocamente definidas pela 

densidade eletrônica. Isso também pode ser expresso pela declaração de que a 

energia E, é um funcional único da densidade ρ(r).  

Em DFT, o funcional de energia é escrito como a soma de dois termos 

                                          [ ] [ ]∫ ρ+ρ=ρ )()()()( rFdrrrVrE ext ,                                    (22) 

onde o primeiro termo surge da interação dos elétrons com um potencial externo 

)(rVext  (tipicamente devido à interação de Coulomb com o núcleo).  [ ])(rF ρ  é a soma 

da energia cinética dos elétrons e a contribuição das interações intereletrônicas. O 

valor mínimo na energia corresponde à densidade eletrônica de estado fundamental 

exata, desta forma habilitando o uso de uma aproximação variacional [90]. 

 Kohn e Sham [92] sugeriram em 1965 uma forma prática de solução do 

teorema de Hohenberg - Kohn para um conjunto de elétrons não - interagentes. A 

dificuldade em se resolver a equação 22 é que não se conhece a forma do funcional 

[ ])(rF ρ . Kohn e Sham sugeriram que [ ])(rF ρ  deveria ser aproximadamente uma 

soma de três termos 

                                      [ ] [ ] [ ] [ ])()()()( rErErErF XCHKE ρ+ρ+ρ=ρ ,     (23) 

onde [ ])(rEKE ρ  é a energia cinética de elétrons não - interagentes com a mesma 

densidade eletrônica, [ ])(rEH ρ  é a energia Coulômbica de interação elétron-elétron e 

[ ])(rEXC ρ  contém as contribuições de troca e correlação. A expressão completa que 
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descreve a energia total de um sistema N-eletrônico dentro do esquema de Kohn -

Sham é 

∑∫ ∫∫ ∑
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onde )]([ rExc ρ  contém não apenas contribuições devido à troca e correlação, mas 

também uma contribuição devida à diferença entre a energia cinética real do sistema 

e [ ])(rEKE ρ . 

 Kohn e Sham escreveram a densidade )(rρ do sistema como uma soma do 

módulo quadrado de um conjunto de orbitais ortonormais de um elétron 
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=
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i
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2)()( ψρ .       (25) 

Combinando-se esta expressão para a densidade eletrônica com a condição 

variacional apropriada, obtêm-se como resultado as seguintes equações de Kohn - 

Sham de um elétron [92] 
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Nesta equação, o potencial externo foi escrito de uma forma apropriada para a 

interação com o núcleo M. Os autovalores iε  são as energias orbitais e Vxc é 

conhecido como o funcional de correlação-troca relacionado à energia de 

correlação-troca por 
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Para resolver as equações de Kohn-Sham um procedimento auto-consistente 

é realizado. Um chute inicial da densidade é realizado na equação 24 da qual um 
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conjunto de orbitais pode ser deduzido, levando a um valor melhorado para a 

densidade que então é usado na segunda interação e assim por diante até que a 

convergência seja alcançada [90].  

O principal problema com DFT é que os funcionais exatos para correlação e 

troca não são conhecidos, com exceção do gás de elétrons livres. No entanto, 

existem aproximações que permitem o cálculo de certas quantidades físicas de 

forma bastante acurada. Os funcionais existentes atualmente são os baseados na 

aproximação de densidade local, métodos corrigidos por gradiente e funcionais 

híbridos [90].  

Atualmente o funcional híbrido B3LYP (também chamado Becke3LYP) é o 

mais amplamente usado para cálculos moleculares. Isso se deve à qualidade dos 

resultados B3LYP obtidos para um grande número de compostos diferentes, 

particularmente moléculas orgânicas [93]. Esse funcional é um híbrido do termo de 

troca Hartree - Fock exato com os termos de troca de corrigidos por gradiente e 

termos de correlação como primeiramente sugeridos por Becke [59]. O funcional de 

correlação e troca proposto por Becke tem a forma  

                VWN
cc

LYP
cc

B
xx

HF
x

LSDA
x

LYPB
xc )Ea(EaEaEa)Ea(E −++++−= 11 88

00
3 ,          (28)       

onde LSDA
xE  é a energia de troca sob a aproximação da densidade de spin local, 

88B
xE é a correção de gradiente para o funcional de troca, LYP

cE  é o funcional de 

correlação de Lee-Yang-Parr e VWN
cE  é o funcional de correlação local padrão de 

Vosko, Wilk e Nusair. Becke sugeriu os coeficientes a0 = 0,2, aX  = 0,72 e ac = 0,81 

baseado no ajuste para calores de formação de moléculas pequenas [94].  
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7.6 Função de Base 6-31G(d) 

 

É interessante observar que Wu e colaboradores [36], num trabalho sobre 

isômeros de porfirinas, mostraram que a inclusão de funções de polarização nos 

átomos de hidrogênio resulta numa geometria mais fiel à experimental. Entretanto, 

cálculos ab initio com base 6-31G(d,p) em porfirinas não podem ser realizados com 

nossos atuais recursos computacionais. Assim, neste trabalho os cálculos em nível 

ab initio DFT foram realizados usando-se uma função de base split valence 6-31G(d) 

de Pople [60]. Este conjunto de base emprega uma combinação linear de seis 

funções Gaussianas primitivas por função que representa orbitais atômicos de 

camada interna. Por sua vez os orbitais atômicos de valência são representados por 

uma contração de três funções Gaussianas em conjunto com mais uma função 

Gaussiana não-contraída.  O termo “d” também pode ser representado por “*”, e 

indica que a base foi complementada com funções de polarização com número 

quântico angular uma unidade maior que aquele do orbital atômico ocupado de mais 

alta energia em átomos com Z > 2. Para os metais de transição, do escândio ao 

zinco, os orbitais 3d são ocupados em estados fundamentais atômicos e esses 

devem ser tratados como orbitais de valência. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1 Porfirinas 

 

8.1.1 TPP (meso-tetrakis-fenilporfirina) 

  

Os estados eletronicamente excitados da TPP têm atraído considerável 

interesse devido ao seu uso em sistemas de conversão de energia solar, como 

componentes de sistemas modelo para o estudo de reações de transferência de 

elétron de estados excitados e mais recentemente como fotossensibilizador para 

Terapia Fotodinâmica [95].  Jezek e colaboradores realizaram um estudo sobre o 

emprego da TPP para o tratamento de melanoma que demostrou que esse 

composto é um eficiente produtor de oxigênio singlete [96]. A TPP tem sido 

extensivamente usada como referência para a síntese e o estudo de novos 

compostos, mas ainda não há relato de seu uso no tratamento de câncer em 

humanos [15].  

             Otimizações de geometria realizadas em nível AM1 feitas por Reynolds [97] 

mostram que a estrutura otimizada usando-se RHF para porfirinas de base livre sem 

substituintes exibe uma forte alternância entre as ligações levando a uma simetria 

total C2v. Cálculos UHF levam a um abaixamento de energia significativo e 

aumentam a simetria molecular para D2h esperado. Esses resultados indicam que a 

porfirina não é uma molécula de camada fechada simples, pelo contrário, apresenta 

uma estrutura eletrônica onde os elétrons π estão significantemente desacoplados.  
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Neste trabalho foram realizadas apenas otimizações usando funções de onda 

RHF em nível AM1, e os resultados para todas as porfirinas e derivados de base 

livre são consistentes com o anteriormente obtido por Reynolds [97]. As ligações π 

no macrociclo da porfirina se apresentam mais deslocalizadas na geometria 

B3LYP/6-31G(d) do que na geometria AM1. A Figura 15 mostra a geometria da TPP 

otimizada em nível B3LYP/6-31G(d). 

 

 
 

 
 Figura 15 – Geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) da TPP. 

