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1.1 M ACROCICLOS TETRAPIRRÓLICOS – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os macrociclos tetrapirrólicos, estão presentes numa grande variedade de sistemas
vivos fazendo parte de estruturas biológicas de importância vital para os organismos que
as possuem. Processos energéticos, como a fotossíntese e metabolismo celular,
responsáveis pela existência de vida na Terra, são ao nível celular mais fundamental,
conduzidos por este tipo de pigmentos. 1 Por exemplo, o complexo de ferro da
protoporfirina IX, designado grupo heme (1.1), ocorre como grupo prostético de
hemoproteínas responsáveis pelo transporte do oxigénio molecular nos organismos vivos
(hemoglobina) e pelo seu armazenamento nos músculos (mioglobina). Por outro lado, na
fotossíntese, as moléculas de clorofila (1.2) são responsáveis pela captação de energia
solar e pela sua transformação em energia química. Relativamente à vitamina B12, a
natureza recorre ao seu centro metálico de cobalto para reduzir espécies orgânicas assim
como usa esta coenzima em reacções que envolvem a transferência de átomos de
hidrogénio.1
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Os macrociclos tetrapirrólicos que apresentam um núcleo base constituído por
quatro anéis pirrólicos, unidos entre si por pontes metínicas são designados porfirinas
(Figura 1). Essas pontes metínicas do macrociclo tetrapirrólico são designadas muitas
vezes de posições meso, enquanto que as posições β, β’ dos anéis pirrólicos tomam a
designação de posições β-pirrólicas.
Quando o núcleo porfirínico “perde” uma ligação dupla nas posições β, β’ origina a
formação de um novo macrociclo tetrapirrólico que toma a designação de clorina. Quando
se observa a “perda” de duas dessas duplas ligações em anéis pirrólicos opostos,
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estamos perante uma bacterioclorina; caso esta “perda” se verifique em anéis pirrólicos
adjacentes o macrociclo tetrapirrólico toma a designação de isobacterioclorina (Figura 1).

NH
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HN
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NH

N

N

HN
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N
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HN
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Clorina

N
HN
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Figura 1 - Exemplos de alguns núcleos tetrapirrólicos.

Existem dois sistemas de nomenclatura usualmente aplicados ao macrociclo
tetrapirrólico. A nomenclatura semi-trivial introduzida por Fischer designa os quatro anéis
pirrólicos por A, B, C e D e as posições meso por α, β, γ, δ (2.1). Às posições β, β’ dos
anéis pirrólicos é-lhe atribuída uma numeração de 1 a 8. A numeração e a nomeação do
macrociclo utilizada nesta tese são efectuadas de acordo com o sistema de nomenclatura
da IUPAC que consiste na numeração de todos os átomos do macrociclo porfirínico,
incluindo os átomos de azoto (2.2).1 No entanto, no decorrer da discussão serão
utilizados os termos β-pirrólicos e meso por uma questão de comodidade e de uso
corrente.
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2.1 Sistema de nomenclatura de Fischer

posições β-pirrólicas

posições meso

12

2.2 Sistema de nomenclatura da IUPAC

1.2 ALGUMAS PROPRIEDADES DOS MACROCICLOS PORFIRÍNICOS
Das

propriedades

químicas

e

físicas

das

porfirinas

podem

destacar-se

fundamentalmente o seu carácter aromático e as suas propriedades fotofísicas e
fotoquímicas. Apesar de existir um total de 22 electrões π no macrociclo porfirínico,
apenas 18 deles estão envolvidos no processo de deslocalização, o que está de acordo
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com a regra de Huckel (4n+2 electrões π). Assim, num total de onze ligações duplas,
apenas nove são responsáveis pelo carácter aromático destes macrociclos. Deste modo,
os macrociclos do tipo clorina, bacterioclorina e isobacterioclorina (Figura 1) mantêm o
seu carácter aromático.2
As porfirinas e os seus derivados são compostos muito corados, consequência da
elevada conjugação apresentada. Os espectros do visível são assim, outra importante
característica destes compostos. Apresentam uma banda de absorção de forte
intensidade na região dos 400 nm, designada por banda Soret e na região dos 500-650 nm
uma série de bandas de absorção de menor intensidade designados por bandas Q. A
intensidade, a posição e número destas bandas é influenciado tanto pelo número, tipo e
posição relativa dos grupos substituintes que se encontram nas posições periféricas do
macrociclo assim como pelo ião metálico que poderão ou não possuir no centro do
macrociclo. Estas moléculas possuem ainda emissão de fluorescência quando expostas
a radiação electromagnética.

1.3 REACTIVIDADE
Os macrociclos tetrapirrólicos são, como já referimos, compostos aromáticos logo,
sofrem o mesmo tipo de reacções de substituição electrofílica características desses
compostos nomeadamente, nitração, halogenação, sulfonação, formilação e acilação.2,3
Para além das reacções de substituição electrofílica, o macrociclo tetrapirrólico pode
ainda participar em reacções envolvendo espécies nucleofílicas e reacções de
cicloadição.2,3
Os macrociclos tetrapirrólicos podem sofrer transformações tanto na cavidade
interior (átomos de azoto) como na periferia do anel. Na periferia do anel há duas
posições onde se pode verificar a ocorrência de reacções, as posições meso e as βpirrólicas.
Reacções nos átomos de azoto internos
As porfirinas livres contêm dois grupos NH ligeiramente acídicos (localizados, na
forma tautomérica mais estável, em unidades pirrólicas opostas - Esquema 1) e dois
átomos de azoto que apresentam carácter básico, envolvidos no processo de
deslocalização dos 18 electrões π.2 Assim, estes átomos de azoto internos participam
facilmente em reacções ácido-base. Em meio ácido estes átomos são facilmente
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protonados dando origem a espécies mono e dicatiónicas, enquanto que em meio
fortemente alcalino, dão origem a espécies di-aniónicas.
Os átomos de azoto do interior dos macrociclos tetrapirrólicos podem também
coordenar facilmente com uma grande variedade de iões metálicos. A formação de
complexos metálicos é bastante importante porque não só permite a protecção dos
átomos de azoto internos relativamente ao ataque de espécies electrofílicas e ao uso de
bases fortes como pode afectar a reactividade dos macrociclos tetrapirrólicos.

NH
N

N

N

NH

HN

HN
N

2

Esquema 1

Complexos como os de magnésio(II) e zinco(II), ou seja sistemas complexados com
iões de baixa electronegatividade, tornam o macrociclo mais rico em electrões induzindo
uma carga negativa mais elevada na periferia deste tornando-o mais adequado para
sofrer reacções de oxidação e electrofílicas. Estes complexos são, no entanto, bastante
lábeis e a descomplexação ocorre facilmente em condições ácidas relativamente suaves.
Por outro lado, sistemas complexados com o cobre(II) ou níquel(II) diminuem a densidade
de electrões no macrociclo, inibindo de certa forma, a possibilidade de se verificarem
reacções na periferia da porfirina. Por outro lado, porfirinas complexadas com iões
metálicos com elevada electronegatividade tais como, o Fe(III) e o Sn(IV), vêm diminuída
a densidade electrónica na periferia do macrociclo, sendo indicados para reacções de
redução e nucleofílicas.2
Reacções na periferia do macrociclo tetrapirrólico (posições β -pirrólicas)
Relativamente às possíveis reacções na periferia do macrociclo tetrapirrólico vamos
debruçarmo-nos sobre a funcionalização de meso-tetraarilporfirinas, uma vez que, foi
sobre este tipo de macrociclo que se realizaram as transformações descritas nesta
dissertação.
No que se refere às transformações periféricas de meso-tetraarilporfirinas temos
como reacções características as reacções de substituição electrofílica, típicas de
compostos aromáticos. Tais reacções podem ocorrer, tal como já foi referido, nas
posições periféricas meso ou β–pirrólicas. O ataque de espécies electrofílicas a meso-
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tetraarilporfirinas restringe-se principalmente às posições β-pirrólicas. Face à elevada
reactividade do macrociclo relativamente aos substituintes arilo da posição meso, poucos
exemplos existem de substituições aromáticas electrofílicas nestes grupos.3-5 A maioria
das reacções de substituição electrofílica requer a preparação da forma complexada do
macrociclo tetrapirrólico uma vez que, a presença do metal impede a protonação dos
azotos pirrólicos internos e consequentemente a formação do dicatião porfirínico não
nucleófilo. Os complexos de níquel(II) e cobre(II) são normalmente os eleitos, uma vez
que estes iões metálicos apresentam uma electronegatividade relativamente baixa e
estabilidade razoável face às condições acídicas normalmente utilizadas, como já foi
referido.3
Os primeiros estudos de funcionalização da periferia de meso-tetraarilporfirinas
foram realizados com a introdução de grupos formilo, nitro e bromo.3,6
Relativamente à introdução do grupo formilo neste tipo de macrociclos, as condições
de Vilsmeier-Haack constituem um método simples para a preparação de um
intermediário com um grupo funcional bastante versátil no que diz respeito a futuras
derivatizações. Para esta reacção é necessária, a activação do macrociclo tetrapirrólico
através da complexação com metais tipo Ni(II) ou Cu(II), para que se verifique o ataque
electrofílico.
Um outro exemplo importante do conjunto de reacções de substituição electrofílica
características destes compostos é a nitração. Neste caso, o ataque electrofílico do ião
NO2+ pode ocorrer nos carbonos β ou nos anéis fenilo da posição meso caso se verifique
a protonação do macrociclo porfirínico. A protonação do anel porfirínico desactiva as
posições β-pirrólicas e dirige a nitração para os grupos meso-arilo.3,4
As meso-tetraarilporfirinas podem também participar em reacções de halogenação.
A posição onde se verifica a reacção depende significativamente do tamanho e da
reactividade do halogéneo. Caso as posições meso e β-pirrólicas se encontrem
disponíveis, a halogenação irá depender do halogéneo e da sua reactividade. Assim, a
substituição na posição meso é favorecida por halogéneos mais pequenos como é o caso
do cloro enquanto que, a halogenação nas posições β-pirrólicas é favorecida por
halogéneos maiores como é o caso do bromo e do iodo.
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1.4 APLICAÇÕES
As propriedades fotofísicas e fotoquímicas apresentadas pelas porfirinas e seus
derivados conferem-lhes capacidades muito importantes que suportam o rol de
aplicações encontradas para estas moléculas.
Nas últimas duas décadas, estudos interdisciplinares envolvendo macrociclos
porfirínicos demonstraram a grande potencialidade deste tipo de compostos para
aplicação em diversas áreas tais como, catálise, modelos biomiméticos, novos materiais
electrónicos, sensores e fármacos. 7 No que diz respeito a aplicações biomédicas,
destacamos o uso de um número considerável de compostos porfirínicos, como
fotossensibilizadores no tratamento de diversas doenças usando como técnica a terapia
fotodinâmica (PDT). 8 -11 Relativamente a estas aplicações10 falaremos, ainda que
brevemente, da sua utilização na Inactivação Fotodinâmica de Microorganismos (PACT =
Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy). Mais concretamente, falaremos da sua
importância na fotoinactivação de vírus, nomeadamente do vírus herpes simplex (HSV), uma
vez que, apresentaremos neste trabalho alguns estudos preliminares da actividade antiviral
de dois dos compostos sintetizados, sobre o vírus herpes simplex do tipo I (HSV-1).

1.4.1 TERAPIA FOTODINÂMICA - BREVES CONSIDERAÇÕES
A Terapia Fotodinâmica (PDT = Photodynamic Therapy) representa uma modalidade
de tratamento promissora de uma variedade de tumores malignos e outras doenças. A
PDT envolve a administração tópica ou sistémica de um fotossensibilizador químico e a
iluminação do tecido alvo com luz apropriada. A combinação do fotossensibilizador,
oxigénio e luz resulta na fotodestruição celular localizada.
Esta terapia envolve diferentes estados energéticos de um fotossensibilizador
(Figura 2) que levam à formação de oxigénio singuleto e de espécies radicais muito
reactivas e com carácter citotóxico.10 Assim, a iluminação de um fotossensibilizador (Fs)
com luz de um comprimento de onda adequado e consequente absorção de fotão (A),
leva à sua excitação para um estado de maior energia (estado excitado singuleto, Sn).
Este estado excitado pode então decair por um cruzamento intersistemas (ISC) para um
estado de menor energia com um tempo de vida mais longo, o estado excitado tripleto
(Tn). O Fs, uma vez neste novo estado excitado, pode reagir segundo duas vias
designadas de fotoprocesso de Tipo I e de Tipo II. O fotoprocesso de Tipo I envolve
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reacções de transferência de electrões do Fs no estado excitado tripleto para um
substrato produzindo-se iões radicais. A direcção de transferência do electrão depende
do potencial de oxidação-redução das espécies envolvidas. No caso em que o substrato
é o oxigénio ocorre a formação da espécie O2•−, que se converte facilmente noutras
espécies radicais do tipo OH•, muito reactivas. Estas espécies citotóxicas podem reagir
posteriormente com outros substratos originando um processo oxidativo em cadeia.
O fotoprocesso de Tipo II envolve a transferência de energia do Fs no estado
excitado tripleto para o estado fundamental tripleto do oxigénio molecular (3O2)
produzindo o oxigénio no estado excitado singuleto (1O2). Esta espécie muito citotóxica e
reactiva (Figura 2) pode então oxidar várias moléculas biológicas nomeadamente
proteínas, ácidos nucleicos e lípidos.10,11,12

Figura 2 - Diagrama de Jablonski com a descrição dos vários modos de excitação e
11

relaxação de um fotossensibilizador.

A eficiência de um fotossensibilizador depende portanto, da sua capacidade em
gerar espécies citotóxicas, que interajam posteriormente com os componentes celulares.
Para tal deverá incidir sobre o Fs, luz de comprimento de onda adequado. Seria de
esperar então, face ao tipo de espectro de UV-Vis que as porfirinas apresentam, que o
comprimento de onda de radiação escolhido para proceder à activação de um Fs deste
tipo, correspondesse ao apresentado pela banda Soret. No entanto, o comprimento de
onda utilizado depende do tipo de aplicação deste tratamento. Por exemplo, quando
falamos de tratamento de uma neoplasia num órgão interno, não é adequada a utilização
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de uma radiação electromagnética cujo comprimento de onda corresponda ao da banda
Soret do Fs. Este facto deve-se, fundamentalmente, à observação de que se verifica uma
maior absorção e uma menor penetração da radiação por parte dos tecidos quanto menor
for o comprimento de onda da radiação incidente. A penetração na zona do vermelho é
substancialmente maior pois, nesta zona do espectro, também se observa uma menor
dispersão da luz. Assim, o Fs deverá absorver eficazmente radiação na região do visível
entre λ 650 e 750 nm.12,13
A PDT tem a vantagem de apresentar efeitos secundários menores relativamente a
outras terapias, uma vez que, para além do Fs se acumular preferencialmente no tumor
ou em tecidos hiperproliferativos e/ou neovasculares, a luz é também direccionada de
modo a que apenas a área a tratar seja a afectada.

1.4.2 INACTIVAÇÃO FOTODINÂMICA DE MICROORGANISMOS (PACT = PHOTODYNAMIC
ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY)

Na Inactivação Fotodinâmica de Microorganismos (PACT = Photodynamic
Antimicrobial Chemotherapy), tal como na PDT, é necessário o uso de um
fotossensibilizador e luz visível ou ultra-violeta para que se verifique fototoxicidade. A
PACT consiste na inactivação fotodinâmica de bactérias, vírus, fungos, parasitas. A
inactivação, nomeadamente de bactérias resistentes a antibióticos assume actualmente
uma grande importância, uma vez que, existe uma preocupação social crescente pelo
aparecimento
actualmente.

e

incidência

de

estirpes

resistentes

aos

antibióticos

utilizados

14,15

Presentemente, a maior aplicação da PACT diz respeito à esterilização de sangue e
de seus derivados, especialmente na eliminação de contaminações virais. Esta técnica
pode no entanto ser também aplicada em infecções locais provocadas por
microorganismos patogénicos.14,15
As principais áreas que necessitam de ser investigadas e desenvolvidas
relativamente ao uso e aplicação mais generalizada da PACT dizem respeito quer ao
estudo da morfologia dos microorganismos alvo, quer ao conhecimento claro do local de
acumulação, acção e efeito do fotossensibilizador, sem descurar a avaliação da sua
fototoxicidade no hospedeiro.
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Dado o número limitado de compostos fotossensibilizadores que têm sido
investigados para uso na fotoinactivação de microorganismos é clara a potencialidade
desta técnica para uso clínico, com o aparecimento e desenvolvimento de novas drogas.