 

Scheidt e colaboradores [98] obtiveram a estrutura da TPP com os 

parâmetros de geometria do macrociclo mostrados na Tabela 5. Tal estrutura mostra 

os ângulos entre o macrociclo da porfirina e os grupos fenil variando de 60 a 85° em 

estado sólido e 40° em solução. Comparando-se os parâmetros mostrados na 

Tabela 5 com os obtidos das geometrias otimizadas em nível AM1 e B3LYP/6-

31G(d) pode-se ver que o macrociclo de ambas as geometrias calculadas são muito 

similares à geometria experimental.  
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Tabela 5 – Parâmetros médios de geometria (em ângstrons e graus) da TPP. 
 

Parâmetro Valor experimentalª AM1b B3LYP/6-31G(d) b 

Grupos pirrol portando ligações N-H 

N-Cα 1,374 1,404 1,376 

Cα-Cβ 1,428 1,419 1,434 

Cβ-Cβ 1,355 1,360 1,369 

Cα-N-Cα 109,2 110,0 110,7 

N-Cα-Cβ 107,3 106,6 106,4 

Cα-Cβ-Cβ 108,1 108,4 108,2 

N-Cα-Cmeso 126,0 127,7 126,7 

Grupos pirrol sem ligações N-H 

N-Cα 1,364 1,338 1,367 

Cα-Cβ 1,455 1,496 1,460 

Cβ-Cβ 1,347 1,363 1,354 

Cα-N-Cα 106,2 107,2 105,4 

N-Cα-Cβ 110,3 111,0 110,9 

Cα-Cβ-Cβ 106,8 106,6 106,3 

N-Cα-Cmeso 126,3 126,6 126,1 
 

a Resultados de cristalografia de raios X obtidos por Scheidt e colaboradores [98]. 
b Geometrias calculadas neste trabalho. 
 

Os resultados obtidos para os espectros de absorção calculados em tolueno 

das geometrias otimizadas estão colocados nas Tabelas 6 e 7. A TPP tem 113 

orbitais moleculares ocupados e os tamanhos de espaço CI empregados foram de 

97-117 para a geometria AM1 e de 102-116 para a geometria B3LYP/6-31G(d). A 

Tabela 8 mostra os resultados obtidos por Kramer-Marek e colaboradores [1] de um 

espectro de absorção em tolueno da TPP. 
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Tabela 6 - Espectro de absorção calculado para a geometria AM1 da TPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 18126 552 0,001 54% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 20089 498 0,006 52% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 27312 366 2,304 52% (HOMO-1 → LUMO+1)

1→5 π→π* 27826 359 2,551 50% (HOMO-1 → LUMO) 

 

Tabela 7 - Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da TPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 14382 695 1,0x10-4 51% (HOMO-1 → LUMO) 

1→3 π→π* 16479 607 0,002 53% (HOMO → LUMO) 

1→4 π→π* 28374 352 3,340 53% (HOMO-1 → LUMO+1)

1→5 π→π* 28716 348 3,812 51% (HOMO → LUMO+1) 

 

Tabela 8 - Espectro de absorção experimental da TPP em tolueno [1]. 
 

ν/ cm-1 λ/ nm ε/ L.mol-1.cm-1

15389 649,8 9000 

16892 592,0 10000 

18222 548,8 16000 

19433 514,6 10000 

23832 419,6 270000 

 
 Em comparação com o resultado obtido por Kramer-Marek e colaboradores 

[1] a posição da banda Q de mais baixa energia está superestimada em 2629 cm-1 

no espectro da geometria AM1 e subestimada em 1113 cm-1 no espectro da 

geometria B3LYP/6-31G(d).  

Com relação às forças de oscilador calculadas para as bandas Q de mais 

baixa energia ambos os espectros calculados predizem bandas fracas, concordando 
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com o resultado experimental obtido por Kramer-Marek e colaboradores [1] de 9000 

L.mol-1.cm-1.  

 

8.1.2 m-THPP (meta-tetrakis-hidroxifenilporfirina) 

  

Este composto apresenta alta fotossensibilidade e seletividade orgânica, e é 

um fotossensibilizador aproximadamente 25-30 vezes mais potente que o derivado 

da hematoporfirina (HpD) [12,99].  

A geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) está apresentada na Figura 

16. Há uma superestimação da conjugação na geometria B3LYP/6-31G(d) e uma 

subestimação da conjugação na geometria AM1. Além disso, a geometria AM1 

apresenta os átomos de hidrogênio internos do macrociclo ligeiramente fora do 

plano enquanto que a geometria B3LYP/6-31G(d) tem o macrociclo da porfirina 

planar.     

 
 

Figura 16 – Geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) da m-THPP. 
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Os resultados obtidos dos espectros calculados usando metanol como 

solvente para ambas as geometrias otimizadas estão mostrados nas Tabelas 9 e 10. 

Esta molécula apresenta 125 orbitais moleculares ocupados e o espaço CI 

empregado nos cálculos foi de 110-130 e 121-129 para os espectros das geometrias 

AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente. 

 
Tabela 9 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1 da m-THPP. 

 
Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1 → 2 π→π* 17953 557 5×10-5 29% (HOMO → LUMO),  

27% (HOMO-1 → LUMO+1) 

1 → 3 π→π* 19588 511 3×10-4 31% (HOMO-1 → LUMO), 

 25% (HOMO → LUMO+1) 

1 → 4 π→π* 26892 372 2,210 24% (HOMO → LUMO), 

 26% (HOMO-1 → LUMO+1)

1 → 5 π→π* 27142 368 2,145 25% (HOMO-1 → LUMO+1),

28% (HOMO → LUMO+1) 

 

Tabela 10 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da m-THPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1 → 2 π→π* 13910 719 5×10-4 54% (HOMO → LUMO)  

1 → 3 π→π* 16338 612 3×10-4 50% (HOMO-1 → LUMO) 

1 → 4 π→π* 27302 366 2,341 47% (HOMO-1 → LUMO),

 32% (HOMO → LUMO) 

1 → 5 π→π* 27942 358 3,133 48% (HOMO-1 → LUMO),

 49% (HOMO→LUMO+1) 

 

 O trabalho realizado por Bonnett e colaboradores [100] mostra a banda Q de 

mais baixa energia no espectro de absorção experimental em metanol em 644 nm 

(15528 cm-1) com coeficiente de absortividade molar de 3400 L.mol-1.cm-1.  
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Em comparação com este resultado experimental, a posição das bandas Q de 

mais baixa energia se apresenta superestimada em 2425 cm-1 para o espectro da 

geometria AM1 e subestimada em 1618 cm-1 para a geometria B3LYP/6-31G(d). Os 

espectros calculados de ambas as geometrias otimizadas predizem bandas Q 

fracas, fato confirmado pelo valor do coeficiente de absortividade molar. 

 

8.1.3. p-THPP (para-tetrakis-hidroxifenilporfirina) 

 

 Essa porfirina ainda não é empregada como um fotossensibilizador para uso 

em Terapia Fotodinâmica, e existem poucos estudos acerca de suas propriedades. 

Na Figura 17 está mostrada a geometria B3LYP/6-31G(d) da p-THPP. As geometrias 

otimizadas em níveis AM1 e B3LYP/6-31G(d) são muito semelhantes. As principais 

diferenças estão nos ângulos entre o macrociclo da porfirina e os ligantes fenil e nas 

posições dos átomos de hidrogênio internos, que se encontram levemente fora do 

plano (um acima e outro abaixo do plano do macrociclo). 