1.4.3 TERAPIA ANTIVIRAL
Apesar dos inúmeros e espantosos desenvolvimentos na área da Medicina nos
últimos 100 anos, as doenças com causas e origens em microorganismos continuam a
ser um dos mais graves problemas de saúde pública a nível global. Por outro lado, o
desenvolvimento de novas tecnologias na área da microbiologia, permitiu um
conhecimento mais profundo dos próprios microorganismos e qual o seu envolvimento na
transmissão de doenças.
O aparecimento e introdução da penicilina em 1941, e o consequente
desenvolvimento e aplicação generalizada de antibióticos no tratamento de infecções
bacterianas, representaram um dos avanços mais significativos e revolucionários do
século passado. Embora a impressionante eficácia dos antibióticos levasse a pensar que,
no início do século XXI, estas doenças estariam controladas e reduzidas a um nível não
considerado como de sério impacto para a saúde pública, tal não aconteceu. De facto, a
prescrição incorrecta e/ou excessiva dos antibióticos bem como o não cumprimento por parte
do doente da posologia prescrita, justifica de alguma forma o aparecimento de organismos
multi-resistentes a terapias que se apresentavam muito eficientes. Relativamente à terapia
antiviral, o problema do desenvolvimento de organismos multi-resistentes é ainda mais grave
uma vez que os vírus utilizam a maquinaria celular do hospedeiro para sua replicação,
possuindo um sofisticado processo de parasitismo. Assim, qualquer químico usado que
interfira com as funções normais do hospedeiro também interferirá com o crescimento do
vírus, mas estes compostos serão provavelmente, citotóxicos. A dificuldade é então
acrescida, no que se refere ao desenvolvimento de novos fármacos, pois estamos a
combater agentes infecciosos provavelmente intracelulares que constituem portanto,
alvos difíceis. Este facto fica claramente evidente pela inexistência de antivirais
igualmente eficazes comparando com o fenómeno de sucesso e de aplicação
generalizada de antibióticos.
O problema do aparecimento de novas doenças e o desenvolvimento de múltiplas
resistências por parte dos microorganismos é complexo. No caso em que o agente
patogénico é viral podemos referir três mecanismos que poderão justificar este facto:16
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o aparecimento de um vírus desconhecido pela evolução de uma variante
viral;
introdução, no hospedeiro, de um vírus existente numa outra espécie (a gripe
das aves é um exemplo actual desta transposição da barreira de espécie);
disseminação de determinado vírus a partir de uma pequena população
humana ou animal, na qual este vírus surgiu ou em que foi originalmente
introduzido.
Os principais factores que facilitam estes mecanismos são, na sua grande maioria,
da responsabilidade do Homem. Destacam-se a explosão demográfica, os padrões de
comportamento social, o intenso tráfego aéreo responsável pelo transporte de vectores e
pessoas infectadas de um continente para outro, e a possibilidade de contacto directo do
Homem com áreas remotas onde poderão existir agentes infecciosos até então
desconhecidos. Por sua vez, a pobreza nos designados países em desenvolvimento,
assim como um inexistente ou ineficaz sistema de saúde nestes países têm impedido ou
dificultado a adopção de práticas eficazes de combate a estas doenças não,
possibilitando a sua irradicação.16
Nas últimas décadas, o ressurgimento de doenças virais que se tinham como
controladas, tais como o dengue, e o aparecimento de outras desconhecidas, como por
exemplo, a SIDA (Síndroma da Imunodeficiência Adquirida), tornou evidente a
necessidade urgente de desenvolver novos e eficientes antivirais, convenientes
metodologias e tecnologias terapêuticas de combate a estas doenças.
O herpes é um dos vírus candidatos ao desenvolvimento de antivirais pois a infecção
humana pelo vírus do Herpes Simplex (HSV) está largamente disseminada e, tal como
acontece com outros membros do grupo, a infecção pode assumir diversas formas,
desde uma enfermidade aguda a um prolongado estado latente ou crónico.17 Estudos
sereológicos demonstram que a presença do vírus não é de todo conhecida em toda a
população, no entanto, e embora a maioria dos adultos possua anticorpos contra o HSV,
apenas 10 a 15% das infecções primárias culminam em doença clínica.18 O HSV infecta
recém-nascidos, crianças, adultos e a doença pode afectar os olhos, os lábios, a pele, os
órgãos genitais e o sistema nervoso central.18
Os dois serotipos HSV-1 e HSV-2 distinguem-se pelo tipo e local dos sintomas da
infecção, a altura em que ocorre a infecção primária e modo de transmissão. O HSV-1 é
muito contagioso sendo transmitido principalmente por secreções orais enquanto que o
HSV-2 é transmitido por meio de relações sexuais ou é transmitido a um recém-nascido
pela mãe com uma infecção genital.17,19
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O grande obstáculo ao tratamento do HSV é o seu estado latente que sucede à
infecção. O organismo humano não tem capacidade para erradicar o herpes, e até ao
momento não existem vacinas ou tratamentos que curem esta patologia definitivamente.
O aciclovir, desenvolvido no fim dos anos 70, foi a primeira droga antiviral específica
e selectiva a ser comercializada (Figura 3). Mais tarde nos anos 90, foram lançados no
mercado análogos de nucleótidos quimicamente relacionados com o aciclovir (Figura 3).20
Actualmente, os análogos de nucleótidos pertencem ao grupo de compostos mais usados
no tratamento do herpes, assistindo-se ao desenvolvimento de resistência em doentes
sujeitos a esta medicação durante longos períodos e em doentes imunocomprometidos.21
O
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Figura 3 - Aciclovir e outros análogos de nucleótidos utilizados no tratamento de infecções
provocadas pelo HSV.

O aparecimento de estirpes resistentes do vírus herpes torna necessária e
incessante a procura de novos agentes antivirais, assim como o desenvolvimento de
novas modalidades terapêuticas. A PDT, como já foi referido, tem-se afirmado como uma
nova terapia no tratamento de uma grande variedade de tumores11,22,23, e como uma nova
técnica na inactivação ou eliminação de microorganismos
descontaminação de sangue e seus derivados.

nomeadamente na

21,24 -26

No que diz respeito à inactivação de microorganismos utilizando derivados porfirínicos
como fotossensibilizadores, estudos recentes demostraram que a PDT pode constituir uma
terapêutica alternativa e eficaz. 27-32 No entanto, relativamente à fotoinactivação do vírus
herpes simplex, encontram-se poucos trabalhos publicados (Figura 4).33-38
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33-36

herpes simplex.

Como já foi referido anteriormente, é de extrema importância que na síntese de
novas moléculas com potencial utilização em PDT, sejam introduzidas ou melhoradas
determinadas propriedades estruturais que aumentem a sua eficiência terapêutica. Entre
estas propriedades podemos referir, o carácter anfifílico adquirido, quer pela introdução
de grupos polares, quer pela introdução de grupos catiónicos, no macrociclo porfirínico.
Como podemos constatar pela análise da Figura 4 e de acordo com o que se encontra
descrito na literatura, porfirinas substituídas com hidratos de carbono, têm sido descritas
como exibindo excelentes propriedades hidrofílicas e uma grande afinidade para células
cancerígenas e partículas virais.34,35,39 Assim, a introdução de uma unidade glicosídica
confere, de certa forma, ao macrociclo tetrapirrólico características fundamentais para a
sua aplicação em PDT. Tendo em linha de conta estes factos, a introdução de unidades
catiónicas na posição β–pirrólica do macrociclo porfirínico contendo, por exemplo, uma
unidade glicosídica, constitui uma estratégia de síntese que poderá levar à preparação de
novos derivados porfirínicos que possuam propriedades anfifílicas e fotofísicas
importantes para o seu uso como fotossensibilizadores em PACT.7
No trabalho que se apresenta de seguida vamos expor, em primeiro lugar, as
experiências realizadas no sentido de transformar 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina
em derivados que apresentem grupos catiónicos com potencial interesse do ponto de
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vista de aplicação biológica. Aproveitando a oportunidade que surgiu no sentido de se
realizarem testes preliminares de actividade antiviral sobre o vírus herpes simplex tipo I,
serão apresentados os resultados obtidos para dois dos novos compostos sintetizados.
Graças ainda a uma estreita colaboração com o grupo de Espectrometria de Massa do
Departamento de Química da Universidade de Aveiro, estes compostos foram ainda
caracterizados estruturalmente recorrendo a esta técnica.
Numa segunda fase deste trabalho, descrevem-se as reacções efectuadas entre 2formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina

e

nitroalcanos,

tendo-se

obtido

beta-

nitroalquenilporfirinas e beta-dinitroalquilporfirinas. Os novos derivados, na forma de
bases livres ou como complexos de zinco, foram caracterizadas por espectrometria de
massa recorrendo, ao electrospray como método de ionização formando, nestas
condições, os iões [M+H]+ que foram então, estudados por espectrometria de massa
tandem (ESI-MS/MS).
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SÍNTESE DE DERIVADOS DE β-(PIRIDÍNIOVINIL)PORFIRINAS

2 SÍNTESE DE DERIVADOS DE β -(PIRIDÍNIOVINIL)PORFIRINAS

2.1 I NTRODUÇÃO
Estudos que relacionam a actividade antiviral e antibacteriana com a presença de
cargas no macrociclo porfirínico revelaram que cargas positivas são fundamentais para
que estes compostos tenham uma actividade significativa na inactivação viral e
bacteriana,

e

hidrofílicos.

que

fotossensibilizadores

anfifílicos

são

mais

activos

que

os

34,35,40,41

Assim, neste capítulo descrevemos a síntese de porfirinas com carácter anfifílico,
contendo unidades vinílicas substituídas com grupos catiónicos piridínio e quinolínio bem
como os resultados preliminares da actividade biológica de dois dos compostos
sintetizados.
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Figura 5 - Derivado porfirínico base e sais de piridínio e quinolínio seleccionados para o
acoplamento.

Para realizar os objectivos propostos foi desenvolvido um procedimento versátil que
consiste numa condensação tipo aldol entre uma porfirina com um grupo formilo (a 2formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina) e vários sais de piridínio (Figura 5). Na literatura42,43
está descrito que as 2- e 4-metilpiridinas reagem, segundo uma condensação tipo aldol,
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com compostos carbonílicos na presença de uma base forte, e que a sua N-alquilação
permite que a reacção ocorra num único passo e em condições mais suaves devido à
presença da carga positiva que aumenta o carácter ácido dos protões dos grupos metilo.
Neste capítulo iremos apresentar as condições de acoplamento utilizadas na
preparação de derivados porfirínicos contendo unidades vinílicas substituídas com grupos
catiónicos de piridínio e quinolínio. Para realizar os objectivos propostos foi necessário
em primeiro lugar, sintetizar o macrociclo porfirínico seleccionado assim como, proceder
à preparação dos sais de piridínio e quinolínio. Serão ainda apresentados e discutidos, tal
como já foi mencionado, alguns resultados preliminares da actividade como antiherpéticos de dois dos compostos sintetizados e a sua caracterização estrutural
recorrendo a estudos de espectrometria de massa.

2.1.1 PREPARAÇÃO DE 2-FORMIL-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINA
A porfirina utilizada como composto base para a execução deste trabalho foi a
porfirina simétrica 5,10,15,20-tetrafenilporfirina (TPP). Esta escolha deve-se ao facto
deste macrociclo apresentar síntese e purificação fácil e ser obtida com rendimentos
relativamente altos que podem chegar até aos 50%.44,45
Uma vez que nos propusemos utilizar a 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina como
componente aldeído para o acoplamento com os sais de piridínio e quinolínio, foi
necessária a sua preparação. O método mais utilizado para a introdução do grupo formilo
em macrociclos tetrapirrólicos é a formilação de Vilsmeier-Haack.3,46
A formilação de Vilsmeier-Haack ocorre via substituição electrofílica e portanto, tal
como já foi referido no capítulo anterior, os macrociclos porfirínicos utilizados necessitam
de estar activados, isto é, devem estar ricos em electrões, o que justifica a utilização de
complexos de iões metálicos como o Ni(II) e Cu(II).3,46
Assim, a formilação de Vilsmeier-Haack envolve a adição de cloreto de fosforilo
(POCl3) e N,N’-dimetilformamida (DMF) a uma solução contendo o macrociclo porfirínico
complexado. Forma-se então, uma espécie electrofílica (sal de imínio) que reage com o
macrociclo formando-se o intermediário porfirínico 2 (Esquema 2) que por hidrólise
alcalina permite obter a metaloporfirina com o grupo formilo na posição β-pirrólica. Caso
se pretenda o macrociclo porfirínico descomplexado deverá ser efectuada a remoção do
ião metálico, recorrendo ao tratamento ácido, antes de ser efectuada a hidrólise do sal de
imínio 2 (Esquema 2). Utilizando este procedimento de descomplexação evita-se a

20

SÍNTESE DE DERIVADOS DE β-(PIRIDÍNIOVINIL)PORFIRINAS

ocorrência de ciclização intramolecular entre o grupo formilo e a posição orto do anel
fenilo adjacente.47
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O procedimento adoptado neste trabalho para a formilação de Vilsmeier-Haack foi
então o descrito por Reid e colaboradores46 que utiliza o complexo de Cu(II) da TPP e
que envolve a formação do sal de imínio 2 por refluxo de uma solução de 1 em 1,2dicloroetano com POCl3 e DMF, durante 7 horas. A mistura reaccional é então arrefecida
à temperatura ambiente e é tratada com ácido sulfúrico concentrado. Uma agitação
vigorosa desta mistura durante 6 minutos leva à total descomplexação do macrociclo 2. O
sal 2 agora descomplexado é então hidrolisado em condições básicas obtendo-se a 2formil-TPP 3a com rendimentos da ordem dos 80% (Esquema 2). Em quantidades
significativamente mais pequenas (menos de 4%) são ainda obtidos compostos
resultantes da diformilação.48 A separação e a caracterização estrutural por ressonância
magnética nuclear de cinco isómeros da β,β’-diformil-meso-tetrafenilporfirinas e dos seus
complexos de níquel(II) foi publicada por Cavaleiro e seus colaboradores.48
Relativamente ao procedimento convencional de formilação de Vilsmeier-Haack de
complexos de níquel(II) de macrociclos tetrapirrólicos, o uso de complexos de cobre(II)
nesta reacção traz claramente um conjunto de vantagens muito significativas. Entre elas,
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podemos salientar a facilidade de preparação do complexo de cobre relativamente ao de
níquel e os ganhos efectivos em termos de tempo de formação do sal de imínio que
passa de 22 horas para 7 horas.46

2.1.2 PREPARAÇÃO DE SAIS DE PIRIDÍNIO E DE QUINOLÍNIO
Os sais seleccionados (Figura 5) para a preparação das porfirinas catiónicas β-vinil
substituídas foram sintetizados recorrendo a uma reacção de N-alquilação. A Nalquilação foi realizada adicionando-se à 2- e 4-metilpiridina, à 2,6-dimetilpiridina49 e à 2e 4-quinolina49 o respectivo iodeto de alquilo. As condições utilizadas na N-alquilação
dependem quer do agente alquilante quer da base heterocíclica utilizada pelo que iremos
proceder à discrição mais detalhada da preparação de cada um dos sais assim como à
sua caracterização estrutural.
Relativamente aos sais de 1-metil 2- e 4-metilpiridínio (4 e 5), estes foram facilmente
obtidos por tratamento das respectivas bases com iodeto de metilo∗ à temperatura
ambiente (Esquema 3) tendo sido observada a formação de um sólido branco ao fim de 3
e 2 horas, respectivamente. Adicionou-se então, a ambas as reacções éter etílico e o
precipitado foi posteriormente filtrado e lavado várias vezes com este solvente. Os
produtos da reacção 4 e 5 foram então obtidos puros por cristalização com um
rendimento de 89 e 96%, respectivamente, e caracterizados por espectroscopia de RMN
e por espectrometria de massa. Os dados obtidos encontravam-se de acordo com os
descritos na literatura confirmando que estaríamos perante os compostos desejados.50
Para a preparação do sal 6 foi necessário aquecer a 4-metilpiridina a 80ºC na
presença do 1-iododecano (0,5 equiv.) durante 6 horas (Esquema 3). Ao fim deste
período não foi observada a formação de qualquer sólido. Recorrendo à utilização de
vários solventes foi tentado sem sucesso, precipitar o produto. Procedeu-se então a uma
espécie de lavagem com éter etílico que permitiu a eliminação total da 4-metilpiridina em
excesso. Depois de se tentar evaporar até à secura o resíduo obtido, constatou-se que o
produto formado se tratava de um óleo. O composto foi então purificado recorrendo a
uma coluna de alumina usando como eluente CH2Cl2 e foi, depois de evaporado o
solvente, obtido com um rendimento de 86%. Foram utilizadas nesta síntese as

∗

O iodeto de metilo é extremamente tóxico, pelo que foi usado o procedimento de eliminação

adequado para este tipo de resíduo tóxico.
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quantidades estequiométricas mencionadas pois foi constatado, em tentativas de síntese
anteriores, que o 1-iododecano em excesso dificultava a purificação do sal e
apresentava-se difícil a sua eliminação. Por outro lado, a 4-metilpiridina em excesso, não
levantava qualquer problema de separação do produto final. O novo sal de piridínio com
uma cadeia longa de 10 carbonos ligada ao átomo de azoto foi caracterizado por
espectroscopia de RMN e espectrometria de massa de alta resolução.
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Esquema 3

O espectro de massa em FAB+ deste composto revelou um pico correspondente ao
ião molecular do produto esperado para esta reacção (m/z = 234). A análise do espectro
de RMN 1H do composto 6, revelou na zona aromática dois sinais em forma de dupleto a
δ 9,17 e 7,89 ppm (J 6,5 Hz) que correspondem, respectivamente, à ressonância dos
protões H-2,6 e H-3,5 do anel piridínio. Na zona alifática surgem todos os restantes
sinais, nomeadamente o sinal relativo à ressonância dos protões H-1’ na forma de um
tripleto a δ 4,86 ppm (J 7,4 Hz), assim como, o sinal em forma de singuleto a δ 2,69 ppm
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correspondente à ressonância dos protões do grupo metilo ligado à posição 4 do anel
piridínio. A presença da cadeia carbonada foi ainda confirmada pela presença dos sinais
devidos à ressonância dos restantes protões da cadeia carbonada na zona alifática do
espectro. Da análise do espectro de

13

C foi também possível identificar todos os sinais

correspondentes à ressonância dos carbonos da cadeia carbonada o que confirma a Nalquilação (consultar parte experimental).
Como já foi referido, um dos objectivos propostos, consiste na preparação de um
porfirina substituída na posição β-pirrólica por um grupo catiónico contendo uma unidade
glicosídica. Para realizar esse objectivo, foi necessário sintetizar a unidade glicosídica
com um grupo funcional adequado para ser acoplado à 4-metilpiridina e obter o sal
desejado. Assim, foi preparado o 6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropilideno-α-D-galactopiranose
de acordo com o procedimento descrito na literatura.51,52
A reacção entre a 4-metilpiridina e o açúcar iodado decorreu com relativa facilidade e
com bom rendimento tendo sido, neste caso, necessário recorrer a temperaturas mais
elevadas. Ao fim de 4 horas a 120ºC deu-se a reacção por terminada uma vez que, foi
verificado por TLC, o consumo total do reagente de partida e a sua conversão numa
mancha com Rf menor, isto é, a formação de um composto mais polar que
corresponderia portanto ao sal 7 (Esquema 3). Procedeu-se então, à precipitação do
produto com éter de petróleo, o que nos permitiu a eliminação total da 4-metilpiridina em
excesso. O espectro de massa em FAB+ revelou a presença de um ião com razão m/z de
336 correspondendo ao ião molecular do composto desejado. O produto foi obtido puro
por cristalização com um rendimento de 96%. O novo sal de piridínio glicosilado foi ainda
caracterizado por espectroscopia de RMN e análise elementar.
Da análise do espectro de RMN de 1H do composto 7 destaca-se na zona aromática,
a presença dos sinais correspondentes à ressonância dos protões do anel piridínio, H-2,6
e H-3,5, que surgem sob a forma de um dupleto (J 6,5 Hz) a δ 9,28 e 7,75 ppm,
respectivamente e na sua zona alifática, um sinal em forma de singuleto a δ 2,69 ppm
correspondente à ressonância dos protões do grupo metilo. A presença do açúcar foi
confirmada pela observação no espectro dos sinais que lhe dizem respeito,
nomeadamente 4 sinais em forma de singuleto na zona alifática do espectro, a δ 1,42,
1,40, 1,34 e 1,25 ppm, que correspondem à ressonância dos quatro metilos dos grupos
isopropilidenos protectores da galactopiranose. A ressonância dos restantes protões do
açúcar surgem sob as formas de: um duplo dupleto a δ 5,68 ppm (J 2,4 e 13,6 Hz)
correspondente à ressonância de um dos protões H-6’; um dupleto a δ 5,43 ppm (J 4,9
Hz) que corresponde à ressonância do protão anomérico H-1’; dois duplos dupletos a δ
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4,73 ppm (J 1,6 e 7,9 Hz) e a δ 4,67 ppm (J 2,3 e 7,9 Hz) que são devidos à ressonância
dos protões H-4’ e H-3’, respectivamente; um duplo dupleto a δ 4,62 ppm (J 9,5 e 13,6
Hz) correspondente à ressonância de um dos protões H-6’, um multipleto a δ 4,36-4,32
ppm que corresponde à ressonância do protão H-5’ e finalmente, um duplo dupleto a δ
4,32 ppm (J 2,3 e 4,9 Hz) que é devido à ressonância do protão H-2’. A análise do
espectro de RMN de