 
 

Figura 17 – Geometria da p-THPP otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  
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Os resultados obtidos dos espectros calculados em etanol para ambas as 

geometrias otimizadas estão mostrados nas Tabelas 11 e 12. Esta molécula 

apresenta 125 orbitais moleculares ocupados e o espaço CI empregado nos cálculos 

foi de 121-129 para ambos os espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), 

respectivamente.  

 
Tabela 11 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1 da p-THPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1 → 2 π→π* 18200 549 1×10-3 50% (HOMO → LUMO+1), 

 49% (HOMO-1 → LUMO) 

1 → 3 π→π* 20024 499 3×10-3 57% (HOMO → LUMO)  

1 → 4 π→π* 27171 368 2,231 50% (HOMO-1 → LUMO), 

 49% (HOMO → LUMO+1) 

1 → 5 π→π* 27561 363 2,622 57% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

 
Tabela 12 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da p-THPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1 → 2 π→π* 14384 695 3×10-3 55% (HOMO → LUMO)  

1 → 3 π→π* 16542 605 3×10-4 50% (HOMO → LUMO+1) 

1 → 4 π→π* 28163 355 3,334 50% (HOMO-1 → LUMO)  

1 → 5 π→π* 28781 351 3,713 54% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Na Tabela 13 são mostradas as bandas que aparecem no espectro de 

absorção experimental obtido por Ha e colaboradores [101] usando etanol como 

solvente. 
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Tabela 13 – Espectro de absorção experimental usando etanol como solvente [101] 
 

ν/ cm-1 λ/ nm ε/ L.mol-1.cm-1

23866 419 306923 

19342 517 10769 

18051 554 8154 

16835 594 3385 

15360 651 3692 

  

De acordo com a teoria exposta no Capítulo IV, pode-se fazer a correlação 

entre as bandas que aparecem no espectro experimental e as calculadas da 

seguinte forma: as bandas Q calculadas (em 549 nm e 499 nm no espectro da 

geometria AM1 e em 695 nm e 605 nm para a geometria B3LYP/6-31G(d)) 

correspondem às bandas em 651 e 554 nm observadas no espectro experimental. 

As bandas Q presentes no espectro experimental em 594 e 517 nm são progressões 

vibracionais das bandas em 651 e 554 nm, respectivamente.  

 Comparadas com o resultado experimental obtido por Ha e colaboradores 

[101] as bandas Q de mais baixa energia calculadas estão superestimadas em 2840 

cm-1 no espectro da geometria AM1 e subestimadas em 976 cm-1 para a geometria 

B3LYP/6-31G(d).  

Os valores das forças de oscilador das bandas Q de mais baixa energia 

calculadas para ambas as geometrias predizem uma banda fraca, o que concorda 

com o valor do coeficiente de absortividade molar experimental dessa banda que é 

igual a 3692 L.mol-1.cm-1. 
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8.1.4 ZnTPP (meso-tetrakis-fenilporfirina de zinco(II)) 

 

Recentemente, ZnTPP tem atraído a atenção devido a suas potenciais 

aplicações em Terapia Fotodinâmica, light harvesting (“coleta de luz”), absorção 

não-linear, como catalisadores em processos industriais e como mídia para 

gravação ótica. O perfil de absorção na região do visível é importante para o projeto 

de células solares [102].  

A Figura 18 mostra a geometria B3LYP/6-31G(d) da ZnTPP. A geometria 

otimizada em nível AM1 apresenta o átomo de zinco aproximadamente 0,4 Ǻ acima 

do plano do anel da porfirina.  

 
Figura 18 – Estrutura otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) da ZnTPP. 

 

Na Tabela 14 estão mostrados parâmetros de geometria calculados neste 

trabalho e parâmetros obtidos experimentalmente por Scheidt e colaboradores [98].  
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Tabela 14 – Parâmetros médios de geometria (em ângstrons e graus) para a ZnTPP. 
 

Parâmetro Valor experimentalª AM1b B3LYP/6-31G(d) b 

Zn-N 2,045 2,155 2,042 

N-Cα 1,376 1,404 1,377 

Cα-Cβ 1,438 1,491 1,445 

Cβ-Cβ 1,351 1,360 1,360 

Cα-N-Cα 106,4 110,0 106,5 

N-Cα-Cβ 109,6 106,6 109,7 

Cα-Cβ-Cβ 107,3 108,4 107,0 

N-Cα-Cmeso 125,7 127,7 125,8 
 

a Resultados de cristalografia de raios X obtidos por Scheidt e colaboradores [98]. 
b Geometrias calculadas neste trabalho. 

 

Pela comparação destes parâmetros de geometria conclui-se que ambas as 

geometrias calculadas são muito similares à experimental. No entanto, os desvios 

relativos ao resultado experimental são menores na geometria B3LYP/6-31G(d) que 

na geometria AM1.  

Ambos os espectros calculados em tolueno estão mostrados nas Tabelas 15 

e 16. Esta molécula apresenta 118 orbitais moleculares ocupados e o tamanho do 

espaço CI empregado foi de 103-122 e de 102-122 para os espectros das 

geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente.  

 
Tabela 15 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1 da ZnTPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1 → 2 π → π* 16657 600 6×10-4 50% (HOMO → LUMO+1) 

1 → 3 π → π* 18768 533 2×10-2 59% (HOMO → LUMO) 

1 → 4 π → π* 27264 367 2,623 47% (HOMO-1 → LUMO), 

47% (HOMO → LUMO+1) 

1 → 5 π → π* 27376 365 2,614 58% (HOMO-1 → LUMO+1)
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Tabela 16 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da ZnTPP. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1 → 2 π → π* 15984 626 3×10-3 49% (HOMO → LUMO+1), 

43% (HOMO-1 → LUMO) 

1 → 3 π → π* 15985 626 3×10-3 49% (HOMO → LUMO), 

43% (HOMO-1 → LUMO+1) 

1 → 4 π → π* 28956 345 3,615 49% (HOMO-1 → LUMO), 

43% (HOMO → LUMO+1) 

1 → 5 π → π* 28962 345 3,501 49% (HOMO-1 → LUMO+1),

43% (HOMO → LUMO) 

 

Na Tabela 17 estão mostradas as bandas que aparecem no espectro 

experimental obtido por Amaroli e colaboradores [103].  

 

Tabela 17 – Espectro de absorção experimental em tolueno da ZnTPP [103] 
 

ν/ cm-1 λ/ nm ε/ L.mol-1.cm-1

31847 314 14100 

28169 355 8800 

23696 422 578000 

18214 549 22600 

17006 588 3600 

16103 621 700 

15314 653 100 

 

Comparado com o resultado experimental obtido por Amaroli e colaboradores 

[103], a banda Q de mais baixa energia se apresenta superestimada em 1343 cm-1 e 

670 cm-1 nos espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente. 

Tal resultado segue a tendência dos espectros mostrados até aqui: superestimação 

da posição da banda mais baixa energia no espectro da geometria AM1 e 
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subestimação com um erro aproximadamente 50% menor da mesma banda no 

espectro da geometria B3LYP/6-31G(d). No entanto, os erros apresentados na 

posição da banda de mais baixa energia em ambos os espectros calculados desta 

molécula são aproximadamente iguais à metade do erro obtido nos espectros 

calculados das porfirinas de base livre.  

As forças de oscilador calculadas predizem bandas muito fracas para ambos 

os espectros, o que concorda com o resultado experimental obtido por Amaroli e 

colaboradores [103] que é de 100 L.mol-1.cm-1. 

 

8.2 Clorinas 

 

8.2.1 m-THPC (meso-tetrahidroxifenilclorina) 

 

A m-THPC (Foscan®, Temoporfina®), uma clorina desenvolvida pela Scotia 

Pharmaceuticals, é um dos mais potentes fotossensibilizadores de segunda geração 

que está agora aprovado para uso na União Européia, Noruega e Islândia para o 

tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Este fotossensibilizador é de cem a 

duzentas vezes mais potente que o Photofrin [104].  

Estudos realizados por Triesscheijn e colaboradores [105] mostraram que a 

dose de 0,1 mg.kg-1 em combinação com 10 J.cm-2 em uma taxa de fluência igual a 

100 mW.cm-2 aplicada aos pacientes portadores de câncer de célula basal, levou à 

cura em três semanas em tecidos bem vascularizados e levou até doze semanas 

para se dar em áreas com vascularização prejudicada. A fotossensibilização 

generalizada da pele foi experimentada pelos pacientes por um máximo de duas 

semanas após a injeção do fotossensibilizador.  
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Na Figura 19 está mostrada a geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) 

da m-THPC. A geometria AM1 é muito similar. Da mesma forma que para as 

porfirinas de base livre, as clorinas também têm a conjugação subestimada em 

cálculos de otimização de geometria usando-se AM1 e a conjugação superestimada 

com B3LYP/6-31G(d). 

 
 
Figura 19 – Geometria da m-THPC otimizada em nível B3LYP/6-31G(d). 

 

As bandas obtidas dos espectros calculados em metanol são apresentadas 

nas Tabelas 18 e 19. Esta molécula apresenta 126 orbitais moleculares ocupados e 

o espaço CI empregado foi de 123-132 para ambos os espectros das geometrias 

AM1 e B3LYP/6-31G(d). A Tabela 20 mostra as bandas de um espectro de absorção 

da m-THPC obtido em metanol por Laville e colaboradores [105] 
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Tabela 18 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1 da m-THPC. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 18077 553 0,149 51% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 21196 472 0,093 31% (HOMO-1 → LUMO), 

 35% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 27565 363 2,019 51% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 28840 347 1,907 79% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Tabela 19 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da m-THPC. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 14380 695 0,122 66% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 18413 543 2,0 × 10-4 50% (HOMO-1 → LUMO), 

 50% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 27751 360 2,909 50%(HOMO → LUMO+1), 

 48% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 28194 355 2,802 66% (HOMO -1→ LUMO+1) 

  

Tabela 20 – Bandas presentes no espectro de absorção experimental da m-THPC em metanol [105] 

 
ν/ cm-1 λ/ nm ε/ L.mol-1.cm-1

15384 650 20900 

19455 514 12300 

24039 416 124000 

 

Em comparação com o resultado obtido por Laville e colaboradores [105], a 

posição da banda Q de mais baixa energia está superestimada em 2693 cm-1 no 

espectro da geometria AM1 e subestimada em 1004 cm-1 no espectro da geometria 

B3LYP/6-31G(d). Os erros obtidos na posição da banda Q calculada de mais baixa 

energia estão dentro da acurácia média do método INDO/S para o cálculo dos 

espectros (aproximadamente 2000 cm-1) [106].  
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As forças de oscilador calculadas estimam que as bandas Q de mais baixa 

energia, para ambas as geometrias calculadas, terão intensidade moderada, 

concordando com o resultado experimental obtido por Laville e colaboradores [105] 

de 20900 L.mol-1.cm-1.  

 

8.2.2 p-THPC 

 

 Até a publicação desta dissertação não haviam dados publicados acerca das 

propriedades físico-químicas desta porfirina. A geometria em nível B3LYP/6-31G(d) 

está mostrada na Figura 20 abaixo. Ambas as estruturas otimizadas em níveis AM1 

e B3LYP/6-31G(d) apresentam o macrociclo da porfirina planar, mas a geometria 

B3LYP/6-31G(d) tem os grupos fenil mais perpendiculares ao plano da porfirina. 

 
 
Figura 20 – Geometria da p-THPC otimizada em nível B3LYP/6-31G(d). 
  

 As bandas obtidas dos espectros calculados em metanol são apresentadas 

nas Tabelas 21 e 22 a seguir. Esta molécula apresenta 126 orbitais moleculares 
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ocupados e o espaço CI utilizado foi de 120-130 e 118-130 para os espectros das 

geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d) respectivamente. 

 

Tabela 21 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1da p-THPC. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/nm f Atribuição 

1→2 π→π* 18090 553 0,139 50% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 21262 470 0,082 33% (HOMO → LUMO+1), 

 33% (HOMO-1 → LUMO)  

1→4 π→π* 27455 364 2,010 51% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 28596 350 1,981 77% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Tabela 22 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da p-THPC. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 14421 693 0,115 66% (HOMO → LUMO)  

1→3 π→π* 18418 543 0,009 51% (HOMO-1 → LUMO) 

1→4 π→π* 27667 361 2,870 50% (HOMO → LUMO+1) 

1→5 π→π* 28140 355 2,756 66% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Em comparação dos resultados obtidos para a p-THPC e aqueles obtidos 

experimentalmente para a m-THPC, observamos pode-se dizer que os erros médios 

obtidos são aproximadamente iguais para as duas clorinas, uma vez que não se 

espera que a mudança na posição de substituição dos grupos fenil laterais leve a 

grandes alterações no espectro de absorção do macrociclo central.  

 

8.2.3 m-THPBC 

 

 As bacterioclorinas apresentam o máximo de absorção da banda Q mais 

deslocado para o vermelho, em aproximadamente 800 nm, que as respectivas 
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porfirinas e clorinas, podendo portanto ser consideradas bons candidatos a 

fotossensibilizadores para uso em Terapia Fotodinâmica. Apesar da relativa 

instabilidade deste composto, estudos realizados in vitro e in vivo mostraram que a 

m-THPBC é um fotossensibilizador eficiente [107].  

 A geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) está mostrada na Figura 21. 

Pode-se ver que a geometria B3LYP/6-31G(d) apresenta os grupos fenil 

praticamente perpendiculares ao macrociclo, o que não ocorre com a geometria 

AM1. A geometria AM1 apresenta os átomos de hidrogênio internos levemente fora 

do plano do macrociclo da porfirina, enquanto que a estrutura do macrociclo da 

geometria B3LYP/6-31G(d) é planar.   

 
 
Figura 21 – Geometria da m-THPBC otimizada em nível B3LYP/6-31G(d). 
 

Os resultados obtidos para os espectros de absorção calculados em metanol 

estão mostrados nas Tabelas 23 e 24.  Esta molécula possui 127 orbitais 
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moleculares ocupados e o espaço CI empregado foi de 122–131 e 118–131 para os 

espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente.  

 

Tabela 23 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1da m-THPBC. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 18914 528 0,396 77% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 20150 496 0,016 52% (HOMO-1 → LUMO)  

1→4 π→π* 28458 351 1,579 52% (HOMO → LUMO+1) 

1→5 π→π* 31683 316 1,382 95% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Tabela 24 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da m-THPBC. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 13055 766 0,448 77% (HOMO → LUMO)  

1→3 π→π* 17186 582 0,049 59% (HOMO-1 → LUMO)  

1→4 π→π* 28796 347 3,2601 58% (HOMO → LUMO+1) 

1→5 π→π* 30438 329 3,7217 76% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

O trabalho realizado por Bonnett [12] compara as posições e intensidades das 

bandas Q presentes em espectros de absorção experimentais da m-THPP, m-THPC 

e m-THPBC em metanol. A intensidade e o deslocamento para o vermelho da banda 

Q de mais baixa energia aumentam nessa ordem. O espectro de absorção 

experimental em metanol da m-THPBC mostra a banda Q em 735 nm (13605 cm-1) 

com coeficiente de absortividade molar de 91000 L.mol-1.cm-1.  