13

C permitiu também confirmar efectivamente, estarmos na

presença do derivado 7. O espectro apresenta os sinais correspondentes à ressonância
dos carbonos da unidade glicosídica nomeadamente, o sinal que corresponde à
ressonância dos carbonos quaternários dos grupos isopropilideno a δ 109,7 e 109,2 ppm,
assim como dos carbonos C-1’, C-2’, C-3’, C-4’ e C-5’ que surgem respectivamente a δ
96,1; 70,6; 70,45; 70,40 e 67,3 ppm. O sinal devido à ressonância do carbono secundário
C-6’ do açúcar surge a δ 60,6 ppm. Restam ainda os sinais que são devidos à
ressonância dos grupos metilo dos grupos isopropilideno que surgem a δ 26,2; 25,9; 24,7
e 24,1 ppm. Relativamente aos carbonos do anel piridina os sinais devidos à ressonância
dos carbonos C-4 surgem a δ 159,4 ppm, e para C-2,6 e C-3,5 a δ 144,7 e 127,9 ppm,
respectivamente.
A N-alquilação da 2,6-dimetilpiridina49 (Esquema 3) revela também bastante
interesse uma vez que, possuindo o sal 1,2,6-trimetilpiridínio grupos metilo activados nas
posições 2 e 6, há a possibilidade de se formarem estruturas diméricas. Assim, o
acoplamento do macrociclo porfirínico com o iodeto de 1,2,6-trimetilpiridínio poderá levar
à formação de uma estrutura dimérica simétrica, ou por outro lado, caso se verifique
reacção apenas num dos grupos metilo, a posição disponível no novo derivado poderá
constituir-se um outro local de reacção posterior com outros aldeídos, obtendo-se desta
forma novas moléculas assimétricas.53
Para preparar o sal 1,2,6-trimetilpiridínio 8, adicionamos à 2,6-dimetilpiridina o iodeto
de metilo mantendo a mistura resultante em agitação durante 3 horas a 40ºC. Ao fim
deste período, foi adicionado éter etílico à mistura reaccional, e o precipitado amarelo
obtido foi decantado e lavado várias vezes com éter etílico. Após cristalização com
diclorometano/éter de petróleo o composto desejado foi obtido puro com um rendimento
de 51% e caracterizado por espectroscopia de RMN e espectrometria de massa
(consultar parte experimental). Os dados obtidos encontravam-se de acordo com os
descritos na literatura confirmando que estaríamos perante o composto desejado.49
Para a preparação dos sais de metilquinolínio 9 e 1049, representados no
Esquema 3, foi conveniente recorrer a um procedimento diferente dos anteriores, uma
vez que, por se tratarem de sólidos houve necessidade de os dissolver em acetato de
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etilo. A esta solução foi então adicionado o agente alquilante tendo-se verificado, por
TLC, que a reacção ao fim de 20 horas à temperatura ambiente havia terminado, no caso
em que o reagente de partida se tratava da 4-metilquinolina. O composto 10 foi
recuperado do seio reaccional e obtido puro na forma de um sólido amarelo, com um
rendimento de 99% recorrendo ao tratamento já descrito para a preparação dos restantes
sais. Relativamente à alquilação da 2-metilquinolina, verificamos que ao fim das 20 horas,
muito do reagente de partida ainda estava presente pelo que, a temperatura foi
aumentada para 40ºC e prolongado o tempo de reacção por mais 7 horas. Decorrido este
período e depois da mistura reaccional arrefecer até à temperatura ambiente, o produto
da reacção foi então precipitado com éter etílico, decantado e lavado várias vezes com
este solvente. O composto 9 foi então obtido puro por cristalização na forma de um sólido
amarelo, com um rendimento de apenas 31%. Ambos os compostos foram
caracterizados por espectroscopia de RMN e espectrometria de massa.
Apenas recorrendo aos espectros de HSQC 1H/13C e HMBC 1H/13C foi possível
realizar a atribuição dos sinais no espectro de RMN de 1H do composto 9. Da análise do
espectro de RMN de 1H do composto 9 destaca-se na zona alifática, a presença de dois
sinais a δ 4,54 e 3,14 ppm, na forma de singuleto que correspondem, respectivamente, à
ressonância dos protões do grupo CH3 directamente ligado ao átomo de azoto e ao grupo
CH3 ligado à posição 2 do anel quinolínio. Relativamente aos protões do sistema
heterocíclico podemos salientar, na zona aromática, um sinal em forma de dupleto a δ
9,01 ppm (J 8,6 Hz) que corresponde à ressonância do protão H-4, um duplo dupleto a δ
8,55 ppm (J 0,5 e 8,9 Hz) que se refere à ressonância do protão H-8, um duplo dupleto a
δ 8,35 ppm (J 1,5 e 8,1 Hz) que corresponde à ressonância do protão H-5, um duplo
dupleto de dupletos a δ 8,23 ppm (J 1,5; 7,2 e 8,9 Hz) que se atribui à ressonância do
protão H-7, um sinal em forma de dupleto a δ 8,03 ppm (J 8,6 Hz) que corresponde à
ressonância do protão H-3 e por fim, um sinal em forma de duplo dupleto de dupletos a
δ 7,98 ppm (J 0,5; 7,2 e 8,1 Hz) que se refere à ressonância do protão H-6.
No que se refere ao espectro de RMN de 1H do composto 10 observa-se, como seria
de esperar, o sinal em forma de dupleto que surge para campos mais baixos (δ 9,62 ppm,
J 6,0 Hz), correspondente à ressonância do protão H-2 que se encontra ligado ao
carbono adjacente ao átomo de azoto sofrendo o seu efeito desprotector. Os sinais
correspondentes às ressonâncias dos protões H-5 e H-8 surgem agora mais próximos um
do outro, na forma de duplos dupletos, a δ 8,42 ppm (J 1,4 e 8,6 Hz) e δ 8,43 ppm (J 1,1 e
8,5 Hz), respectivamente. Os sinais que correspondem às ressonâncias dos protões H-7
e H-6 surgem ambos na forma de duplos dupletos de dupletos a δ 8,27 ppm (J 1,4; 7,2 e
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8,5 Hz) e a δ 8,06 ppm (J 1,1; 7,2 e 8,6 Hz), respectivamente. Resta agora, relativamente
aos protões do sistema heterocíclico, o sinal em forma de dupleto, correspondente à
ressonância de H-3 a (δ 7,98 ppm, J 6,0 Hz). Na zona alifática, surgem mais uma vez na
forma de singuletos a δ 4,76 e 3,06 ppm, os sinais que correspondem, respectivamente, à
ressonância dos protões do grupo CH3 directamente ligado ao átomo de azoto e ao grupo
CH3 ligado à posição 4 do anel quinolínio.

2.1.3 CONDENSAÇÃO DE 2-FORMIL-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINA E DO SEU COMPLEXO
DE ZN(II) COM IODETO DE 1,2- E 1,4-DIMETILPIRIDÍNIO

De acordo com o que já foi anteriormente referido, a porfirina 3a foi preparada por
formilação de Vilsmeier-Haack do complexo de cobre(II) da 5,10,15,20-tetrafenilporfirina
de acordo com o procedimento descrito na literatura.46 Os produtos de condensação 11a
e 12a foram obtidos fazendo reagir a porfirina 3a com o iodeto de 1,2-dimetilpiridínio 4 ou
com o iodeto de 1,4-dimetilpiridínio 550 na presença de K2CO3 (Esquema 4).
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Esquema 4

As reacções foram monitorizadas por TLC e ao fim de uma hora verificou-se que não
ocorria qualquer evolução na reacção, pelo que esta foi dada por terminada. Assim, após
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lavagem e extracção da fase orgânica, os novos compostos foram separados da
respectiva porfirina de partida que não reagiu, por coluna de cromatografia rápida (“flash”)
em sílica gel. Os compostos 11a e 12a foram cristalizados e obtidos puros com um
rendimento

de

60%

e

65%

respectivamente,

e

foram

caracterizados

por

espectrofotometria de UV-Vis, RMN e espectrometria de massa de alta resolução.
Estas reacções do tipo aldol foram também realizadas com o respectivo complexo de
zinco 3c. Assim, da análise dos resultados resumidos na Tabela 1, conclui-se que os
melhores rendimentos foram obtidos quando as reacções foram levadas a cabo com a
porfirina livre 3a e que o sal de piridínio 5 é mais reactivo que o sal de piridínio 4.
Tabela 1: Rendimentos obtidos na reacção de condensação das porfirinas 3a e 3c com os
sais de iodeto de 1,2-dimetilpiridínio (4) e 1,4-dimetilpiridínio (5).
11

12

porfirina

M = 2H

M = Zn

M = 2H

M = Zn

rendimento (%)

60

43

65

50

porfirina recup. (%)

23

30

15

19

É importante referir que o análogo neutro do composto 12a, a 2-[2-(4-piridil)vinil]5,10,15,20-tetrafenilporfirina 13, já se encontra descrito na literatura mas utilizando uma
estratégia sintética que é uma variante à reacção de Wittig e que envolve os vários
passos descritos no Esquema 5.54-56 Uma vez introduzido o grupo formilo na posição βpirrólica do macrociclo porfirínico, este é reduzido a álcool e convertido num derivado
clorometilo. Este intermediário halogenado é então transformado, por reacção com
trifenilfosfina, num sal de fosfónio e de seguida em ileto por acção de uma base à qual
foi adicionado a 4-carboxaldeídopiridina. Para se obter o derivado N-alquilado ter-se-ia
que proceder à alquilação do derivado 13. Salienta-se ainda que deste procedimento
experimental resulta uma mistura dos dois isómeros E e Z da 2-[2-(4-piridil)vinil]5,10,15,20-tetrafenilporfirina. Na nova abordagem, agora apresentada, para além de se
obter directamente num único passo os derivados catiónicos 11 e 12, verifica-se apenas
a formação do isómero E.
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As porfirinas livres 11a e 12a apresentam um espectro de visível pouco usual para
este tipo de macrociclos. Assim, para além de apresentarem uma banda de forte
intensidade a 407 nm, surge também no espectro uma outra banda de forte absorção a
445 e 471 nm, respectivamente, que será devida à forte conjugação que existe entre o
substituinte na posição β–pirrólica e o macrociclo tetrapirrólico. Na região entre 520-650
existem ainda duas bandas de menor intensidade (Figura 6). Relativamente aos
complexos de zinco 11b e 12b observa-se um desvio batocrómico nos comprimentos de
onda de todas as bandas de absorção do espectro de visível.
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Figura 6 - Espectro de visível em clorofórmio dos compostos 11a,b e 12a,b.

A caracterização estrutural dos compostos foi feita recorrendo a estudos
monodimensionais de RMN de 1H e
1

13

C, bidimensionais de correlação homonuclear

1

COSY ( H/ H) e heteronuclear HSQC, HMBC e espectrometria de massa em FAB+ que
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permitiram confirmar de uma forma inequívoca as estruturas propostas. Os espectros de
RMN de 1H, registados numa mistura de CDCl3/CD3OD, permitiram confirmar a presença,
na posição β-pirrólica, do grupo vinílico substituído pelo grupo piridínio. Em todos os
espectros observa-se o sinal correspondente à ressonância de H-3 sob a forma de um
singuleto (Tabela 2), característico de porfirinas substituídas na posição 2, assim como,
um singuleto na zona alifática que corresponde à ressonância dos protões do grupo NCH3. A excepção constitui o complexo de zinco 11b em que se verifica a ausência do
singuleto correspondente à ressonância do protão β–pirrólico mais desprotegido, H-3
(Tabela 2). O sinal referente à ressonância deste protão aparece para este derivado a
campos mais altos surgindo integrado no multipleto gerado pela ressonância dos
restantes seis protões β–pirrólicos. Relativamente aos macrociclos livres 11a e 12a,
observa-se ainda a ressonância dos protões –NH sob a forma de um singuleto a
δ –2,54 ppm e δ –2,52 ppm respectivamente.
No composto 11a o anel de piridínio está ligado pela posição 2 ao grupo vinilo, pelo
que este anel deixa de ter qualquer eixo de simetria e todos os seus protões apresentam
sinais distintos. Assim, no espectro de RMN de 1H do composto 11a (Figura 7) pode ver-se
um sinal em forma de dupleto a δ 9,98 ppm com J 6,1 Hz que corresponde à ressonância
do protão mais desprotegido de toda a molécula, isto é, o protão adjacente ao átomo Nmetilado do anel piridínio (H-6’).
Relativamente aos desvios químicos dos protões H-4’ e H-5’ estes não se encontram
assinalados na Tabela 2, mas a análise dos espectros bidimensionais, nomeadamente de
COSY (1H/1H), permitiram-nos identificar que as suas ressonâncias geram sinais que se
encontram na mesma região do espectro dos sinais gerados pela ressonância dos
protões aromáticos orto e meta/para, respectivamente.
Ph-Hm,p+H-5’
H-β
Ph-Ho+H-4’
H-3

H-3’

H-6’

1

H-2

1

Figura 7 - Espectro parcial de RMN H do composto 11a.
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O protão H-3’ surge como o mais protegido do anel piridínio gerando a sua
ressonância um sinal sob a forma de um dupleto a δ 7,43 ppm com J 7,0 Hz. Os sinais
devidos à ressonância dos restantes 6 protões β-pirrólicos surgem na zona aromática sob
a forma de dois multipletos entre δ 8,88-8,84 ppm e δ 8,79-8,76 ppm. As ressonâncias
dos protões vinílicos, H-21 e H-22 geram respectivamente, dois dupletos a δ 7,47 ppm e δ
7,33 ppm com J 15,6 Hz, valor típico de uma configuração E (Figura 7).
Recorrendo aos espectros de COSY 1H/1H e HSQC 1H/13C foi possível confirmar a
atribuição dos sinais feita através da análise do espectro de RMN de 1H e identificar no
espectro de RMN de

13

C os sinais correspondentes à ressonância dos carbonos; C-6’ a

δ 147,9 ppm, C-4’ a δ 143,2 ppm, C-2 1 a δ 140,5 ppm, C-5’ a δ 125,1 ppm, C-3’ a
δ 124,0 ppm, C-22 a δ 115,4 ppm e a do grupo metilo a δ 46,3 ppm. Os estudos de
correlação espectroscópica heteronuclear bidimensional a longa distância (HMBC)
permitiram, recorrendo ao assinalamento inequívoco do sinal correspondente à
ressonância dos protões do grupo metilo no espectro de RMN de 1H, confirmar o sinal
devido à ressonância de C-6’ a δ 147,9 ppm e assinalar a δ 152,6 ppm o sinal
correspondente à ressonância de C-2’. Os sinais devidos à ressonância dos protões H-6’
e H-3’ permitiu confirmar, mais uma vez pelos espectros de HMBC, o assinalamento dos
sinais devidos à ressonância de C-2’, C-4’ e C-5’, C-22 respectivamente.
Tabela 2: Valores dos desvios químicos (ppm) dos sinais devidos à ressonância dos protões dos
produtos de condensação 11a,b e 12a,b.
H-3

β -H

1

2

2

2

’

Ph-Ho

Ph-Hm/p

2

8,26-8,18(m)

7,87-7,74(m)

7,47(d)

7,33(d)

8,36-8,14(m)

8,03-7,73(m)

7,27(d)

6,97(d)

7,49(d)

7,25(d)

9,07(d)

7,16(d)

7,06(d)

(c)

’

5

7,43(d)

(b)

(c)

(c)

(b)

3

’

4

’

6

’

CH3

NH

9,98(d)

4,67

-2,54

(c)

(c)

4,09

7,54(d)

7,54(d)

9,07(d)

4,65

6,88(d)

6,88(d)

(c)

3,55

8,89 (AB)

11a

9,09(s)

8,85 (d)
8,79-8,76(m)

11b

(a)

12a

9,09(s)

12b

8,81-8,76(m)
8,75(d); 8,66(d)

9,19(s)
(a)

8,86-8,83(m)
8,79-8,76(m)
8,86-8,82(m),
8,80(d) 8,70(d)

8,24-8,18(m)
8,28-8,25(m)
8,22-8,17(m)
8,00(d)

7,94(t)
7,86-7,74(m)
7,88-7,72(m),
7,66(t); 7,52(t)

o sinal referente à ressonância deste protão aparece integrado no multipleto gerado pela ressonância dos restantes seis

protões β–pirrólicos

(b)

espectro de COSY permitiu identificar a posição dos sinais destes protões no multipleto

correspondente às ressonâncias dos protões Ph-Ho dos grupos fenilo,

(c)

espectro de COSY permitiu identificar a posição

dos sinais destes protões no multipleto correspondente às ressonâncias dos protões Ph-Hm/p dos grupos fenilo.
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Em relação ao complexo de zinco 11b, o espectro de RMN de 1H é muito diferente
dos apresentados pelos três compostos estudados tendo-se a sua interpretação revelado
mais difícil e complexa. A primeira alteração que facilmente é observada diz respeito, tal
como já foi referido, à ausência do singuleto correspondente à ressonância do protão β–
pirrólico mais desprotegido, H-3 (Tabela 2). Comparando o espectro de RMN de 1H com o
da respectiva forma livre 11a, verifica-se ainda que o sinal que corresponde à
ressonância do protão H-6’ não surge na mesma zona do espectro tendo-se verificado,
com o auxílio do espectro de HSQC, que este aparece agora a campos mais altos
inserido no multipleto gerado pela ressonância dos protões aromáticos meta/para. Da
mesma forma, os desvios químicos dos sinais devidos à ressonância dos protões H-4’ e
H-5’ não se encontram assinalados na Tabela 2. Mais uma vez, a análise dos espectros
bidimensionais, nomeadamente de HSQC, permitiu identificar os sinais gerados pelas
suas ressonâncias na região onde se encontram a dos protões aromáticos orto e
meta/para, respectivamente. Quanto à configuração da dupla ligação, o valor da
constante de acoplamento (J 11,9 Hz) determinada a partir dos dois dupletos a δ 7,27 ppm
e δ 6,97 ppm gerada pela ressonância dos dois protões vinílicos H-21 e H-22, não nos
permitiu identificar de forma clara e inequívoca qual o isómero presente. Assim, foi
necessário recorrer a um espectro de correlação espectroscópica de efeito nuclear de
Overhauser (NOESY) para tentar esclarecer a estereoquímica da dupla ligação. Nesse
espectro não foi observada qualquer correlação entre os protões H-21 e H-22 o que
parece indicar que de facto estamos perante uma configuração trans apesar da constante
de acoplamento apresentar um valor relativamente inferior aos observados para os
restantes compostos.
Mais uma vez os assinalamentos inequívocos dos sinais devidos à ressonância dos
carbonos presentes só foram possíveis após análise dos espectros bidimensionais de
HSQC e HMBC.
Relativamente ao composto 12a, o espectro de RMN de 1H não deixa qualquer
dúvida quanto à configuração E da dupla ligação uma vez que as ressonâncias
correspondentes

aos

protões

vinílicos,

H-21

e

H-22 geram

dois

dupletos

a

respectivamente δ 7,49 ppm e δ 7,25 ppm com J 15,7 Hz (Figura 8). Os sinais gerados
pelas ressonâncias dos protões do anel piridínio surgem em zonas do espectro
totalmente distintas. Como este anel de piridínio contém um eixo de simetria, o sinal
correspondente às ressonâncias dos protões equivalentes mais desprotegidos H-2’ e H-6’,
aparece na forma de um dupleto a δ 9,07 ppm com J 6,4 Hz. O sinal correspondente à
ressonância de H-3’ e H-5’ aparece a campos mais altos desdobrado também sob a
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forma de um dupleto a δ 7,54 ppm com J 6,4 Hz. Os restantes sinais que surgem no
espectro de RMN 1H são devidos à ressonância dos protões aromáticos do macrociclo
porfirínico.
Ph-Ho

Ph-Hm
5,10,15-Ph-Hp

H-β
H-3

H-3’,5’

H-2’,6’
20-Ph-Hp

2

H-2
1

H-2

1

Figura 8 - Espectro parcial de RMN H do composto 12a.