Comparado com este resultado experimental, a banda Q de mais baixa 

energia está superestimada em 5309 cm-1 no espectro da geometria AM1 e 

subestimada em 550 cm-1 no espectro da geometria B3LYP/6-31G(d). O erro obtido 

no cálculo AM1 sugere que a metodologia empregada (otimização nesse nível e o 

cálculo do espectro usando-se INDO/S) não seria capaz de descrever 
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quantitativamente o espectro de absorção da m-THPBC uma vez que o erro médio 

do método empregado no cálculo dos espectros INDO/S é de aproximadamente 

2000 cm-1 [106]. Entretanto, comparando-se os dois espectros calculados, observa-

se que o perfil do espectro calculado da geometria AM1 está de acordo com o 

espectro calculado da geometria B3LYP/6-31G(d).  

Com relação às forças de oscilador, as previstas para as bandas Q de mais 

baixa energia no espectro da geometria AM1 e B3LYP/6-31G(d) são bastante 

similares. Ambas predizem bandas fortes, o que concorda com o resultado 

observado por Bonnett (ε = 91000 L.mol-1.cm-1).  

 

8.2.4 SIM01 (2,3-dihidro-5,15-di-(3,5-dihidroxifenilporfirina)) 

 

 Esta clorina foi sintetizada em 2003 por Bourré e colaboradores [108]. 

Estudos empregando a SIM01 incorporada em lipossomos no tratamento de tumores 

humanos desenvolvidos em ratos sugerem que esta molécula apresenta alta 

eficiência fotossensibilizante e rápida eliminação do tecido. 

 A geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) é apresentada na Figura 22. 

A geometria otimizada em nível AM1 é muito similar.  

 
Figura 22 – Geometria da SIM01 otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  
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 Os resultados obtidos para os espectros de absorção calculados em água 

estão mostrados nas Tabelas 25 e 26. Esta molécula tem 98 orbitais moleculares 

ocupados e o tamanho de espaço CI empregado foi de 90-103 e de 93-102 nos 

espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente. 

 
Tabela 25 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1da SIM01. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 17326 577 0,203 58% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 20717 483 0,071 46% (HOMO → LUMO+1), 

  26% (HOMO-1 → LUMO) 

1→4 π→π* 27519 363 1,900 57% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 31115 321 1,448 74% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Tabela 26 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da SIM01. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 14825 675 0,200 71% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 18826 531 0,012 56% (HOMO → LUMO+1)  

1→4 π→π* 28370 353 2,682 52% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 29202 342 2,894 65% (HOMO-1 → LUMO+1)

 
Na Tabela 27 são mostradas as bandas encontradas por Bourré e 

colaboradores [108] num espectro de absorção em solução de 30% de 

polietilenoglicol, 20% de etanol e 50% de água. 

 
Tabela 27 – Espectro de absorção experimental da SIM01 em solução de 30% de polietilenoglicol, 
20% de etanol e 50% de água [108]. 
 

ν/ cm-1 λ/ nm ε/ L.mol-1.cm-1

15456 647 13017 

16807 595 3557 

19569 511 8136 

23980 417 46907 
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As bandas Q calculadas (em 577 e 483 nm para AM1 e 675 e 531 nm para 

B3LYP/6-31G(d)), correspondem às bandas em 647 e 511 nm observadas no 

espectro experimental obtido por Bourré e colaboradores [108]. Os espectros 

calculados mostram as bandas Q de mais baixa energia com sua posição 

superestimada em 1870 cm-1 para a geometria AM1, e a mesma banda numa 

posição subestimada de 631 cm-1 para a geometria B3LYP/6-31G(d). A banda em 

595 nm se deve à progressão vibracional da banda Q em 647 nm, e, portanto não 

aparece no cálculo do espectro eletrônico usando-se INDO/S. 

Os valores encontrados para as forças de oscilador calculadas para ambas as 

geometrias são bastante similares e predizem que a banda Q terá intensidade 

moderada, o que concorda com o resultado obtido por Bourré e colaboradores [108] 

onde o coeficiente de absortividade molar para esta banda é de 13017 L.mol-1.cm-1. 

  

8.2.5 BPDMA (monoácido A do derivado da benzoporfirina) 

 

O fotossensibilizador BPDMA, desenvolvido pela QLT Pharmaceuticals, tem 

sido extensivamente usado em Terapia Fotodinâmica para o tratamento de lesões 

cutâneas, como agente purgante da medula óssea no tratamento de leucemia e em 

especial para o tratamento de degeneração macular relacionada à idade, numa 

formulação chamada Visudyne® ou Verteporfina® [109]. A formulação empregada em 

uso clínico é composta por uma mistura de partes iguais de dois regioisômeros, com 

cada um deles consistindo de um par de enantiômeros [110], estes compostos estão 

mostrados na Figura 23 a seguir. Neste trabalho foi estudado apenas um isômero do 

BPDMA, pois eles apresentam espectros de absorção idênticos. 
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Figura 23 – Estruturas dos estereoisômeros do BPDMA [110]. 
  

 A geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) está apresentada na Figura 

24 a seguir. Até a publicação desta dissertação não havia dados experimentais 

(distância, ângulos e ângulos diédricos entre os átomos) disponíveis sobre a 

estrutura desta molécula. As principais diferenças entre as geometrias AM1 e 

B3LYP/6-31G(d) se concentram nos grupos CH2CH2COOH e CH2CH2COOCH3 

ligados ao macrociclo, onde pequenas diferenças nos ângulos diédricos fazem com 

que esses dois grupos estejam ligeiramente mais próximos na geometria AM1 que 

na geometria B3LYP/6-31G(d). Além disso, as ligações π estão mais deslocalizadas 

na geometria B3LYP/6-31G(d) que na geometria AM1, fenômeno observado nos 

outros derivados de porfirinas de base livre estudados. 
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Figura 24 – Geometria do BPDMA otimizada em nível B3LYP/6-31G(d). 

 

Nas Tabelas 28 e 29 estão mostrados os resultados obtidos para os 

espectros calculados das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d) usando metanol como 

solvente. Esta molécula apresenta 137 orbitais moleculares ocupados e o espaço CI 

empregado foi de 132-140 em ambos os cálculos. 

 
Tabela 28 – Espectro de absorção calculado para a geometria AM1 do BPDMA. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 18460 542 0,369 66% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 21325 467 0,259 59% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 28708 348 1,881 79% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 31115 321 1,448 91% (HOMO-1 → LUMO+1)
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Tabela 29 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) do BPDMA. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 14409 694 0,286 75% (HOMO → LUMO)  

1→3 π→π* 17510 571 0,148 66% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 27826 359 3,081 67% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 28956 345 2,720 76% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

O trabalho realizado por Aveline e colaboradores [111] mostra que o espectro 

de absorção do BPDMA em metanol é típico de uma clorina sem metal, sendo 

caracterizado pela presença de duas bandas em 686 nm (14577 cm-1) e 428 nm 

(23364 cm-1) com valores de coeficiente de absortividade molar de 34000 e 75700 

L.mol-1.cm-1, respectivamente.  

Apesar das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d) serem muito similares, a 

posição das bandas nos espectros de absorção obtidos são bastante diferentes. Em 

comparação com o resultado experimental [111], a banda Q de energia mais baixa 

calculada neste trabalho para a geometria AM1 está superestimada em 3883 cm-1, e 

a mesma banda para a geometria B3LYP/6-31G(d) está subestimada em 148 nm.   

A força de oscilador calculada para as bandas Q de energia mais baixa para 

ambas as geometrias B3LYP/6-31G(d) e AM1 predizem bandas fortes o que está de 

acordo com o resultado experimental de ε = 34000 L.mol-1.cm-1.  