Com base nos espectros de HSQC e HMBC foi possível confirmar a atribuição dos
sinais feita no espectro de RMN de 1H e identificar no espectro de RMN de

13

C os sinais

correspondentes à ressonância dos carbonos do anel piridínio nomeadamente, C-4’ a δ
154,1 ppm, C-2’ e C-6’ a δ 144,7 ppm assim como C-3’ e C-5’ a δ 123,6 ppm. Foram
ainda assinalados os sinais gerados pelas ressonâncias dos carbonos da dupla ligação,
C-2 1 e C-2 2, que surgem a δ 138,4 ppm e δ 122,6 ppm, respectivamente, e o sinal a
δ 47,9 ppm gerado pela ressonância do carbono do grupo metilo.
O composto 12b apresenta um espectro de RMN de 1H um pouco diferente da base
livre 12a especialmente no que diz respeito à ressonância dos protões do anel piridínio.
Os dois dupletos correspondentes à ressonância dos protões deste anel sofreram um
desvio para campos mais altos, sendo este desvio mais significativo para aquele que
corresponde à ressonância dos protões H-2’ e H-6’.
Os espectros bidimensionais homonucleares (COSY) permitiram-nos identificar o
sinal devido à ressonância dos protões H-2’ e H-6’, no multipleto gerado pelas
ressonâncias dos protões aromáticos meta/para dos grupos fenilo a δ 7,88-7,72 ppm. A
ressonância dos protões H-3’ e H-5’ originam no complexo 12b um sinal em forma de
dupleto a campos mais altos (δ 6,88 ppm com J 6,2 Hz). Relativamente aos sinais que
surgem na zona aromática podemos claramente verificar que os sinais devido à
ressonância dos protões do anel fenilo na posição 20 (mais próximo do substituinte) se
encontram bem definidos e são distintos dos restantes sinais gerados pelos protões dos
outros três anéis fenílicos das posições 5, 10 e 15. Assim, o sinal em forma de dupleto a
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δ 8,00 ppm com J 7,3 Hz foi atribuído à ressonância dos protões orto do grupo fenilo na
posição 20, o sinal em forma de tripleto a δ 7,66 ppm com J 7,3 Hz foi atribuído à
ressonância do seu protão para e um outro sinal em forma de tripleto a δ 7,52 ppm com
J 7,3 Hz foi atribuído à ressonância dos seus protões meta. Observou-se ainda que as
ressonâncias correspondentes aos protões vinílicos, H-21 e H-22, geram sinais em forma
de dois dupletos a respectivamente δ 7,16 ppm e δ 7,06 ppm com J 15,2 Hz, esta
constante sugere mais uma vez uma configuração E para a dupla ligação.
Recorrendo aos espectros bidimensionais heteronucleares HSQC e HMBC foi
possível confirmar a atribuição dos sinais feita no espectro de RMN de 1H e identificar os
sinais correspondentes à ressonância dos carbonos C-4’ a δ 154,5 ppm, C-2’ e C-6’ a
δ 144,0 ppm assim como C-3’ e C-5’ a δ 123,4 ppm. São ainda de assinalar os sinais
devidos à ressonância dos carbonos da dupla ligação, C-21 e C-22, que surgem a δ 139,5 ppm
e δ 122,3 ppm, respectivamente, e o sinal a δ 46,8 ppm devido à ressonância do carbono
do grupo metilo.

2.1.4 CONDENSAÇÃO DE 2-FORMIL-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINA COM IODETO DE 1DECIL-4-METILPIRIDÍNIO

Para preparar o sal de piridínio 14 (Esquema 6) começou-se por utilizar as condições
descritas anteriormente na preparação dos derivados 11 e 12. Assim, a uma solução
saturada de K2CO3 (6 equiv.) em THF/metanol, adicionou-se a porfirina 3a e um excesso
do novo sal de piridínio 6 (2 equiv.). Ao fim de três horas o controlo por TLC permitiu
constatar que estávamos perante uma situação reaccional bastante diferente das
anteriormente descritas. Decorrido este período, observava-se a formação de um
composto verde em muito pequena quantidade, o que indicia estarmos na presença de
um sal de piridínio menos reactivo. Assim, com o objectivo de forçar a reacção
adicionaram-se mais 4 equivalentes de sal 6, de duas em duas horas. Ao fim de 9 horas
de reacção verificou-se o consumo total do reagente de partida e a formação de dois
compostos com Rf próximos e em quantidades semelhantes. Procedeu-se então à
lavagem da mistura reaccional e extracção da fase orgânica, bem como à separação e ao
isolamento dos novos compostos recorrendo à cromatografia de coluna rápida em sílica
gel utilizando como eluente uma mistura de diclorometano/metanol a 5%.
Relativamente ao composto isolado menos polar, que foi obtido com um rendimento
de 30%, o espectro de massa em FAB+ revelou um pico correspondente ao ião molecular
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do produto esperado para esta reacção (m/z = 858). A análise do espectro de RMN de 1H
não deixa qualquer dúvida que estamos perante o composto 14 pretendido (Esquema 6).
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Esquema 6

No espectro de RMN de 1H do composto 14 (Figura 9), pode-se observar o singuleto
característico de porfirinas substituídas na posição 2 a δ 9,09 ppm correspondente à
ressonância de H-3. O sinal gerado pela ressonância dos restantes protões β–pirrólicos
surge na forma de um multipleto a δ 8,85-8,77 ppm. Quanto aos sinais relativos às
ressonâncias dos protões do anel piridínio estes surgem, mais uma vez, em zonas do
espectro totalmente distintas. O sinal correspondente às ressonâncias dos protões
equivalentes mais desprotegidos H-2’ e H-6’, aparece na forma de um dupleto a δ 8,99 ppm
com J 6,4 Hz. O sinal correspondente à ressonância de H-3’ e H-5’ surge, por sua vez, a
δ 7,54 ppm sob a forma de um dupleto com J 6,4 Hz.
No que se refere à geometria da dupla ligação, uma vez que as ressonâncias
correspondentes aos protões vinílicos H-21 e H-22 geram, respectivamente, dois dupletos
a δ 7,46 ppm e δ 7,25 ppm com J 16,0 Hz, estamos perante um composto cuja dupla
ligação apresenta geometria E. Ainda relativamente aos protões do macrociclo porfirínico
temos a δ 8,23-8,18 ppm, na zona aromática do espectro, um sinal em forma de
multipleto que corresponde à ressonância dos protões das posições orto dos grupos
fenilo das posições meso. O sinal na forma de multipleto correspondente às ressonâncias
dos protões meta/para dos grupos fenilo surge também nesta zona a δ 7,91-7,74 ppm
excepto o protão para do grupo fenilo 20 que aparece na forma de tripleto a δ 8,03 ppm
com J 7,4 Hz.
Na zona alifática do espectro surgem os sinais referentes às ressonâncias dos
protões da cadeia alquílica ligada ao átomo de azoto do grupo piridínio (Figura 9). Assim,
o sinal que corresponde à ressonância dos dois protões do grupo CH2-1 surge na forma
de um tripleto a δ 4,77 ppm com J 7,5 Hz, o multipleto a δ 2,04-2,02 ppm corresponde ao
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sinal que surge devido às ressonâncias dos protões do grupo CH2-2. O sinal que
corresponde à ressonância dos restantes protões CH2 surge na forma de um multipleto a
δ 1,38-1,25 ppm. Finalmente, surge um sinal em forma de tripleto a δ 0,86 ppm (J 6,5 Hz)
relativo à ressonância dos protões do grupo metilo terminal da cadeia carbonada e um
singuleto a δ –2,53 ppm devido à ressonância dos protões –NH.
H-Ph-m
5,10,15-H-Ph-p

H-Ph-o

H-β
H-3

H-2’,6’

H-3’,5’
20-H-Ph-p

H-21

CH2-3-9

CH3

H-22
NH

CH2-1
CH2-2

1

Figura 9 - Espectro de RMN H do composto 14.

No que diz respeito ao composto mais polar isolado, o espectro de massa em FAB+
revelou a presença de um pico a m/z = 1160. No entanto, o espectro de RMN de 1H desta
fracção verde revelou ser de grande complexidade não tendo sido possível até à data
proceder à sua elucidação estrutural.

2.1.5

CONDENSAÇÃO DE 2-FORMIL-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINA COM IODETO

DE 1-(1,2:3,4-di-O-ISOPROPILIDENO-α
α-D-GALACTOPIRANOSE)-4-METILPIRIDÍNIO

À semelhança daquilo que foi feito anteriormente, para preparar o derivado 16
(Esquema 7) começou-se por utilizar as condições de acoplamento descritas no ponto
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2.1.3. No entanto, verificou-se mais uma vez por controlo de TLC da reacção que, apesar
de se observar ao fim de uma hora a formação de uma pequena quantidade de um
composto verde, a reacção não evoluía mais. Este acontecimento devia-se ao facto de o
açúcar deixar de estar presente, apesar de grande parte do macrociclo de partida se
manter disponível para reagir. Assim, com o intuito de forçar a reacção foram feitas,
também neste caso, adições sucessivas de sal de piridínio 7, numa razão de 2
equiv./hora até se perfazer um total de 6 equiv. Ao fim de um total de três horas de
reacção, verificou-se por TLC que já não existia na mistura reaccional o macrociclo de
partida. Procedeu-se então, ao isolamento e caracterização do produto formado,
recorrendo ao mesmo procedimento utilizado na preparação dos sais já descritos. O
composto 16 foi cristalizado e obtido puro com um rendimento de 53%.
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Esquema 7

O composto 17 (formas α e β) foi obtido por clivagem dos grupos protectores
isopropilidenos existentes no derivado 16 com uma solução aquosa de ácido
trifluoroacético à temperatura ambiente. Ao fim de trinta minutos a reacção foi terminada,
após observação por TLC do desaparecimento do derivado protegido e da ocorrência de
alguma decomposição. A mistura reaccional foi neutralizada com uma solução saturada
de carbonato de sódio. Após extracção, o produto foi purificado usando uma coluna de
cromatografia rápida em sílica gel usando como eluente um mistura de CH2Cl2/MeOH a
2%. O composto puro foi então obtido por cristalização com um rendimento de 66%.
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Os derivados porfirínicos glicosilados obtidos nestas sínteses foram caracterizados
por espectrofotometria de UV-Vis, espectroscopia de RMN e espectrometria de massa de
alta resolução.
A porfirina 16 apresenta, tal com foi observado para os compostos 11 e 12, um
espectro de visível pouco usual (Figura 10), no entanto, característico a esta família de
compostos em que se verifica uma forte conjugação entre o substituinte na posição
β–pirrólica e o macrociclo tetrapirrólico. Assim, também para o composto 16, o espectro
de visível apresenta bandas de forte intensidade a 407 nm e 472 nm. Na região entre
530-650 surgem mais uma vez as bandas Q mal definidas e de baixa intensidade.
1,2
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Figura 10 - Espectro de visível em clorofórmio do composto 16.

No espectro de RMN de 1H da porfirina 16 com a unidade glicosídica protegida
(Figura 11), destacam-se, para além dos sinais correspondentes à ressonância do
macrociclo porfirínico, a presença dos sinais que dizem respeito à ressonância dos
protões do grupo substituinte na posição β–pirrólica, como sejam os protões da dupla
ligação, do anel piridínio e do açúcar. Assim, a presença do anel piridínio ligado por uma
dupla ligação conjugada ao anel porfirínico é comprovado pela presença de dois dupletos
a δ 9,18 e 7,491 ppm (J 6,7 Hz) que correspondem, respectivamente, à ressonância dos
protões H-2’,6’ e H-3’,5’ (Figura 11). Os dois dupletos a δ 7,489 e 7,25 ppm (J 15,4 Hz)
correspondem, por sua vez, à ressonância dos protões H-21 e H-22, respectivamente,
permitindo constatar mais uma vez, a configuração trans da dupla ligação. Cabe ainda
realçar que todos os sinais devidos à ressonância dos protões do açúcar se apresentam
no espectro de forma muito semelhante à observada para o sal de piridínio 7 (Figura 11).
Recorrendo aos espectros bidimensionais heteronucleares, HSQC e HMBC, foi possível
confirmar a atribuição dos sinais feita no espectro de RMN de 1H e identificar no espectro
de RMN de
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carbonos C-4’ a δ 154,4 ppm, C-2’ e C-6’ a δ 144,6 ppm assim como C-3’, C-5’ e C-22 a
δ 122,8 ppm. É ainda de assinalar a ressonância do outro carbono da dupla ligação, C-21
que surge a δ 138,5 ppm. O espectro de massa em FAB+ confirma a estrutura revelando
um ião com razão m/z 961 ([M+H]+).
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H-3
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Figura 11 - Espectro de RMN H do composto 16.
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Relativamente ao composto 17, o espectro de massa em FAB+ confirma, que de
facto, estamos perante o derivado porfirínico acoplado a uma grupo catiónico contendo
uma unidade de galactose, uma vez que, apresenta um ião com razão m/z 880 (M+).
O espectro de RMN de 1H do composto 17, dissolvido em DMSO-d6 apresenta bem
definidos os dois dupletos correspondentes às ressonâncias dos protões vinílicos H-21 e
H-22 com J 16,3 Hz a δ 7,66 ppm e δ 7,41 ppm, respectivamente. A presença do anel
piridínio é mais uma vez apurada pela presença de dois dupletos a δ 8,92 e 7,75 ppm
(J 6,3 Hz) que correspondem, respectivamente, à ressonância dos protões H-2’,6’ e
H-3’,5’. Na zona aromática do espectro existem ainda os sinais que correspondem às
ressonâncias do protões do macrociclo porfirínico, nomeadamente, os protões β-pirrólicos
(multipleto a δ 8,87-8,73 ppm), os protões orto (multipleto a δ 8,28-8,21 ppm) e os protões
meta e para (multipleto a δ 7,89-7,84 ppm) dos grupos fenilo das posições meso.
Podemos ainda observar no espectro um singuleto a δ –2,69 ppm devido à ressonância
dos protões –NH.
Relativamente ao açúcar, o desaparecimento na zona alifática do espectro dos sinais
correspondentes às ressonâncias dos protões dos metilos dos grupos protectores de
isopropilideno confirma a desprotecção. Os restantes sinais referentes às ressonâncias
dos protões da galactose surgem na sua zona característica.34 De entre todos os sinais
apenas foi possível atribuir o dupleto a δ 6,73 ppm com J 6,9 Hz à ressonância do protão
anomérico da forma β da galactose. Para a total atribuição dos sinais do açúcar estão em
curso outros estudos de RMN.

2.1.6

CONDENSAÇÃO DE 2-FORMIL-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINA COM IODETO

DE 1,2,6-TRIMETILPIRIDÍNIO

Depois de efectuadas as reacções com os sais 4, 5, 6 e 7, avançamos um pouco
mais neste estudo, testando o método desenvolvido com o sal 1,2,6-trimetilpiridínio. Com
o objectivo de preparar o derivado 18 (Esquema 8), substituído apenas num dos grupos
metilo activados, procurou-se controlar o número de equivalentes de sal 8 adicionado.
Assim, a uma solução saturada de K2CO3 (6 equiv.) em THF/metanol, adicionou-se a
porfirina 3a em excesso (2 equiv.) e o sal de piridínio 8 (1 equiv.). Ao fim de três horas o
controlo por TLC não evidenciou a formação de qualquer produto, pelo que se aumentou
a temperatura para 60ºC. Decorridas 3 horas o novo controlo reaccional por TLC não
demonstrou, mais uma vez, qualquer alteração. Então, com o intuito de forçar a reacção
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adicionaram-se mais 1,5 equivalentes de sal de piridínio 8. Deixou-se a solução a agitar a
60ºC durante um período que perfez um total de 24 horas. Durante o decorrer do tempo
verificou-se, por TLC, a formação de vários produtos, dois deles maioritários. Assim, após
extracção, separou-se por coluna de cromatografia rápida em sílica gel usando como
eluente uma mistura de CH2Cl2/MeOH (1%), os dois produtos maioritários da respectiva
porfirina de partida que não reagiu. Obtiveram-se assim, dois compostos novos, um
produto de cor verde e de menor Rf e um outro de cor castanha e de menor polaridade.
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Para a caracterização estrutural das duas fracções isoladas recorreu-se, como é
usual, à análise dos espectros de ressonância magnética nuclear de

1

H e à

espectrometria de massa em FAB+. Relativamente ao produto de cor verde o espectro de
massa em FAB+ (m/z = 744) parece indicar que se trata do composto 18. O espectro de
RMN 1H reforça essa hipótese, uma vez que, de modo semelhante ao observado para os
compostos 14 e 16, este apresenta, entre outros, o sinal característico de H-22 a δ 7,23 ppm
(J 13,5 Hz) e a δ 9,06 ppm o sinal correspondente à ressonância de H-3. Os sinais
correspondentes às ressonâncias dos protões H-4’ e H-3’,5’ surgem na mesma região do
espectro dos sinais gerados pela ressonância dos protões aromáticos orto e meta/para,
respectivamente, tal como já havia sido observado para os compostos 11 e 12.
No que diz respeito à fracção de cor castanha, o espectro de massa em FAB+ (m/z =
1368) parece indicar que se trata do composto 19, no entanto, este composto foi obtido
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em quantidades bastante pequenas não permitindo a sua caracterização recorrendo à
espectroscopia de ressonância magnética nuclear.
Estes são ainda estudos preliminares sendo necessário prosseguir com estas
experiências no sentido de melhorar, quer os rendimentos dos produtos obtidos quer
completar, recorrendo a outros estudos de espectroscopia de ressonância magnética
nuclear, a caracterização estrutural de ambos os novos compostos.

2.1.7

CONDENSAÇÃO DE 2-FORMIL-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINA COM IODETO

DE 1,2- E 1,4-DIMETILQUINOLÍNIO

Para a preparação dos sais de metilquinolínio 20 e 21, representados no Esquema 9,
foi conveniente recorrer a um procedimento diferente dos precedentes, uma vez que,
como já se verificou, as condições utilizadas nas condensações descritas dependem da
base heterocíclica. Recorrendo ao procedimento inicialmente desenvolvido para a
preparação dos compostos 11 e 12, não foi possível obter nenhum dos produtos
desejados pelo que foi experimentado um protocolo diferente que recorre à piridina como
base.
Assim, para a preparação do sal de quinolínio 20 (Esquema 9) utilizou-se como base
e solvente a piridina, à qual foi adicionada a porfirina 3c e um excesso do sal de
quinolínio 9 (6 equiv.). Ao fim de três horas de agitação a 50ºC em atmosfera de azoto, o
controlo por TLC permitiu constatar a formação de dois novos compostos, ambos de cor
verde e com Rf bastante próximos. Verificou-se, por TLC com indicador, a existência do
sal 9 pelo que deixámos a solução a agitar por mais 17 horas acompanhando sempre o
evoluir da reacção por TLC. Ao fim deste período não se observou um aumento
significativo das novas manchas observadas no cromatograma. Decidiu-se então,
adicionar novamente mais 6 equiv. de sal de quinolínio. Ao fim de mais três horas de
agitação a 50ºC, o novo TLC revelou um aumento das novas manchas mas sem que se
observasse ainda o consumo total de 3c. Tratando-se ainda de um protocolo em estudo e
tendo presente que na preparação dos sais 11 e 12 também não se observou o consumo
total de 3a, decidiu-se terminar a reacção e proceder à separação e caracterização dos
novos compostos. Procedeu-se então à lavagem e extracção da fase orgânica, bem
como à separação e ao isolamento dos novos compostos recorrendo, mais uma vez, a
uma coluna de cromatografia rápida em sílica gel utilizando como eluentes desde o
diclorometano até uma mistura de diclorometano/metanol a 10%. Da separação
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cromatográfica isolaram-se três fracções: a primeira fracção isolada correspondia ao
reagente de partida que foi recuperado usando como eluente o CH2Cl2; as restantes duas
fracções de cor verde foram separadas recorrendo a um eluente mais polar
(CH2Cl2/MeOH a 10%).
No que diz respeito à condensação de 3c com o sal de quinolínio 10, o procedimento
utilizado foi em tudo semelhante ao descrito para a preparação do sal 20. No entanto, no
decorrer desta reacção foi observada, em todos os controlos por TLC realizados, a
formação de apenas uma nova mancha, também de cor verde. A separação e isolamento
do novo composto foi realizado segundo o procedimento habitualmente utilizado nestas
condensações e recorrendo aos mesmos eluentes descritos para a condensação com o
sal 9.
Relativamente às fracções de cor verde obtidas para a condensação de 3c com o sal
de quinolínio 9, constatou-se que ambas apresentavam no espectro de massa em FAB+ o
ião molecular M+ com um valor de m/z 844 que corresponderia portanto, ao valor
esperado para o novo composto 20. O mesmo facto se verificou no que diz respeito à
fracção de cor verde resultante da reacção de condensação com o sal de quinolínio 10,
cujo ião molecular correspondia ao valor esperado (m/z 844) para o composto 21. Para
nos certificarmos das estruturas dos compostos obtidos recorremos mais uma vez à
espectroscopia de ressonância magnética nuclear.
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A análise estrutural dos compostos, recorrendo à espectroscopia de ressonância
magnética, foi iniciada pela realização do espectro de RMN de 1H registado numa mistura
de CDCl3/CD3O. Ambas as fracções, obtidas a partir da condensação de 3c com o sal 9,
apresentavam, tal como seria de esperar, espectros em tudo muito semelhantes
indicando tratar-se do derivado pretendido mas contaminado, em diferentes proporções,
com um composto também porfirínico não identificado. As informações retiradas dos
espectros foram escassas e não nos permitiram identificar inequivocamente os sinais
presentes, uma vez que a zona aromática dos espectros apresenta elevada
complexidade. A mesma complexidade foi também observada no espectro registado para
o único composto obtido a partir da condensação de 3c com o sal 10. Assim, para
tentarmos prosseguir com a caracterização estrutural dos compostos obtidos decidiu-se
proceder à descomplexação da única fracção isolada da reacção com o sal de quinolínio 10.
A remoção do zinco foi realizada por tratamento do composto com uma solução TFA em
CH2Cl2 (10%), à temperatura ambiente. Terminou-se a reacção por neutralização com
uma solução aquosa de hidrogenocarbonato de sódio, seguindo-se lavagem com água e
secagem da fase orgânica com sulfato de sódio anidro. A descomplexação desta fracção
originou portanto, a correspondente forma livre tal como ficou patente pelo aparecimento
no espectro de RMN de 1H do singuleto correspondente à ressonância dos protões NH do
macrociclo porfirínico a δ -2,66 ppm. A descomplexação ao contrário do esperado, não
simplificou o espectro persistindo a mesma dificuldade de caracterização do composto.
Tentou-se ainda realizar o espectro de RMN de 1H recorrendo a outros solventes
(nomeadamente DMSO-d6) tentando diminuir qualquer possível problema de solubilidade
no entanto, estas experiências também se verificaram infrutuosas.
No que diz respeito às duas fracções obtidas da reacção com o sal 9 pode-se, no
entanto, assinalar em ambos os espectros de RMN de 1H alguns sinais que parecem
indicar que estamos perante o composto 20 desejado. É de referir, por exemplo, o
singuleto a δ 9,38 ppm correspondente à ressonância de H-3 que indica a substituição na
posição 2 do macrociclo. O sinal gerado pela ressonância dos restantes protões
β–pirrólicos surge na forma de um multipleto a δ 8,85-8,70 ppm. Quanto aos sinais
relativos às ressonâncias dos protões do anel quinolínio estes surgem, em conjunto com
as ressonâncias dos protões orto, meta, e para dos grupos fenilo, num multipleto
bastante complexo entre δ 8,44 e 7,41 ppm. Ainda na zona aromática surge um dupleto a
δ 7,05 ppm, com J 9,1 Hz. Na zona alifática a δ 4,29 ppm, observa-se o singuleto
correspondente à ressonância dos protões do grupo N-CH3, o que parece mais uma vez
indicar a presença do derivado 20.
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Relativamente ao espectro de RMN de 1H do derivado 21, pode assinalar-se, da
mesma forma, o singuleto a δ 9,38 ppm correspondente à ressonância de H-3 e um
multipleto a δ 8,91-8,69 ppm gerado pela ressonância dos restantes protões β–pirrólicos.
Observam-se ainda dois dupletos a δ 8,43 e 6,99 ppm com J 6,1 Hz que correspondem,
provavelmente às ressonâncias dos protões H-2’ e H-3’, respectivamente. Quanto aos
restantes sinais correspondentes às ressonâncias dos protões do anel quinolínio surgem,
à semelhança do observado para o derivado 20, em conjunto com as ressonâncias dos
protões orto, meta, e para dos grupos fenilo, num multipleto também bastante complexo
entre δ 8,49 e 7,58 ppm. Resta mencionar, a presença, a δ 3,88 ppm, de um singuleto
correspondente à ressonância dos protões do grupo N-CH3.
Assim, prosseguem-se neste momento com outros estudos de ressonância
magnética nuclear no sentido de tentar esclarecer a estrutura dos compostos isolados e
estabelecer, desta forma, inequivocamente a estrutura dos derivados obtidos.
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2.2 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA
Do conjunto de compostos sintetizados foi apenas possível proceder à avaliação das
propriedades biológicas dos compostos 11a e 12a sobre o vírus do herpes simplex tipo 1
(HSV-1). Os estudos da actividade antiviral dos compostos decorreram no laboratório de
Biologia Celular da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e foram realizados
por Ricardo R. Duarte sob supervisão das Professoras Luísa Valdeira e Maria Filomena
Caeiro.

2.2.1 FOTOESTABILIDADE DOS COMPOSTOS
A razão da degradação, exibida por um fotossensibilizador quando exposto à luz, é
um parâmetro muito importante e que deve ser conhecido quando se efectuam estudos
de PDT. As porfirinas podem fotodegradar-se quando são expostas à luz do UV-Vis na
presença de oxigénio, 57 pelo que é importante conhecer a estabilidade dos novos
derivados porfirínicos quando sujeitos às condições de luminosidade∗ utilizadas nos
estudos de fotoinactivação viral. Este parâmetro fotofísico é de extrema importância uma
vez que, uma rápida fotodegradação implicará uma diminuição da concentração do
composto diminuindo a eficiência do tratamento. Assim, procederam-se aos estudos de
fotoestabilidade de ambos os compostos, irradiando com uma luz branca (400-800 nm)
com uma potência de 50 mW/cm2, uma solução da porfirina (1µM em PBS) mantida em
agitação à temperatura ambiente, numa célula de quartzo. Registaram-se os espectros
de visível da solução a diferentes tempos de irradiação. Na Tabela 3 encontram-se
apresentados os resultados do estudo. A fotoestabilidade foi determinada em
percentagem dividindo a intensidade residual da banda Soret de fotossensibilizador não
degradado pela intensidade inicial da banda, a diferentes tempos de irradiação.
Pela análise da Tabela 3, podemos concluir que nestas condições, os compostos
11a e 12a não se fotodegradaram significativamente nos primeiros 15 minutos de
irradiação. A relativa fotoestabilidade de ambos os compostos sugere que a concentração
do fotossensibilizador não será significativamente afectada pela luz durante o período
∗

entre 400 e 800 nm.
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necessário para proceder à fotoinactivação do HSV-1 de acordo com o protocolo
escolhido.
Tabela 3: Fotoestabilidade dos fotossensibilizadores 11a e 12a depois da irradiação com luz
2

branca (50 mW/cm ), a diferentes tempos de irradiação.
Tempo de irradiação (min.)
Comp.

0

1

3

5

10

15

11a

100

100

94

93

88

83

12a

100

100

99

96

93

91

2.2.2 ESTUDOS DE FOTOTOXICIDADE
O vírus Herpes Simplex (HSV-1 e HSV-2), é o único membro da família
herpesviridae que pode cultivar-se em linhas celulares (ex. linha contínua Vero).58 Uma
infecção efectiva do vírus herpes é normalmente fatal para a célula e manifesta-se por
uma série de eventos sucessivos observáveis designados por efeitos citopáticos.18
Assim, as células utilizadas para o estudo da actividade anti-herpética dos novos
derivados porfirínicos foram células Vero.
Os vírus utilizam os processos metabólicos da célula hospedeira para a sua
replicação e assim, compostos eficientes na inibição da replicação viral não devem ser
citotóxicos. Para realizar os testes biológicos é, portanto, necessário determinar qual é a
concentração de droga não citotóxica, para as células hospedeiras, a utilizar nos
ensaios.59
A fotocitotoxicidade dos compostos 11a e 12a foi determinada avaliando a inibição
do crescimento de células Vero. As células foram incubadas durante 10 minutos com
diferentes concentrações do fotossensibilizador 11a e 12a (0-20 µM) e irradiadas
posteriormente durante 15 minutos com luz branca (400-800 nm) de intensidade
50 mW/cm 2 . Após 48 horas de incubação, a viabilidade celular foi determinada
recorrendo ao método do MTT.60 Na Tabela 4 e Figura 12 encontram-se representados
os resultados obtidos nestes ensaios.
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Tabela 4: Viabilidade celular das células Vero na presença de diferentes concentrações dos compostos
2

11a e 12a após serem irradiadas durante 15 min. com luz branca (50 mW/cm ).
Conc.(µ
µM)

Viabilidade (%)

*

11a (viabilidade % ± d.)*

12a (viabilidade % ± d.)*

0,1

104,8 ± 2,3

104,5 ± 2,7

0,25

103,3 ± 4,3

99,9 ± 1,3

0,5

101,0 ± 5,3

98,3 ± 2,4

1

95,3 ± 2,5

97,3 ± 2,8

5

84,6 ± 1,7

90,8 ± 5,5

10

69,0 ± 3,0

62,0 ± 5,3

20

18,8 ± 5,9

28,0 ± 4,1

resultados expressos em percentagem de inibição em relação ao controlo sem droga.
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Figura 12 - Perfil de fototoxicidade dos compostos 11a e 12a em células Vero. Cada ponto
representa a média ± desvio padrão de três experiências com seis replicados cada.

Pela análise destes resultados podemos concluir que ambos os compostos não
causaram qualquer efeito citotóxico para concentrações inferiores a 0,5 µM. Este
resultado foi também confirmado por observação das células tratadas com o composto
11a activado pela luz a uma concentração de 0,5 µM recorrendo a microscopia
electrónica de transmissão (Figura 13).
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Figura 13 - Microscopia electrónica de transmissão de Células Vero, tratadas com o
composto 11a (0,5 µM), apresentando estruturas normais, 16 horas após a fotoactivação.

2.2.3 ACTIVIDADE VIRUCIDA
A actividade virucida de ambos os compostos foi avaliada expondo o HSV-1 à
concentração máxima

não

citotóxica

estudada

obtida

através

dos

testes

de

fotocitotoxicidade (0,5 µM). Estudou-se ainda qual a dependência da inactivação do vírus
com a variação do tempo de irradiação. Assim, as suspensões de HSV-1, contendo
1x107 UFP de HSV-1, foram incubadas no escuro com os compostos durante 10 minutos
sendo posteriormente irradiadas durante 5 e 15 minutos. Cada uma destas amostras foi
então utilizada para infectar células Vero de maneira a determinar a sua infectividade
recorrendo ao método de placas.61 Numa experiência controlo paralela, foi observado que
a irradiação do vírus, nas condições de irradiação utilizadas e na ausência do
fotossensibilizador, não causa qualquer inibição viral. De modo a determinar qual o efeito
do composto na ausência de luz, foi ainda incubada uma amostra de vírus na presença
do fotossensibilizador mas que não foi exposta a qualquer irradiação (0 minutos na
Tabela 5). Como se pode verificar pela análise dos resultados reunidos na Tabela 5,
ambos os compostos apresentam inibição da infectividade viral. O composto 11a
evidencia uma actividade excelente: com apenas 5 minutos de exposição à luz a
inactivação viral atinge os 97%, e chega aos 99% quando prolongamos para 15 minutos
o tempo de exposição à luz. Contudo, relativamente ao composto 12a, verifica-se apenas
uma inibição de 50% da população viral quando esta é sujeita a 15 minutos de irradiação.
É importante referir que o composto 11a apresenta alguma actividade antiviral na
ausência da luz, no entanto esta é largamente aumentada por irradiação com luz.
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Tabela 5: Efeito virucida dos compostos 11a e 12a no HSV-1.
Composto

Tempo de irradiação
(min)

11a

12a
a
b

a

Inactivação Viral
b

(% do controlo) ± d.

0

27,80 ± 3,97

5

96,98 ± 0,39

15

99,61 ± 0,39

0

0

5

0

15

48,99 ± 6,08

2

luz branca, 50 mW/cm .
estes valores representam o valor médio de três experiências independentes.

Os resultados biológicos aqui apresentados assim como a síntese dos compostos
alvo do estudo foram já objecto de publicação.33
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2.3 C ARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA DE PORFIRINAS CATIÓNICAS
β – VINIL SUBSTITUÍDAS

2.3.1 INTRODUÇÃO
A espectrometria de massa tem sido reconhecida, desde o início do século, como
uma técnica analítica eficaz, que permite identificar compostos desconhecidos, quantificar
com sensibilidade e rigor materiais conhecidos e elucidar algumas das propriedades
químicas e estruturais de moléculas.
Nos últimos anos, o desenvolvimento de novas técnicas de ionização, de que são
exemplo o electrospray (ESI) e o MALDI (ionização por laser assistida pela matriz) e a
sua combinação com a espectrometria de massa tandem (MS/MS), possibilitaram a
aplicação da espectrometria de massa nos mais variados domínios científicos e
tecnológicos. A grande versatilidade e sensibilidade destas técnicas permitiram a
obtenção de informação estrutural e analítica para uma gama variada de compostos,
desde os inorgânicos mais simples às grandes moléculas biológicas.
Os princípios em que a espectrometria de massa se baseia são simples. A essência
da técnica envolve a formação de iões, por ionização dos átomos ou moléculas de uma
amostra, a sua separação de acordo coma sua razão massa carga (m/z) e a sua
detecção (Figura 14). É nos métodos que são usados para a formação desses mesmos
iões e no modo de os analisar que se encontra a versatilidade desta técnica.

formação
separação
detecção
de iões em fase gasosa

Figura 14 - Processos básicos em Espectrometria de Massa.
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2.3.1.1 ESPECTROMETRIA DE MASSA TANDEM
A espectrometria de massa tandem (MS/MS) é particularmente importante na
identificação de compostos em misturas complexas e na determinação da estrutura de
moléculas desconhecidas. Esta técnica baseia-se na detecção de iões que, após a sua
formação na fonte, sofrem alterações de massa (de carga em alguns casos) durante a
análise. Neste tipo de estudo, a partir de um conjunto de iões que se encontram na fonte
ou que estão retidos numa trapa de iões ou num quadrupolo, são seleccionados iões com
um determinado valor de m/z. Estes iões, designados por precursores, são induzidos
então a fragmentar-se numa célula de colisões por choques com as moléculas de um
gás. Os iões-fragmento resultantes são separados no segundo analisador (Figura 15).62

58

Figura 15 - Esquema de funcionamento de uma análise de MS/MS.