 

8.2.6 MACE (mono-L-aspartilclorina-e6) 

 

 Essa clorina tem sido empregada principalmente no tratamento de câncer de 

pulmão em diversos países. A Laserphyrin® foi desenvolvida pela Nippon 

Petrochemicals, Japão [15]. Foi o primeiro fotossensibilizador solúvel em água, 



 74

característica que lhe é conferida em grande parte pelo grupo aspartil. Devido à sua 

solubilidade em água, MACE é rapidamente excretada do corpo e se torna mais 

efetiva como fotossensibilizador logo após a administração. MACE tem sido usada 

para o tratamento de uma variedade de doenças malignas no homem, induzindo 

necroses no tumor de até 8 mm de profundidade. Pacientes portadores de 

carcinoma mamário expostos ao tratamento usando MACE foram liberados para 

voltarem à sua rotina de exposição à luz solar uma semana após a aplicação da 

droga [112].  

  A geometria otimizada em nível AM1 está apresentada na Figura 25.  

 
 
Figura 25 – Geometria da MACE otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  
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 A principal diferença entre as geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d) está na 

posição do grupo aspartil preso ao macrociclo. Na geometria AM1, esse grupo está 

disposto aproximadamente no mesmo plano do anel, enquanto que na geometria 

B3LYP/6-31G(d) este grupo está praticamente perpendicular ao plano do macrociclo 

da clorina. Além disso, o macrociclo da clorina é planar na geometria B3LYP/6-

31G(d), mas é ligeiramente distorcido na geometria AM1. 

Nas Tabelas 30 e 31 estão colocados os resultados dos espectros calculados 

em água. Esta molécula tem 136 orbitais moleculares ocupados e o espaço CI 

usado foi de 128-139 e de 130-140 para as geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), 

respectivamente. 

 
Tabela 30 – Espectro de absorção para a geometria AM1 da MACE. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 19449 514 0,203 44% (HOMO → LUMO), 

 30% (HOMO → LUMO+1) 

1→3 π→π* 21703 461 0,215 46% (HOMO → LUMO), 

 30% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 28452 352 1,443 57% (HOMO-1 → LUMO) 

1→5 π→π* 29687 337 0,490 33% (HOMO-2 → LUMO), 

  35% (HOMO-2 → LUMO+1)

 

Tabela 31 – Espectro de absorção calculado para a geometria B3LYP/6-31G(d) da MACE. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 15005 667 0,287 73% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 18731 534 0,039 53% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 27727 361 2,150 50% (HOMO-1 → LUMO), 

1→5 π→π* 28546 350 1,691 47% (HOMO-1 → LUMO+1), 

  21% (HOMO-2 → LUMO+1)
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 O trabalho realizado por Spikes e colaboradores [113] mostra que em solução 

de tampão fosfato de pH 7,4 o espectro de absorção de MACE apresenta picos em 

400 nm (25000 cm-1) e 654 nm (15290 cm-1) com coeficientes de absortividade molar 

de 180000 e 40000 L.mol-1.cm-1 respectivamente.  

Comparando os resultados obtidos neste trabalho com o experimental obtido 

por Spikes e colaboradores [113], a posição da banda Q de mais baixa energia está 

superestimada em 4159 cm-1 para a geometria AM1 e subestimada em 286 cm-1 

para a geometria B3LYP/6-31G(d). Estes resultados sugerem que a otimização em 

nível em nível AM1 e o cálculo do espectro de absorção com INDO/S são 

insuficientes para descrever de forma acurada a posição da banda Q de mais baixa 

energia desta molécula. 

Os valores de força de oscilador da banda Q de mais baixa energia são muito 

similares nos espectros de ambas as geometrias calculadas. Ambos predizem 

bandas de intensidade moderada, o que concorda com o resultado experimental 

obtido por Spikes e colaboradores [113] de 40000 L.mol-1.cm-1. 

 

8.3 Ftalocianinas e Etiopurpurina 

 

8.3.1 ZnPc (ftalocianina de zinco(II)) 

 

A ftalocianina de zinco se apresenta como um agente fotodinâmico promissor 

para o tratamento de tumores malignos devido à sua agregação seletiva no tumor e 

a fotossensibilização da necrose do tumor, mesmo usando-se doses relativamente 

baixas [114]. Essa ftalocianina foi desenvolvida pela Ciba-Geigy® e atualmente está 

em fase de testes para o tratamento de câncer do trato aerodigestivo superior [107]. 
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 A geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) da ZnPc está mostrada na 

Figura 26 a seguir. Ambas as geometrias otimizadas AM1 e B3LYP/6-31G(d) são 

planares e apenas por inspeção não é possível distingui-las. Nesta classe de 

compostos, tanto nas geometrias AM1 quanto nas geometrias B3LYP/6-31G(d), as 

ligações π se mostram igualmente deslocalizadas por todo anel.  

 
 
Figura 26 – Geometria da ZnPc otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  
  

 As principais bandas dos espectros de absorção calculados em água estão 

mostradas nas Tabelas 32 e 33. Esta molécula apresenta 98 orbitais moleculares 

ocupados e o espaço CI empregado nos cálculos foi de 89-101 e de 87-101 para os 

espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d) respectivamente. 

Shopova e colaboradores [114] encontraram, a partir da medição da 

absorbância a 673 nm (14858 cm-1) de uma solução de ZnPc diluída em piridina, o 

valor de ε673=1,65×105 L.mol-1.cm-1. 
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Tabela 32 – Espectro de absorção para a geometria AM1 da ZnPc. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 15019 666 0,959 94% (HOMO → LUMO+1) 

1→3 π→π* 15130 661 0,946 96% (HOMO → LUMO) 

1→7 π→π* 35105 284 1,660 47% (HOMO-1 → LUMO), 

 24% (HOMO-4 → LUMO)  

1→8 π→π* 35563 281 1,457 53% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Tabela 33 – Espectro de absorção para a geometria B3LYP/6-31G(d) da ZnPc. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 15045 665 0,969 92% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 15048 665 0,969 92% (HOMO → LUMO) 

1→10 π→π* 35348 283 1,934 68% (HOMO-1 → LUMO) 

1→11 π→π* 35357 283 1,919 68% (HOMO-1 → LUMO+1)

 

Comparado com o resultado experimental obtido por Shopova e 

colaboradores [114], as bandas de mais baixa energia calculadas estão 

superestimadas em 161 cm-1 e 187 cm-1 para as geometrias AM1 e B3LYP/6-

31G(d).  

Com relação às forças de oscilador calculadas, ambas as geometrias 

otimizadas predizem bandas muito fortes, concordando com o observado 

experimentalmente por Shopova e colaboradores [114]. 

 

8.3.2 ZnNPc (naftalocianina de zinco(II)) 

 

 A adição de grupos fenil à periferia do anel isoindol de uma ftalocianina 

resulta na formação de naftalocianinas que absorvem em comprimentos de onda 

ainda mais altos (~770 nm) que as ftalocianinas, característica que faz desses 



 79

compostos adequados para o tratamento de melanonas por PDT [107]. Os 

complexos de naftalocianina de zinco(II) têm mostrado forte atividade fotobiológica 

contra tumores [15,46]. 

A Figura 27 mostra a estrutura otimizada em nível B3LYP/6-31G(d). De forma 

similar à ZnPc, não é possível distinguir as duas geometrias otimizadas. 

 
 
Figura 27 – Geometria da ZnNPc otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  

 

As principais bandas dos espectros de absorção calculados em metanol estão 

mostradas nas Tabelas 34 e 35. Esta molécula apresenta 134 orbitais moleculares 

ocupados e o espaço CI empregado nos cálculos foi de 124-140 e de 124-141 para 

os espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente. 
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Tabela 34 – Espectro de absorção para a geometria AM1 da ZnNPc. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 13590 736 1,125 94% (HOMO → LUMO+1) 

1→3 π→π* 13636 733 1,023 95% (HOMO → LUMO) 

1→16 π→π* 33858 295 0,853 19% (HOMO-6 → LUMO), 

 33% (HOMO-1 → LUMO+1)

1→17 π→π* 34509 290 1,714 62% (HOMO-4 → LUMO+1) 

 

Tabela 35 – Espectro de absorção para a geometria B3LYP/6-31G(d) da ZnNPc. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 13642 733 1,341 84% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 13642 733 1,302 84% (HOMO → LUMO+1) 

1→17 π→π* 33054 303 2,425 42% (HOMO-4 → LUMO), 

 12% (HOMO-4 → LUMO+1)

1→18 π→π* 33054 303 2,425 12% (HOMO-4 → LUMO), 

 42% (HOMO-4 → LUMO+1)

 

 O espectro de absorção da ZnNPc em solvente orgânico mostra uma banda 

muito forte em 764 nm (13089 cm-1) com ε igual a 160000 L.mol-1.cm-1 [15]. 

Comparado com este resultado experimental, as bandas de mais baixa energia 

calculadas estão superestimadas em 501 cm-1 e 553 cm-1 para as geometrias AM1 e 

B3LYP/6-31G(d), respectivamente.  

As forças de oscilador para ambos os espectros calculados predizem que as 

bandas de mais baixa energia serão muito fortes, fato que concorda com o resultado 

experimental (ε = 160000 L.mol-1.cm-1) [15]. 
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8.3.3 AlPcS2 (ftalocianina de alumínio(III) dissulfonada) 

 

Os corantes solúveis em água ftalocianina de alumínio sulfonada AlPcSn 

(onde n = 1, 2, 3 e 4) têm atraído considerável interesse como fotossensibilizadores 

de segunda geração para o tratamento de tumores malignos por Terapia 

Fotodinâmica [138].  A ftalocianina de alumínio dissulfonada tem se mostrado um 

eficaz fotossensibilizador para a terapia fotodinâmica em estudos de tumores 

implantados em animais [46,115].  

 As geometrias foram construídas de forma que a molécula tivesse carga total 

igual a -1, uma vez que o resultado experimental de espectro de absorção que 

dispomos para comparação foi obtido em metanol e, neste meio os grupos –SO3H 

presos à ftalocianina estão desprotonados [116]. A geometria otimizada em nível 

B3LYP/6-31G(d) está mostrada na Figura 28. A geometria AM1 é levemente 

distorcida (conformação “borboleta”) favorecida pela presença dos grupos –SO3H 

em anéis opostos, e a geometria B3LYP/6-31G(d) tem o macrociclo planar.  

 
Figura 28 – Geometria da AlPcS2 otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  
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 Os resultados obtidos dos espectros de absorção calculados em metanol 

estão mostrados nas Tabelas 36 e 37. Esta molécula tem 117 orbitais moleculares 

ocupados e o espaço CI empregado foi de 110 – 125 para ambas as geometrias. 

 
Tabela 36 – Espectro de absorção para a geometria AM1 da AlPcS2. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→4 π→π* 14471 691 1,001 100% (HOMO-2 → LUMO) 

1→5 π→π* 15843 631 0,930 97% (HOMO-2 → LUMO+1)

1→8 π→π* 20900 479 0,221 77% (HOMO-2 → LUMO+4)

1→11 π→π* 25942 386 0,092 79% (HOMO-2 → LUMO+2)

 

Tabela 37 – Espectro de absorção para a geometria B3LYP/6-31G(d) da AlPcS2. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 15423 648 1,520 97% (HOMO → LUMO) 

1→7 π→π* 16728 598 1,4×10-6 99% (HOMO → LUMO+2)

1→9 π→π* 25029 400 7,3×10-4 98% (HOMO → LUMO+3)

1→10 π→π* 25284 396 3,5×10-3 91% (HOMO → LUMO+4)

 

O espectro de absorção típico do AlPcS2 em metanol mostra uma banda de 

absorção intensa em 676 nm (14793 cm-1) [115]. Em comparação com este 

resultado experimental, as bandas de mais baixa energia calculadas estão 

subestimadas em 322 cm-1 para a geometria AM1 e superestimadas em 630 cm-1 

para a geometria B3LYP/6-31G(d). 

Até a publicação desta dissertação não havia valores de coeficientes de 

absortividade molar disponíveis na literatura. Apesar disso, pode-se ver pelo 

espectro experimental obtido por Phillips [46] que existe uma banda muito forte 

próxima de 670 nm, acompanhada de bandas fracas próximas de 640 e 600 nm.  
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Com relação às intensidades das bandas de mais baixa energia, tanto o 

espectro calculado para a geometria AM1 quanto o calculado para a geometria 

B3LYP/6-31G(d) concordam o resultado experimental obtido por Phillips.  

 

8.3.4 ZnEt (etiopurpurina de zinco(II)) 

 

Até a publicação desta dissertação, não havia muitas informações disponíveis 

acerca das características físico-químicas deste composto. O espectro de absorção 

deste fotossensibilizador em solvente orgânico apresenta uma banda forte em 690 

nm com ε próximo de 70000 L.mol-1.cm-1 [15]. 

A geometria otimizada em nível B3LYP/6-31G(d) está mostrada na Figura 29 

a seguir.  

 
 
Figura 29 – Geometria da ZnEt otimizada em nível B3LYP/6-31G(d).  
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Apesar dos substituintes, ambas as geometrias calculadas são bastante 

similares. A geometria AM1 apresenta o macrociclo ligeiramente distorcido e o 

átomo de zinco fora do plano do macrociclo. A geometria B3LYP/6-31G(d), como 

ocorre para todas as outras moléculas estudadas neste trabalho, tem o macrociclo 

planar. 

Os resultados obtidos dos espectros de absorção calculados em metanol 

estão mostrados nas Tabelas 38 e 39. Esta molécula apresenta 117 orbitais 

moleculares ocupados e o espaço CI empregado foi de 109 – 123 para o cálculo do 

espectro de ambas as geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d). 

 
Tabela 38 – Espectro de absorção para a geometria AM1 da ZnEt. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 15283 654 0,228 79% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 19882 503 0,052 67% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 25762 388 1,394 33% (HOMO-1 → LUMO+1),

21% (HOMO-1 → LUMO+2) 

1→5 π→π* 27170 368 1,844 47% (HOMO-1 → LUMO), 

 21% (HOMO → LUMO+1) 

 

Tabela 39 – Espectro de absorção para a geometria B3LYP/6-31G(d) da ZnEt. 
 

Transição Caráter ν/ cm-1 λ/ nm f Atribuição 

1→2 π→π* 14850 674 0,279 79% (HOMO → LUMO) 

1→3 π→π* 18864 530 0,004 55% (HOMO → LUMO+1) 

1→4 π→π* 26371 374 2,190 25% (HOMO-1 → LUMO), 

 21% (HOMO → LUMO+1) 

1→5 π→π* 28040 357 1,371 22% (HOMO-1 → LUMO), 

 33% (HOMO-1 → LUMO+1)
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Em comparação com a banda observada em 690 nm (14493 cm-1) [15], as 

bandas de mais baixa energia calculadas estão superestimadas em 790 e 357 cm-1 

nos espectros das geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d), respectivamente. 