2.3.1.2 IONIZAÇÃO POR ELECTROSPRAY (ESI)
A ionização das moléculas de uma determinada amostra a analisar pode fazer-se
utilizando vários métodos de ionização. Uma das técnicas de ionização em maior
expansão, é a ionização por electrospray (ESI).
No processo de ionização por electrospray, faz-se passar a solução de analito
através de um capilar ao qual é aplicado um potencial elevado (Figura 16). Por efeito
desse potencial, a solução ao atingir a extremidade do capilar é pulverizada, dividindo-se
em pequenas gotas altamente carregadas. Estas gotas são então sujeitas a gradientes
de pressão e de potencial decrescentes até chegarem ao analisador. Durante este
percurso, à medida que o solvente vai evaporando, as gotas vão-se tornando cada vez
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mais pequenas, até que, a alta densidade de carga existente na gota leva à sua divisão e
consequentemente à formação dos iões.
Há essencialmente três características que fazem com que o electrospray seja
considerado uma técnica distinta das outras técnicas de ionização. A primeira destas
características é a capacidade para produzir iões multicarregados, com número de
cargas elevado, reduzindo, assim a razão m/z, de tal modo que seja possível analisar
compostos de elevada massa molecular (até às centenas de kDa) em praticamente todo
o tipo de analisadores. Uma segunda característica é que as amostras a analisar podem
ser introduzidas em solução, o que faz com que seja possível o acoplamento desta fonte
de ionização a técnicas de separação envolvendo líquidos. Por último, e não menos
importante, o facto de o electrospray ser uma técnica de ionização suave permite que
espécies com ligações fracas (ligações de hidrogénio e de van der Waals) que existam
em solução, sejam preservadas na fase gasosa.
Capilar

Electrospray

Fonte de
alta tensão

Figura 16 - Representação esquemática do processo de electrospray.

2.3.1.3 ANALISADORES
Quadrupolo
Um dos analisadores utilizados nas experiências descritas neste trabalho foi o
quadrupolo. Estes analisadores são constituídos por quatro varetas de secção circular ou
idealmente hiperbólica. É aplicado um potencial a cada par cruzado, o qual vai provocar
uma vibração estável (ou instável) dos iões. Apenas os iões com determinada razão
massa/carga vibram de forma estável no decurso da sua trajectória no interior do
quadrupolo e apenas estes vão atingir o segundo analisador, TOF (analisador de tempo
de voo), que se encontra imediatamente antes do detector.
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Analisador de tempo de voo (TOF)
Num analisador de tempo de voo (TOF) (com ou sem reflectrão), os iões, com
massas diferentes, que saem da fonte com a mesma energia cinética, são acelerados por
aplicação do mesmo potencial, percorrendo o mesmo espaço com velocidades diferentes
e atingindo, consequentemente, o detector em tempos também diferentes de acordo com
a sua razão m/z. A utilização de um reflectrão (espelho iónico), colocado no fim do tubo
de voo, permite uma separação mais eficiente e um aumento da resolução quando se
tratam de iões com massas muito semelhantes. O reflectrão consiste numa série de
placas com voltagens crescentes. Os iões penetram no reflectrão até atingirem uma
velocidade nula sendo depois reacelarados no sentido inverso. Assim, iões com maior
energia penetram mais profundamente no reflectrão, pelo que descrevem uma trajectória
maior do que os iões de menor energia.
2.3.1.4 INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA
Os espectros de MS e MS/MS de iões formados em ESI que serão apresentados e
discutidos neste trabalho foram obtidos recorrendo a um analisador híbrido designado por
Q-TOF. Este instrumento equipado com uma fonte de electrospray, consiste num primeiro
analisador de massa que é um quadrupolo, numa célula de colisões (hexapolo) e num
analisador de tempo de voo (TOF) (Figura 17). Nas experiências de MS/MS os iões
formados são seleccionados pelo quadrupolo e induzidos a fragmentar-se por colisão
com um gás no hexapolo. Os iões resultantes da fragmentação do ião precursor são
separados pelo analisador de tempo de voo.
Fonte
Hexapolo

de ionização

(Célula de colisões)

Reflectrão
Quadropolo (MS1)

TOF (MS2)

Figura 17 - Representação do espectrómetro de massa Q-TOF utilizado.
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2.3.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO DE ESI-MS/MS DOS DERIVADOS 11
E 12

O trabalho que apresentaremos ao longo deste subcapítulo resultou da observação
de resultados experimentais inesperados, obtidos quando da caracterização por
espectrometria de massa de electrospray (ESI-MS), das porfirinas 11 e 12. Para explicar
estes resultados foi necessário efectuar trabalho experimental adicional que envolveu a
síntese dos complexos de níquel(II)63 das porfirinas 11a e 12a bem como das formas
deuteradas de todos os compostos anteriores e o estudo de todos estes compostos por
espectrometria de massa de electrospray tandem (ESI-MS/MS).

N
N

X

N

N
R

N
Cl

N

N

11a
11b
11c
22a
22b
22c

N

X = 2H , R = CH3
X = Zn , R = CH3
X = Ni , R = CH3
X = 2H , R = CD3
X = Zn , R = CD3
X = Ni , R = CD3

X

N

R

Cl

N

12a
12b
12c
23a
23b
23c

X = 2H , R = CH3
X = Zn , R = CH3
X = Ni , R = CH3
X = 2H , R = CD3
X = Zn , R = CD3
X = Ni , R = CD3

As formas deuteradas 22 e 23, foram sintetizados recorrendo à mesma metodologia
utilizada na preparação de 11 e 12 (secção 2.1.3), mas usando para a condensação com
a 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina os correspondentes sais de dimetilpiridínio
deuterados.33 Estes sais foram preparados de acordo com a literatura usando iodeto de
metilo deuterado como agente alquilante.50
Na Tabela 6 apresentam-se os valores das massas monoisotópicas das porfirinas 11
e 12 e das respectivas formas deuteradas 22 e 23.
Na caracterização inicial dos compostos 11a e 12a, os iões observados, com
abundâncias relativas significativas nos espectros de ESI-MS, foram os catiões
moleculares M+, quando foram utilizadas voltagens de cone (capilar) entre 40 e 50 V (ou
inferiores a 40 V). Para voltagens do cone superiores a 50 V, observaram-se para os
compostos 11a e 12a iões-fragmento com abundâncias relativas significativas, tais como,
M-15, M-16, M-92, M-93 e M-107. No entanto verificamos que, nas mesmas condições
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experimentais, as abundâncias relativas dos iões M-93 e M-107, eram muito diferentes
para os compostos 11a e 12a. Enquanto que para o composto 11a o ião M-93 é o mais
abundante e corresponde ao pico base (100%), para o composto 12a o pico base
corresponde ao M-107. Um comportamento semelhante foi observado nos espectros de
MS/MS dos iões M+ dos mesmos compostos, parecendo indicar uma potencial utilidade
desta técnica na diferenciação deste tipo de isómeros.
Tabela 6: Massas monoisotópicas das porfirinas 11, 12, 22 e 23 formadas em ESI.
Compostos

Massas monoisotópicas / Da

11a e 12a

732

11c e 12c

788

11b e 12b

794

22a e 23a

735

22c e 23c

791

22b e 23b

797

Para confirmação da hipótese anterior, propusemo-nos estudar os mesmos isómeros
complexados com iões metálicos de diferentes tamanhos, tanto mais que uma explicação
possível para os factos observados seria a não planaridade do macrociclo tetrapirrólico.
Sabe-se que esta é dependente dos efeitos estéreos e electrónicos gerados pelo tipo de
substituintes nas posições meso e β–pirrólicas e pelo tamanho e tipo dos centros
metálicos.64-66 Sabe-se igualmente que os derivados da meso-tetrafenilporfirina com um
substituinte na posição β–pirrólica são ligeiramente distorcidos devido à interacção entre
o substituinte nesta posição e o substituinte na posição meso. No caso presente seria de
esperar que a presença de um grupo metilo na posição orto relativamente ao local pelo
qual o anel piridínio está ligado à ligação dupla provocasse uma maior distorção devido à
sua maior proximidade com o grupo fenilo.
Os espectros de ESI-MS/MS de todos os iões M+ dos compostos 11 e 12 são
apresentados nas Figura 18a-c. Para facilitar a interpretação e discussão dos resultados
apresentamos também, na Tabela 7, os valores de m/z dos iões e as respectivas
abundâncias relativas.
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(A)

(B)

+

Figura 18a - Espectros de MS/MS dos iões M formados em ESI, dos compostos 11a (A) e 12a (B).

(A)

(B)

+

Figura 18b - Espectros de MS/MS dos iões M formados em ESI, dos compostos 11c (A) e 12c (B).
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(A)

(B)

+

Figura 18c - Espectros de MS/MS dos iões M formados em ESI, dos compostos 11b (A) e 12b (B).

Tabela 7: Indicação dos valores de m/z e abundância relativa de cada ião fragmento (A.R.%)
+

retirados dos espectros de MS/MS dos iões M formados em electrospray.
Comp.

M-15

11a

717(17%)

12a

M-16

M-92

M-93

M-107

M-108

M-170

M-182

M-184

716(20%) 640(43%) 639(100%)

625(82%)

624(24%)

562(8%)

550(7%)

548(11%)

717(35%)

716(13%) 640(22%)

639(9%)

625(100%) 624(18%)

562(0%)

550(0%)

548(12%)

11c

773(5%)

772(4%)

696(11%)

695(15%)

681(100%)

680(7%)

618(10%)

606(7%)

604(4%)

12c

773(27%)

772(4%)

696(8%)

695(3%)

681(100%)

680(6%)

618(0%)

606(0%)

604(6%)

11b

779(8%)

778(3%)

702(8%)

701(17%)

687(100%)

686(5%)

624(7%)

612(10%)

610(6%)

12b

779(20%)

778(2%)

702(6%)

701(2%)

687(100%)

686(7%)

624(0%)

612(0%)

610(8%)

A análise dos resultados anteriores revelou-nos que, ao contrário do que seria de
esperar, os compostos 11b e 11c tinham um comportamento semelhante ao dos
respectivos isómeros para. Assim, dos seis compostos estudados, apenas o composto
11a apresentava um comportamento diferente dos outros cinco: o ião fragmento mais
abundante para os outros compostos é o formado pela perda de 107 Da, enquanto que
para o composto 11a, o ião mais abundante corresponde à perda de 93 Da. Este facto
torna-se mais evidente se representarmos graficamente as abundâncias relativas dos
principais iões-fragmento dos iões precursores M+ (Figura 19).

58

CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA DE DERIVADOS DE β-(PIRIDÍNIOVINIL)PORFIRINAS

11a

100

12a

A. R. (%)

80

11b
12b

60

11c

40

12c

20
0
M-15

M-16

M-92

M-93

M-107 M-108 M-170 M-182

Iões-fragmento
Figura 19 - Representação gráfica das abundâncias relativas dos principais iões-fragmento dos
+

iões precursores M obtidos nos espectros de ESI-MS/MS.

Apesar das diferenças verificadas para o composto 11a deve no entanto notar-se
que os iões-fragmento que correspondem à perda de 107 Da são bastante abundantes
para todos os compostos. Esta perda poderá ocorrer através de um ataque intramolecular
envolvendo a posição orto do grupo fenilo e a posição 21 do substituinte seguida de
aromatização e subsequente fissão da ligação 21-22 com eliminação da espécie neutra
CH2C5H4NCH3 (Esquema 10 - via A).
CH3
CH3

N

N

21

22

H

N

NH

via A

Ph

Ph
N

N

-CH2C5H4NCH3

N
Ph

Ph

HN

Ph

M-107

N
N

-CH2C5H4N

via B
N
Ph

N
Ph

M-15

Esquema 10
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Um outra mecanismo possível para a formação do ião M-107 apresenta-se no
Esquema 10 - via B. Esta via alternativa, fundamenta-se na perda de 92 Da a partir dos
iões M-15 observada, para todos os compostos, nos espectros de MS/MS destes iões.
A perda de 93 Da, tal como foi dito anteriormente, conduz ao pico base do espectro
de ESI-MS/MS do composto 11a. A explicação mais óbvia para a formação do ião M-93
corresponde à perda do grupo metipiridilo (Esquema 11).
N CH3

N

NH

N

N

Ph

Ph
N

HN

Ph

-C5H4NCH3

Ph
M-93

M-93
Ph

-C6H5
N
Ph
M-170

Esquema 11

Os fragmentos que correspondem à perda de 92 Da a partir dos iões M+ têm, de
uma forma geral, uma abundância relativa pequena, com excepção dos compostos 11a e
12a. Estes fragmentos poderão formar-se por perda conjunta de 15 e 77 Da.
Os iões formados por perda total de 170 Da poderão resultar da perda de um grupo
fenilo a partir do ião M-93 (Esquema 11), facto que é comprovado pela observação da
perda de 77 Da, no espectro de MS/MS do ião M-93.
Os iões anteriores (M-170) e os iões formados por perda total de 182 Da, embora
tenham abundâncias relativas baixas, são estruturalmente importantes uma vez que
permitem a diferenciação entre cada par de isómeros estruturais (Tabela 7). Os iões M-182
poderão formar-se a partir um mecanismo mais complexo descrito no Esquema 12.
Os fragmentos formados por perdas de 15 e 16 Da são também observados para
todos os compostos, sendo o ião fragmento M-15 mais abundante para os compostos
para enquanto que a abundância relativa do ião M-16 é apenas significativa para os
compostos 11a e 12a. A formação deste último poderá ocorrer por perda do grupo Nmetilo e um hidrogénio do grupo fenilo mais próximo.
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N CH3

N CH3

H

N

Ph

Ph
N

H
H

N

NH

N
Ph
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Ph

N CH3

N CH3

H

H
H

N

Ph

H
H
H
Ph

H
N CH2

H
N

H
H
H
Ph

N CH2

H
H
N

H
H

H

H

H

H
N

H

H
H

Ph -HCC(CH)4NCH2

Esquema 12

Ph

-C6H5

N

M-182

Para confirmação dos mecanismos propostos, especialmente os que envolvem a
formação dos iões mais significativos M-93 e M-107, sintetizaram-se tal como já foi
mencionado, as formas deuteradas 22 e 23 de todos os compostos referidos. Os
espectros de MS/MS obtidos para os compostos deuterados vieram confirmar as
hipóteses apresentadas para as diferentes vias de fragmentação postuladas para os iões
mais abundantes e/ou representativos. De um modo geral, os espectros dos compostos
deuterados apresentam maior número de fragmentos. Também se observam em alguns
casos variações nas intensidades relativas e a formação de iões que podem indicar a
ocorrência de trocas de deutério e hidrogénio. Na Figura 20 apresentam-se, como
exemplo, os espectros de MS/MS dos iões M+ do composto 12a e do seu análogo
deuterado 23a. Como se pode ver, à perda de 107 no composto não deuterado
corresponde uma perda de 110 para o composto deuterado, confirmando a eliminação de
um fragmento CH2C5H4NCH3 (CH2C5H4NCD3 no caso do composto deuterado). De um
modo semelhante, as perdas de 15, 16, 92 e 93 no caso dos compostos não deuterados
correspondem a perdas de 18, 19, 95 e 96 nos compostos deuterados.
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(A)

(B)

+

Figura 20 - Espectros de MS/MS dos iões M formados em ESI, dos compostos 23a (A) e 12a (B).

A diferença de comportamentos entre o composto 11a e os restantes poderá ter
várias explicações relacionadas quer com factores estereoquímicos, quer com factores
electrónicos (variação da densidade electrónica nas diferentes moléculas). Uma das
possíveis explicações pode estar relacionada com a estrutura planar proposta para o ião
M-107 (Esquema 10). Assim, a formação desta estrutura seria favorecida para as
estruturas menos distorcidas. Como se pode observar na Figura 21 o macrociclo para os
compostos 11a (A) e 12a (B) está distorcido, ligeiramente para 12a, mas aparentemente
bastante mais distorcido para 11a∗. Para uma melhor avaliação da distorção promovida
pela introdução do substituinte na posição β–pirrólica apresentamos também, na Figura 21 (C),
o macrociclo praticamente planar da meso-tetrafenilporfirina.
Se os compostos complexados com o zinco e o níquel apresentarem um grau de
distorção semelhante ao composto 12a, o seu comportamento terá que ser semelhante.

∗

O programa utilizado para obter as figuras está disponível gratuitamente na Internet

(ACD/ChemSketch Freeware), mas não podemos garantir serem estas as conformações de menor
energia para as moléculas em estudo.
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(A)

(B)

(C)

Figura 21 - Modelos tridimensionais para os compostos 11a (A) e 12a (B), e para a mesotetrafenilporfirina (C).

No entanto, não podemos deixar de considerar a importância que a distribuição da
densidade electrónica tem nos processos de fragmentação em fase gasosa. Nas mesmas
condições

experimentais,

a escolha entre dois mecanismos de fragmentação

competitivos pode ser determinada exclusivamente em função da densidade de carga.
Assim, a cisão da ligação entre o segundo carbono vinílico e o carbono do anel piridílo,
com a formação do ião M-93, pode ser favorecida em relação ao rearranjo que dá origem
ao ião M-107, se a densidade de carga num daqueles dois átomos for elevada,
enfraquecendo a ligação entre eles.
No presente momento, não existem dados suficientes que nos permitam optar por
uma das hipóteses embora estejam em curso estudos envolvendo cálculos semiempíricos que talvez permitam uma opção fundamentada.
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2.4 CONCLUSÕES
Neste capítulo foi descrita a preparação de diferentes porfirinas contendo unidades
vinílicas substituídas com grupos catiónicos de piridínio e quinolínio, recorrendo a uma
nova metodologia que consiste na condensação tipo aldol entre a 2-formil-5,10,15,20tetrafenilporfirina e os diferentes sais, previamente sintetizados.
Na nova abordagem desenvolvida, os derivados 11, 12, 14 e 16 foram obtidos com
bons rendimentos (Tabela 8) e as reacções mostraram ser estereosselectivas, uma vez
que se verificou em todos os casos, apenas a presença do isómero E. A caracterização
estrutural destes compostos, recorrendo a estudos monodimensionais de RMN de 1H e 13C,
bidimensionais de correlação homonuclear COSY e heteronuclear HSQC, HMBC e
espectrometria de massa em FAB+, foi descrita permitindo confirmar, de uma forma
inequívoca, as estruturas propostas.
Relativamente

às

reacções

de

condensação

entre

a

2-formil-5,10,15,20-

tetrafenilporfirina e o iodeto de 1,2,6-trimetilpiridínio (derivados 18 e 19) ou o iodeto de
1,2 e 1,4-dimetilquinolínio (derivados 20 e 21) será necessário prosseguir com as
experiências no sentido de melhorar os rendimentos dos produtos obtidos e completar
posteriormente os estudos de espectroscopia de ressonância magnética nuclear
necessários para a total a caracterização estrutural dos novos compostos.
Tabela 8: Condições utilizadas nas reacções de condensação de 3 com os diversos sais de
piridínio e os rendimentos obtidos.
tempo de

3a ou 3c

reacção (h)

recuperada (%)

30

1

23

60

11b

30

1

30

43

12a

30

1

15

65

12b

30

1

19

50

14

60

9

-

30

16

60

3

-

55

17

-

-

-

66

comp.