Com relação às forças de oscilador, ambos os espectros calculados predizem 

que a banda de mais baixa energia será intensa, fato que concorda com o resultado 

experimental (ε = 70000 L.mol-1.cm-1) [15].  
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CAPÍTULO IX 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

9.1 Posições de bandas 

 

Para analisar o desempenho do método escolhido, submetemos o conjunto 

de nossos resultados a uma análise estatística que agora detalhamos. Nas Figuras 

30 e 31 a seguir são mostradas as relações entre a posição da banda Q no espectro 

calculado para as geometrias AM1 e B3LYP/6-31G(d) e no espectro experimental.    

 

Figura 30 - Gráfico do número de onda máximo da banda de mais baixa energia para a 

geometria AM1 no espectro calculado versus o número de onda máximo da banda de mais baixa 

energia no espectro experimental. A linha sólida representa a concordância entre os espectros 

experimental e calculado. A linha pontilhada representa a regressão linear obtida do conjunto de 

resultados deste trabalho. 
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A regressão linear mostra um coeficiente de correlação igual a 0,44. O erro 

médio na posição da banda Q de mais baixa energia calculada no espectro da 

geometria AM1 é de 2225 cm-1. A subestimação da conjugação do anel em 

otimizações de porfirinas usando AM1 já foi detectada por Reynolds [97], e pode ser 

parcialmente responsável pelos significativos erros obtidos para as porfirinas de 

base livre e derivados. Do mesmo modo, os bons resultados obtidos para as 

ftalocianinas e porfirinas metaladas podem ser atribuídos ao fato de que mesmo a 

geometria AM1 mostra as ligações π deslocalizadas por todo o macrociclo. 

 

Figura 31 - Gráfico do número de onda máximo da banda Q no espectro calculado versus o 

número de onda máximo da banda Q para a geometria B3LYP/6-31G(d) no espectro experimental. A 

linha sólida representa o resultado que seria obtido se a posição da banda de mais baixa energia 

fosse a mesma no espectro experimental e calculado. A linha pontilhada representa a regressão 

linear obtida do conjunto de resultados deste trabalho. 
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Para as geometrias obtidas com B3LYP/6-31G(d) (Figura 31), a regressão 

linear resulta num coeficiente de correlação igual a 0,50. O resultado geral obtido 

pode ser considerado satisfatório. Apesar da dispersão dos pontos, o resultado geral 

pode ser considerado satisfatório: uma vez que a linha obtida pela regressão linear 

está bem próxima da que seria obtida se os resultados calculados fossem 

perfeitamente coincidentes com os experimentais. Os espectros das geometrias 

B3LYP/6-31G(d) apresentam uma acurácia média de 687 cm-1, que está dentro da 

acurácia média esperada do método empregado para o cálculo do espectro de 

absorção (INDO/S) que é de 2000 cm-1 [106]. Por outro lado, cálculos anteriores 

realizados por Walsh e colaboradores [122] mostraram que a otimização da 

geometria de porfirinas de base livre (usando o mesmo conjunto de base 6-31G(d) 

empregado neste trabalho em conjunto com o funcional B3LYP) leva a uma 

estrutura onde a conjugação do anel é superestimada. Estas observações são 

relevantes por que nas porfirinas (tanto as de base livre quanto as que contêm 

metal) os orbitais moleculares envolvidos nas transições de mais baixa energia 

pertencem ao manifold π do macrociclo, e portanto devem estar sujeitos a fortes 

efeitos de conjugação. 

 

9.2 Forças de oscilador 

 

As Figuras 32 e 33 abaixo mostram as relações entre as forças de oscilador 

calculadas (para as geometrias AM1 e B3LYP respectivamente) e os coeficientes de 

absortividade molar experimentais. 
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Figura 32 – Gráfico do logaritmo da força de oscilador calculada para as geometrias AM1 versus o 

coeficiente de absortividade molar experimental. A reta pontilhada representa a regressão linear do 

gráfico. 

  

 O coeficiente de correlação igual a 0,83 mostra que, apesar da Estatística 

estar prejudicada pelos resultados de TPP, m-THPP e p-THPP, o conjunto do 

trabalho é bastante consistente. É interessante lembrar que estamos interessados 

em procurar compostos com bandas Q intensas, ou seja, exatamente na parte 

superior direita do gráfico. Este resultado também é indicativo que os espectros 

calculados nas geometrias AM1 são corretos (apesar dos evidentes desvios nas 

posições das bandas), em concordância com trabalhos anteriores em outro tipo de 

sistema [89]. 
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Figura 33 – Gráfico do logaritmo da força de oscilador calculada para as geometrias B3LYP/6-31G(d) 

versus o coeficiente de absortividade molar experimental. A reta pontilhada representa a regressão 

linear do gráfico. 

 

Para as forças de oscilador calculadas nas geometrias B3LYP/6-31G(d), o 

coeficiente de correlação obtido é igual a 0,85 e todos os comentários realizados no 

parágrafo anterior se aplicam aqui, demonstrando a consistência deste trabalho. 
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CAPÍTULO X 

 

CONCLUSÕES 

 

 As geometrias otimizadas em níveis AM1 e B3LYP/6-31G(d) das porfirinas e 

derivados de base livre são muito similares. Não há muitos resultados de parâmetros 

de geometria experimentais (raios - X) disponíveis na literatura. No entanto, para as 

moléculas ZnTPP e TPP observa-se que ambas as geometrias calculadas são muito 

similares às experimentais. Diferenças significativas entre as moléculas otimizadas 

em níveis AM1 e B3LYP/6-31G(d) são observadas apenas no caso da MACE, 

BPDMA e ZnEt, que tem cadeias alifáticas presas diretamente ao macrociclo e da 

AlPcS2, onde os grupos –SO3
- favorecem a distorção do macrociclo da ftalocianina 

na geometria AM1.  

 Os espectros calculados nas geometrias B3LYP/6-31G(d) são mais acurados que 

os calculados nas geometrias AM1. Particularmente, para as porfirinas (TPP,  m-

THPP, p-THPP,  m-THPC, p-THPC  e m-THPBC) as bandas Q calculadas nas 

geometrias AM1 apresentam erros de até 5500 cm-1, enquanto que as mesmas 

bandas calculadas nas geometrias B3LYP apresentam erros não maiores que 1800 

cm-1. Por outro lado, as forças de oscilador calculadas são muito parecidas, o que 

sugere que mesmo os espectros calculados nas geometrias AM1 estão corretos. No 

capítulo IX discutimos os possíveis efeitos que podem ter levado a estes resultados. 

De qualquer forma, observamos que em todos os casos o aspecto geral dos 

espectros (ordem das bandas) é bem descrito.  

 Da análise dos resultados obtidos, podemos concluir que o método INDO/S 

fornece uma estimativa bastante correta dos espectros do fotossensibilizadores, e 
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portanto é adequado para tratar problemas tais como a procura de novos compostos 

para uso em Terapia Fotodinâmica. Esta observação é interessante por que o 

modelo de Gouterman foi originalmente proposto apenas para descrever a 

espectroscopia de porfirinas. Esta dissertação mostra que a aplicabilidade do 

modelo é bem mais abrangente. 

 Este trabalho pode ter diversos desdobramentos. Um deles pode ser a inclusão de 

alguns compostos já encontrados na literatura. Entre eles, podemos citar a 

hipericina, texafirinas metaladas, azul de metileno e outros citados no Capítulo V. 

  Novas moléculas podem ser sugeridas com base em diversas sugestões da 

literatura recente. Por exemplo, Friedermann [27] sugeriu que a inserção de 

halogênios em diversos pontos das metaloporfirinas poderiam resultar em 

compostos interessantes. Sugestões como esta podem ser testadas mediante 

cálculos simples como os relatados neste trabalho. 

 Outro possível estudo é a tentativa da elucidação das espécies responsáveis pelo 

dano químico que ocorre às células do tumor durante o protocolo de Terapia 

Fotodinâmica. 
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