T (ºC)

11a

rendimento (%)

Relativamente aos ensaios biológicos efectuados sobre os compostos 11a e 12a,
podemos salientar que ambos os compostos apresentam um perfil de fotocitotoxicidade
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em células Vero muito semelhante (CC50 = 13,5 e 13,7 µM, respectivamente). Após a
determinação da CMNCE (concentração máxima não citotóxica estudada – 0,5 µM)
recorrendo ao ensaio de fotocitotoxicidade, foram realizados estudos de fotoinactivação
com o vírus HSV-1. É de realçar que apesar da sua semelhança estrutural, os compostos
apresentaram neste ensaio, uma diferença bastante acentuada. Assim, a uma
concentração de 0,5 µM e após 5 minutos de irradiação, o composto 11a fotoinactivou
cerca de 97% da população viral, enquanto que o composto 12a, nas mesmas condições,
não apresentou qualquer efeito virucida.
Face aos resultados obtidos, assim como, a evidente falta de danos celulares
demonstrada quer pelos ensaios de fotocitotoxicidade quer pela microscopia electrónica
efectuada, sentimo-nos encorajados relativamente à progressão destes estudos no
sentido de esclarecer quer o seu mecanismo de acção quer qual o alvo subcelular destes
compostos.
Ainda no que diz respeito aos ensaios biológicos efectuados, parece-nos que face ao
potencial dos compostos estudados na inactivação do HSV-1, os resultados obtidos
sustentam o entusiasmo de alargar estes estudos aos outros compostos sintetizados.
Neste capítulo foram ainda apresentados os resultados inesperados observados na
caracterização por espectrometria de massa de electrospray (ESI-MS), das porfirinas 11
e 12, e que levaram à necessidade de preparar os seus derivados deuterados 22 e 23
também analisados por esta técnica. Dos seis compostos estudados, verificámos que
apenas o composto 11a apresentava um comportamento diferente dos outros cinco no
que diz respeito por exemplo, ao ião fragmento mais abundante. Para o composto 11a, o
ião mais abundante corresponde à perda de 93 Da enquanto que para os outros cinco
compostos o ião fragmento mais abundante corresponde à perda de 107 Da.
A diferença de comportamentos entre o composto 11a e os restantes poderá ter
várias explicações relacionadas quer com factores estereoquímicos, quer com factores
electrónicos (variação da densidade electrónica nas ligações das diferentes moléculas)
mas serão necessários outros estudos para fundamentar estas diferenças. Sabe-se no
entanto, que as propriedades biológicas de alguns sistemas tetrapirrólicos presentes na
natureza, tais como, a vitamina B12 ou o citocromo P450, são condicionadas pela
distorção conformacional e pelos desvios da planaridade do anel porfirínico.67-70 Assim, o
diferente comportamento apresentado pelos isómeros 11a e 12a em espectrometria de
massa poderá em certa medida justificar as diferentes propriedades biológicas que os
compostos

apresentam

na

fotoinactivação

do

HSV-1,

já

aqui

discutidas.
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2.5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

2.5.1 REAGENTES, SOLVENTES E EQUIPAMENTOS
Os reagentes comerciais utilizados neste trabalho não foram submetidos a qualquer
purificação prévia uma vez que os seus graus de pureza assim o permitiam.
Os solventes utilizados nas diversas transformações assim como nas cristalizações
eram analiticamente puros ou foram, sempre que necessário, previamente purificados:
a dimetilformamida foi seca com sulfato de magnésio anidro;
o metanol foi seco, por aquecimento a refluxo, sobre metóxido de
magnésio, na presença de iodo, e destilado em seguida;
a 2- e 4-metilpiridina foram secas, por aquecimento a refluxo, sobre
palhetas de hidróxido de sódio e destiladas em seguida;
POCl3 foi purificado por destilação simples;
o tetra-hidrofurano foi seco, por aquecimento a refluxo, sobre potássio
metálico e na presença de benzofenona. Procedeu-se à sua destilação
quando a mistura em refluxo adquiriu uma coloração azul.
Os solventes utilizados nos diversos processos de purificação foram previamente
destilados e, no caso do diclorometano, clorofórmio, éter de petróleo e tolueno, passados
através de alumina neutra activa (Merck).
A evolução das reacções foi seguida por TLC, usando folhas plásticas revestidas de
sílica gel 60 (Merck). Sempre que foi necessário controlar a presença de reagentes
incolores utilizaram-se folhas de TLC com sílica gel 60 F250. Depois do desenvolvimento
do cromatograma estes foram revelados sobre luz ultravioleta a 254 e/ou a 366 nm.
As separações dos compostos das reacções foram realizadas, de um modo geral,
em cromatografia de coluna com sílica gel 60 com granulometria de 0,063-0,200 mm
(Merck) e alumina neutra 90 (Merck; grau III) ou por cromatografia rápida (“flash”) com
sílica gel S de 0,032-0,063 mm (Riedel-de-Haën).
Os espectros de RMN foram obtidos em solução e registados num espectrómetro
Bruker AMX 300 operando a uma frequência de 300,13 MHz para 1H e 75,47 MHz para
13

C, ou num aparelho DRX 500 operando a uma frequência de 500,13 MHz para 1H e

125,76 MHz para

13

C, no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. As

soluções foram preparadas em solventes deuterados, na grande maioria dos casos,

67

PARTE EXPERIMENTAL

clorofórmio deuterado e como padrão interno o TMS. Os desvios químicos (δ) encontram-se
expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz).
Os espectros de massa de baixa resolução em FAB positivo foram realizados num
espectrómetro VG AutoSpecQ, no Departamento de Química da Universidade de Aveiro,
operando a 70 eV a partir de soluções em clorofórmio ou clorofórmio/metanol, utilizando
como matrizes o álcool 3-nitrobenzílico (NBA) e o tioglicerol, respectivamente.
Os espectros de massa em FAB positivo de alta resolução foram obtidos num
espéctrometro VG AutoSpecM operando a 70 eV e realizados na Universidade de Vigo.
As análises elementares foram efectuadas no Departamento de Química da
Universidade de Aveiro, num aparelho de microanálise CHNS-932 LECO, e na
Universidade de Vigo.
Os espectros de ultravioleta-visível foram registados num espectrofotómetro Uvikon
922 em células de vidro ou quartzo (determinação de log ε) de 1 cm.
Os pontos de fusão foram determinados num aparelho de placa aquecida Reichert
Termovar com um termómetro digital Jenway ou Barnant, e não foram corrigidos.

2.5.2 PREPARAÇÃO DE SAIS DE METILPIRIDÍNIO E DE METILQUINOLÍNIO
2.5.2.1 PREPARAÇÃO DE SAIS DE 1-METIL 2- E 4-METILPIRIDÍNIO
Procedimento geral
Num balão equipado com um condensador adicionamos à metilpiridina apropriada
(10 mmol) o iodeto de metilo (6,90 g, 48 mmol). A mistura resultante foi mantida em
agitação durante 2 (5) ou 3 (4) horas à temperatura ambiente. Ao fim deste período, foi
adicionado éter etílico à mistura reaccional e o precipitado branco obtido foi filtrado e
lavado várias vezes com éter etílico. Após cristalização com metanol/éter etílico o
composto desejado foi obtido puro na forma de um sólido branco.
Iodeto de 1,2-dimetilpiridínio (4) 2,16 g, (89%); RMN 1H (300 MHz, CDCl3), δ:
9,42 (d, 1H, J 6,1 Hz), 8,36 (t, 1H, J 7,4 Hz), 7,96-7,88 (m, 2H), 4,55 (s, 3H, N-CH3),
2,96 (s, 3H, 2-CH3).
Iodeto de 1,4-dimetilpiridínio (5) 2,32 g, (96%); RMN 1H (300 MHz, CDCl3), δ: 9,12
(d, 2H, J 6,4 Hz), 7,86 (d, 2H, J 6,4 Hz), 4,64 (s, 3H, N-CH3), 2,69 (s, 3H, 4-CH3).
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2.5.2.2 PREPARAÇÃO DO SAL DE 1-DECIL-4-METILPIRIDÍNIO
Num balão equipado com um condensador adicionamos à 4-metilpiridina (0,94 g,
10 mmol) o 1-iododecano (1,26 g, 5 mmol). A mistura resultante foi mantida em agitação
durante 6 horas a 80ºC. Ao fim deste período procedeu-se, várias vezes, à lavagem com
éter etílico que foi posteriormente decantado. Após concentração, no evaporador rotativo,
do óleo obtido procedeu-se à sua purificação recorrendo a uma coluna de alumina e
usando como eluente CH2Cl2. A fracção rosa recolhida foi de novo concentrada e o
composto desejado foi obtido puro na forma de um óleo rosa.
Iodeto de 1-decil-4-metilpiridínio (6) 1,45 g, (86%); RMN 1H (300 MHz, CDCl3), δ:
9,17 (d, 2H, J 6,5 Hz, H-2,6); 7,89 (d, 2H, J 6,5 Hz, H-3,5); 4,86 (t, 2H, J 7,4 Hz, H-1’);
2,69 (s, 3H, 4-py-CH3); 2,01 (quint., 2H, J 7,4 Hz, H-2’); 1,33-1,24 (m, 14H, H-3’,4’,5’,6’,7’,8’,9’);
0,87 (t, 3H, J 6,7 Hz, H-10’). RMN de

13

C (125 MHz, CDCl3), δ: 159,0 (C-4); 143,9 (C-2,6);

128,8 (C-3,5); 61,5 (C-1’); 31,8, 31,7, 29,4, 29,3, 29,2, 29,0, 26,0, 22,6 e 22,4 (4-py-CH3 e
C-2’-9’); 14,1 (C-10’). HRMS (FAB+): m/z para C16H28N (M+), calculada: 234,2216;
encontrada: 234,2211.
2.5.2.3 PREPARAÇÃO DO SAL DE 1-(1,2:3,4-di-O-ISOPROPILIDENO-α
α-D-GALACTOPIRANOSE)4-METILPIRIDÍNIO
Num balão equipado com um condensador adicionamos à 4-metilpiridina (0,94
g, 10 mmol) o iodeto de 1-(1,2:3,4-DI-O-isopropilideno-α-D-galactopiranose (0,20 g,
0,54 mmol). A mistura resultante foi mantida em agitação durante 4 horas a 120ºC. Ao
fim deste período, foi adicionado éter de petróleo à mistura reaccional, e o precipitado
rosa pálido obtido foi decantado e lavado várias vezes com éter de petróleo. Após
cristalização com diclorometano/éter de petróleo o composto desejado foi obtido puro
quantitativamente na forma de um sólido rosa pálido.
Iodeto de 1-(1,2:3,4-di-O-isopropilideno-α
α-D-galactopiranose)-4-metilpiridínio
(7) 240,4 mg, (96%); RMN 1H (300 MHz, CDCl3), δ: 9,28 (d, 2H, J 6,5 Hz, H-2,6); 7,75 (d,
2H, J 6,5 Hz, H-3,5); 5,68 (dd, 1H, J 2,4 e 13,6 Hz, H-6’); 5,43 (d, 1H, J 4,9 Hz, H-1’); 4,73
(dd, 1H, J 1,6 e 7,9 Hz, H-4’); 4,67 (dd, 1H, J 2,3 e 7,9 Hz, H-3’); 4,62 (dd, 1H, J 9,5 e
13,6 Hz, H-6’); 4,36-4,32 (m, 1H, H-5’); 4,32 (dd, 1H, J 2,3 e 4,9 Hz, H-2’); 2,69 (s, 3H,
4-py-CH3); 1,42; 1,40; 1,34 e 1,25 [4s, 12H, 2xC(CH3)2]. RMN de

13

C (75 MHz, CDCl3), δ:

159,4 (C-4); 144,7 (C-2,6); 127,9 (C-3,5); 109,7 e 109,2 [2xC(CH3)2]; 96,1 (C-1’); 70,6,
70,45 e 70,40 (C-2’,3’,4’); 67,3 (C-5’); 60,6 (C-6’); 26,2, 25,9, 24,7 e 24,1 [2xC(CH3)2];
22,4 (4-py-CH3). Análise elementar: encontrado (%): C 46,55; H 5,84; N 2,98; calculado
para C18H26INO5: C 46,66; H 5,66; N 3,02; p.f.: >300ºC.
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2.5.2.4 PREPARAÇÃO DO SAL DE TRIMETILPIRIDÍNIO
Num balão equipado com um condensador adicionamos à 2,6-dimetilpiridina (0,92 g,
8,6 mmol) o iodeto de metilo (2,29 g, 16 mmol). A mistura resultante foi mantida em
agitação durante 3 horas a 40ºC. Ao fim deste período, foi adicionado éter etílico à
mistura reaccional, e o precipitado amarelo obtido foi decantado e lavado várias vezes
com éter etílico. Após cristalização com diclorometano/éter de petróleo o composto
desejado foi obtido puro na forma de um sólido amarelo.
Iodeto de 1,2,6-trimetilpiridínio (8) 1,06 g, (51%); RMN 1H (300 MHz, CDCl3), δ:
8,23 (t, 1H, J 7,9 Hz, H-4), 7,80 (d, 2H, J 7,9 Hz, H-3,5), 4,30 (s, 3H, N-CH3), 2,97 (s, 6H,
2x CH3).
2.5.2.5 PREPARAÇÃO DO SAL DE 1,2-DIMETILQUINOLÍNIO
Num balão equipado com um condensador dissolvemos a 2-metilquinolina (0,50 g,
3,5 mmol) em acetato de etilo (5 mL). Adicionamos posteriormente à solução, o iodeto de
metilo (1,49 g, 10,5 mmol). A mistura resultante foi mantida em agitação durante 20 horas
à temperatura ambiente, e depois 7 horas a 40ºC. Depois do arrefecimento da mistura
reaccional até à temperatura ambiente, adicionou-se éter etílico e o precipitado amarelo
obtido foi filtrado e lavado várias vezes com éter etílico. Após cristalização com
metanol/éter etílico, o composto desejado foi obtido puro na forma de um sólido amarelo.
Iodeto de 1,2-dimetilquinolínio (9) 0,31 g, (31%); RMN 1H (300 MHz, CD3OD), δ:
9,01 (d, 1H, J 8,6 Hz, H-4), 8,55 (dd, 1H, J 0,5 e 8,9 Hz, H-8), 8,35 (dd, 1H, J 1,5 e 8,1 Hz,
H-5), 8,23 (ddd, 1H, J 1,5; 7,2 e 8,9 Hz, H-7), 8,03 (d, 1H, J 8,6 Hz, H-3), (ddd, 1H,
J 0,5; 7,2 e 8,1 Hz, H-6), 4,54 (s, 3H, N-CH 3 ), 3,14 (s, 3H, 2-CH 3 ). RMN de

13

C (75

MHz, CDCl3), δ: 162,4 (C-2); 147,1 (C-4); 141,2 (C-10); 136,6 (C-8); 131,7 (C-6), 130,4
(C-7); 129,8 (C-5); 126,3 (C-3); 119,8 (C-9); 40,7 (N-CH3); 23,9 (2-CH3).
2.5.2.6 PREPARAÇÃO DO SAL DE 1,4-DIMETILQUINOLÍNIO
Num balão equipado com um condensador dissolvemos a 4-metilquinolina (0,50 g;
3,5 mmol) em acetato de etilo (5 mL). Adicionamos posteriormente à solução, o iodeto de
metilo (1,49 g, 10,5 mmol) e a mistura resultante foi mantida em agitação durante 20
horas à temperatura ambiente. Adicionou-se éter etílico e o precipitado amarelo obtido foi
filtrado e lavado várias vezes com éter etílico. Após cristalização com metanol/éter etílico,
o composto desejado foi obtido puro quantitativamente na forma de um sólido amarelo.
Iodeto de 1,4-dimetilquinolínio (10) 0,99 g, (99,5%); RMN

1

H (300 MHz,

CDCl3/CD3OD), δ: 9,62 (d, 1H, J 6,0 Hz, H-2), 8,42 (dd, 1H, J 1,4 e 8,6 Hz, H-5), 8,43 (dd,
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1H, J 1,1 e 8,5 Hz, H-8), 8,27 (ddd, 1H, J 1,4; 7,2 e 8,5 Hz, H-7), 8,06 (ddd, 1H, J 1,1; 7,2
e 8,6 Hz, H-6), 7,98 (d, 1H, J 6,0 Hz, H-3), 4,76 (s, 3H, N-CH3), 3,06 (s, 3H, 2-CH3).

2.6 SÍNTESE DE PORFIRINAS
A porfirina utilizada como composto de base para a execução deste trabalho foi a
porfirina simétrica 5,10,15,20-tetrafenilporfirina, cuja síntese consiste numa variante do
método de Rothemund, que envolve a condensação de pirrol com o aldeído aromático
nume mistura de ácido acético glacial e nitrobenzeno, em refluxo.44 A 2-formil-5,10,15,20tetrafenilporfirina bem como o seu complexo de zinco(II) foram sintetizadas de acordo
com os procedimentos descritos na literatura.46,63 A formação do complexo de zinco(II) da
2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina foi apenas controlada por TLC e UV-Vis.
2.6.1 REACÇÕES DE CONDENSAÇÃO COM IODETO DE 1,2- E 1,4- DIMETILPIRIDÍNIO
Procedimento tipo para a síntese dos derivados porfirínicos β-vinilpiridil-substituídos
11a,b-12a,b.
Cloreto de 2-[2-(1-metilpiridínio-4-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (12a):
Uma solução saturada de K2CO3 (19,8 mg, 143 µmol) em THF (3,0 mL) e metanol
(1,5 mL), foi colocada sob agitação a 30ºC, num balão de 25 mL equipado com um
condensador e sob atmosfera de azoto. A esta solução foi adicionada a 2-formil5,10,15,20-tetrafenilpofirina 3a (15,1 mg, 23,5 µmol) e deixada a agitar durante 15
minutos. O sal de metilpiridínio 5 (11,5 mg, 48,9 µmol) foi adicionado à solução e a
mistura resultante foi mantida a 30°C durante 1 hora. Ao fim deste período, os solventes
foram evaporados no evaporador rotativo e o resíduo foi então retomado em CH2Cl2 e
lavado com água destilada e uma solução saturada de NaCl. A fase orgânica foi
separada, seca com Na2SO4 anidro e concentrada no evaporador rotativo. Procedeu-se à
separação dos compostos resultantes da reacção por coluna de cromatografia rápida em
sílica gel, usando como eluente uma mistura de diclorometano/metanol (9:1). A 1ª fracção
obtida na separação cromatográfica consistia na porfirina 3a enquanto que a 2ª fracção
era constituída pelo composto 12a resultante do acoplamento. Depois de cristalizado em
CH2Cl2/hexano obtiveram-se 11,2 mg (65%) do composto 12a. Do reagente de partida, a
2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina, foram recuperadas 2,2 mg (15%).
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Cloreto de 2-[2-(1-metilpiridínio-2-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (11a):
10,6 mg (60%). Foram recuperadas 3,6 mg (23%) do reagente de partida 2-formil5,10,15,20-tetrafenilporfirina. RMN de 1H (300 MHz, CDCl3/CH3OD), δ: 9,98 (d, 1H, J 6,1 Hz,
H-6’); 9,09 (s, 1H, H-3); 8,89 (AB, 2H, J 4,9 Hz, H-12,13); 8,85 (d, 1H, J 5,0 Hz, H-17 ou
H-18); 8,79-8,76 (m, 3H, H-8,7, H-17 ou H-18); 8,26-8,18 (m, 9H, H-Ph-o e H-4’); 7,877,74 (m, 13H, H-Ph-m,p e H-5’); 7,47 (d, 1H, J 15,6 Hz, H-21); 7,43 (d, 1H, J 7,0 Hz, H-3’);
7,33 (d, 1H, J 15,6 Hz, H-22); 4,67 (s, 3H, N-CH3); -2,54 (s, 2H, NH). RMN de

13

C (75

MHz, CDCl3/CH3OD), δ: 152,6 (C-2’); 147,9 (C-6’); 143,2 (C-4’); 142,3, 141,6, 141,6 e
141,3 (C-quaternário-Ph), 140,5 (C-21); 134,7, 134,5 e 134,4 (C-Ph-o); 134,1 (C-3); 134,0
(C-12,13); 133,9 (C-Ph-o); 130,6 e 130,5 (C-17,18); 129,94 (C-8,7); 129,88, 128,5, 128,4,
127,9, 127,4, 126,9, 126,84 e 126,76 (C-Ph-m,p); 125,1 (C-5’); 124,0 (C-3’); 121,3, 120,7,
120,6 e 119,1 (C-5,10,15,20); 115,4 (C-22); 109,0; 46,3 (N-CH3). UV-Vis. (CHCl3), λmáx nm
(int. rel.): 407 (92,2), 445 (100), 529 (27,3), 583 (21,1). HRMS (FAB+): m/z para C52H38N5
(M+), calculada: 732,3127; encontrada: 732,3127. p.f.: > 300ºC.
Cloreto de 2-[2-(1-metilpiridínio-2-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II) (11b)
7,6 mg (43%). Foram recuperadas (4,7 mg, 30%) do reagente de partida 2-formil5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3/ CH3OD), δ: 8,818,76 (m, 5H, H-β); 8,75 (d, 1H, J 4,8 Hz, H-17 ou 18); 8,66 (d, 1H, J 4,8 Hz, H-17 ou 18);
8,36-8,14 (m, 9H, H-Ph-o e H-4’); 8,03-7,73 (m, 15H, H-Ph-m,p e H-3’,5’,6’); 7,27 (d, 1H,
J 11,9 Hz, H-21); 6,97 (d, 1H, J 11,9 Hz, H-22); 4,09 (s, 3H, N-CH3). RMN de

13

C (75 MHz,

CDCl3/CH3OD), δ: 152,6, 152,55, 152,51, 151,3, 151,2 e 151,1 (C-α e C-2’); 144,34;
144,26 (C-4’); 143,94; 143,86 (C-6’); 143,0; 142,0; 140,5 (C-21); 139,8; 136,3 (C-2); 134,9
(C-Ph-o); 133,6, 133,32, 133,27, 133,1, 132,8 e 132,7 (C-β); 129,7, 129,0, 128,3, 128,0,
127,7, 127,4, 127,0 e 126,3 (C-Ph-m,p e C-3’,5’); 122,0; 120,9; 119,5 (C-22). UV-Vis.
(CHCl3), λmáx nm (int. rel.): 415 (100), 402 (71,1), 568 (15,3), 629 (14,4); HRMS (FAB+):
m/z para C52H36N5Zn (M+), calculada: 794,2262; encontrada: 794,2276.
Cloreto de 2-[2-(1-metilpiridínio-4-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (12a):
11,2 mg (65%). Foram recuperadas 2,2 mg (15%) do reagente de partida 2-formil5,10,15,20-tetrafenilporfirina. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3/CH3OD), δ: 9,09 (s, 1H, H-3);
9,07 (d, 2H, J 6,4 Hz, H-2’,6’); 8,86-8,83 (m, 3H, H-β); 8,79-8,76 (m, 3H, H-β); 8,24-8,18
(m, 8H, H-Ph-o); 7,94 (t, 1H, J 7,50 Hz, H-Ph-p); 7,86-7,74 (m, 11H, H-Ph-m,p); 7,54 (d,
2H, J 6,4 Hz, H-3’,5’); 7,49 (d, 1H, J 15,7 Hz, H-21); 7,25 (d, 1H, J 15,7 Hz, H-22); 4,65 (s,
3H, N-CH3); -2,52 (s, 2H, NH). RMN de
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154,0; 144,7 (C-2’,6’); 144,6; 142,1, 142,0, 141,7 e 141,5 (C-quaternário-Ph); 138,4 (C-21);
134,8, 134,6 e 134,5 (C-Ph-o); 129,1, 128,2, 128,0, 127,6, 126,9 e 126,8 (C-Ph-m,p);
123,6 (C-3’,5’); 122,6 (C-22); 121,0, 120,7 e 119,5 (C-5,10,15,20); 47,9 (N-CH3). UV-Vis.
(CHCl3), λmáx nm (int. rel.): 407 (100), 471 (87,2), 529 (21,8), 585 (16,7); HRMS (FAB+):
m/z para C52H38N5 (M+), calculada: 732,3127; encontrada: 732,3134. p.f.: > 300ºC.
Cloreto de 2-[2-(1-metilpiridínio-4-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II) (12b):
6,1 mg (50%). Foram recuperadas 2,1 mg (19%) do reagente de partida 2-formil5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3/ CH3OD), δ: 9,19 (s,
1H, H-3); 8,86-8,82 (m, 4H, H-β); 8,80 (d, 1H, J 4,7 Hz, H-17 ou 18); 8,70 (d, 1H, J 4,7 Hz,
H-17 ou 18); 8,28-8,25 (m, 2H, H-Ph-o); 8,22-8,17 (m, 4H, H-Ph-o); 8,00 (d, 2H, J 7,3 Hz,
H-20-Ph-o); 7,88-7,72 (m, 11H, H-Ph-m,p e H-2’,6’); 7,66 (t, 1H, J 7,3 Hz, H-20-Ph-p);
7,52 (t, 2H, J 7,3 Hz, H-20-Ph-m); 7,16 (d, 1H, J 15,2 Hz, H-21); 7,06 (d, 1H, J 15,2 Hz, H-22);
6,88 (d, 2H, J 6,2 Hz, H-3’,5’); 3,55 (s, 3H, N-CH3). RMN de

13

C (75 MHz, CDCl3/CH3OD),

δ: 154,5 (C-4’); 152,1, 152,0, 151,9, 151,5 e 150,9 (C-α); 147,9; 146,7; 144,3; 144,0
(C-2’,6’); 143,9; 143,6; 139,5 (C-21); 139,4; 135,3 e 135,2 (C-Ph-o); 133,2, 133,1, 133,0,
130,9 e 132,8 (C-β); 132,5 (C-3); 132,2 (C-β); 128,8 (C-20-Ph-p); 128,4 e 128,2
(C-5,10,15-Ph-m,p); 127,6 (C-20-Ph-m); 127,3 e 127,2 (C-5,10,15-Ph-m,p); 123,4
(C-3’,5’); 122,3 (C-2 2 ); 121,8 e 120,6 (C-5,10,15,20); 46,8 (N-CH3). UV-vis. (CHCl3),
λmáx nm (int. rel.): 417 (100), 491 (57,3), 633 (22,4). HRMS (FAB+): m/z para C52H36N5Zn
(M+), calculada: 794,2262; encontrada: 794,2282.

2.6.2 REACÇÃO DE CONDENSAÇÃO COM IODETO DE 1-DECIL-4-METILPIRIDÍNIO
Uma solução saturada de K2CO3 (34,0 mg, 246 µmol) em THF (3,0 mL) e metanol
(1,5 mL), foi colocada sob agitação a 60ºC, num balão de 25 mL equipado com um
condensador sob atmosfera de azoto. A esta solução foi adicionada a 2-formil-5,10,15,20tetrafenilpofirina 3a (26,1 mg, 40,6 µmol). Depois de 15 minutos em agitação, foram
adicionados 2 equivalentes do sal de metilpiridínio 6 (30,3 mg, 83,9 µmol) à solução e a
mistura resultante foi mantida a 60°C durante 3 horas. No decorrer da reacção foram
feitas mais três adições do sal 6 (4 equiv./adição), ao fim de 3, 5 e 7 horas,
respectivamente. Ao fim de um total de 9 horas, deixou-se arrefecer a mistura reaccional
até à temperatura ambiente e os solventes foram evaporados no evaporador rotativo. O
resíduo foi então retomado em CH2Cl2 e lavado com água destilada. A fase orgânica foi
separada, seca com Na2SO4 anidro e concentrada no evaporador rotativo. Procedeu-se à
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separação dos dois compostos resultantes da reacção por coluna de cromatografia
rápida em sílica gel, usando como eluente uma mistura de diclorometano/metanol (5%). A
1ª fracção obtida na separação cromatográfica era constituída pelo composto 14
resultante do acoplamento enquanto que a 2ª fracção consistia num composto de cor
verde não identificado. Depois de cristalizado em CH2Cl2/hexano obtiveram-se 12,1 mg
(30%) do composto 14.
Iodeto de 2-[2-(1-decilpiridínio-4-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (14):
RMN de 1H (500 MHz, CDCl3), δ: 9,09 (s, 1H, H-3); 8,99 (d, 2H, J 6,4 Hz, H-2’,6’); 8,858,77 (m, 6H, H-β); 8,23-8,18 (m, 8H, H-Ph-o); 8,03 (t, 1H, J 7,4 Hz, 20-H-Ph-p); 7,91-7,74
(m, 11H, H-Ph-m e 5,10,15-H-Ph-p); 7,54 (d, 1H, J 6,4 Hz, H-3’,5’); 7,46 (d, 1H, J 16,0 Hz,
H-21); 7,25 (d, 1H, J 16,0 Hz, H-22); 4,77 (t, 2H, J 7,5 Hz, decilo-CH2-1); 2,04-2,02 (m, 2H,
decilo-CH2-2); 1,38-1,25 (m, 14H, decilo-CH2-3-9); 0,86 (t, 3H, J 6,5 Hz, decilo-CH3-10);
-2,53 (s, 2H, NH).

2.6.3 REACÇÃO DE CONDENSAÇÃO COM IODETO DE 1-(1,2:3,4-di-O-ISOPROPILIDENO-α
α-DGALACTOPIRANOSE)-4-METILPIRIDÍNIO

Uma solução saturada de K2CO3 (32,7 mg, 236 µmol) em THF (3,0 mL) e metanol
(1,5 mL), foi colocada sob agitação a 60ºC, num balão de 25 mL equipado com um
condensador sob atmosfera de azoto. A esta solução foi adicionada a 2-formil-5,10,15,20tetrafenilpofirina 3a (24,8 mg, 38,6 µmol). Depois de 15 minutos em agitação, foram
adicionados 2 equivalentes do sal de metilpiridínio 7 (34,3 mg, 74,1 µmol) à solução e a
mistura resultante foi mantida a 60°C durante 3 horas. No decorrer da reacção foram
feitas mais duas adições do sal 7 (2 equiv./adição), ao fim de 1 e 2 horas,
respectivamente. No fim deste período, deixou-se arrefecer a mistura reaccional até à
temperatura ambiente e os solventes foram evaporados no evaporador rotativo. O
resíduo foi então retomado em CH2Cl2 e lavado com água destilada e uma solução
saturada de NaCl. A fase orgânica foi separada, seca com Na2SO4 anidro e concentrada
no evaporador rotativo. Procedeu-se à separação dos compostos resultantes da reacção
por coluna de cromatografia rápida em sílica gel, usando como eluente uma mistura de
diclorometano/metanol (9/1). Depois de cristalizado em CH2Cl2/hexano obtiveram-se 20,5 mg
(53%) do composto 16.
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Iodeto

de

2-[2-(1-(1,2:3,4-di-O-isopropilideno-α
α-D-galactopiranosil)piridínio-4-il)-

vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (16):
RMN de 1H (500 MHz, CDCl3), δ: 9,18 (d, 2H, J 6,7 Hz, H-2’,6’); 9,09 (s, 1H, H-3); 8,868,77 (m, 6H, H-β); 8,25-8,19 (m, 8H, H-Ph-o); 7,96 (t, 1H, J 7,6 Hz, 20-H-Ph-p); 7,87-7,74
(m, 11H, H-Ph-m e 5,10,15-H-Ph-p); 7,491 (d, 1H, J 6,6 Hz, H-3’,5’); 7,489 (d, 1H, J 15,4 Hz,
H-21); 7,24 (d, 1H, J 15,4 Hz, H-22); 5,64 (dd, 1H, J 2,2 e 13,7 Hz, Gal-H-6); 5,50 (d,
1H, J 4,8 Hz, Gal-H-1); 4,79 (dd, 1H, J 1,4 e 8,0 Hz, Gal-H-4); 4,72 (dd, 1H, J 2,3 e 8,0
Hz, Gal-H-3); 4,56 (dd, 1H, J 9,4 e 13,7 Hz, Gal-H-6); 4,39-4,37 (m, 1H, Gal-H-5); 4,35
(dd, 1H, J 2,3 e 4,8 Hz, Gal-H-2); 1,49, 1,44, 1,38 e 1,28 [4s, 12H, 2xC(CH3)2]; -2,53 (s,
2H, NH). RMN de

13

C (125 MHz, CDCl3), δ: 154,4 (C-4’); 144,6 (C-2’,6’); 142,0, 141,7 e

141,5 (C-quaternário-Ph); 138,5 (C-21); 134,8, 134,6, 134,53 e 134,51 (C-Ph-o); 132,9,
131,2, 129,9, 129,85 e 129,77 (C-β); 129,3 (C-20-Ph-p); 128,2, 127,9, 127,6, 127,5 126,9
e 126,8 (C-5,10,15-Ph-m,p e C-20-Ph-m); 122,8 (C-3’,5’ e C-22); 121,0, 120,7, 120,6, e
119,5 (C-5,10,15,20); 109,6 [3,4-C(CH3)2]; 109,3 [1,2-C(CH3)2]; 96,1 (Gal-C-1); 70,65;
70,62 e 70,5 (Gal-C-2,3,4); 67,6 (Gal-C-5); 60,3 (Gal-C-6); 26,3 [1,2-C(CH3)2]; 25,9 e 24,8
[3,4-C(CH3)2]; 24,1 [1,2-C(CH3)2]. HRMS (FAB+): m/z para C63H54N5O5 (M+), calculada:
960,4119; encontrada: 960,4167. p.f.: 266-268ºC.

2.6.4 HIDRÓLISE DOS GRUPOS ISOPROPILIDENO DA PORFIRINA 16
Uma solução da porfirina 16 (7,5 mg, 6,8 µmol) em ácido trifluoroacético/água
(9:1) (1 mL) foi mantida em agitação durante 30 minutos à temperatura ambiente. Após
este período adicionou-se clorofórmio (10 mL) e água (10 mL) à mistura, tendo-se
neutralizado de seguida com uma solução saturada de carbonato de sódio. A mistura foi
extraída com diclorometano, e a fase orgânica foi então lavada com água (50 mL) e seca
com sulfato de sódio anidro. O produto 17 foi purificado por coluna de cromatografia
rápida em sílica gel e foi obtido puro (4,6 mg, 66%) por cristalização em CH2Cl2/éter de
petróleo.
Iodeto de 2-[2-(1-(α/
α/β
β-D-galactopiranosil)piridínio-4-il) -vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (17):
α/
RMN de 1H (300 MHz, DMSO-d6), δ: 9,16 (s, 1H, H-3); 8,92 (d, 2H, J 6,3 Hz, H-2’,6’);
8,87-8,73 (m, 6H, H-β); 8,28-8,21 (m, 8H, H-Ph-o); 7,89-7,84 (m, 12H, H-Ph-m,p); 7,75 (d,
1H, J 6,3 Hz, H-3’,5’); 7,66 (d, 1H, J 16,3 Hz, H-21); 7,41 (d, 1H, J 16,3 Hz, H-22); 6,73 (d,
1H, J 6,9 Hz, Gal-OHβ); multipleto complexo entre δ 5,08 e 3,64 ppm (restantes protões
do açúcar); -2,69 (s, 2H, NH).
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2.6.5 REACÇÃO DE CONDENSAÇÃO COM IODETO DE 1,2,6-TRIMETILPIRIDÍNIO
Uma solução saturada de K2CO3 (53,4 mg, 386 µmol) em THF (3,0 mL) e metanol
(1,5 mL), foi colocada sob agitação a 60ºC, num balão de 25 mL equipado com um
condensador e sob atmosfera de azoto. A esta solução foi adicionada a 2-formil5,10,15,20-tetrafenilpofirina 3a (40,9 mg, 63,7 µmol) e deixada a agitar durante 15
minutos. O sal de 1,2,6-trimetilpiridínio 8 (9,6 mg, 38,6 µmol) foi adicionado à solução e a
mistura resultante foi mantida a 60°C durante 3 horas. Ao fim deste período foram
adicionados mais 1,5 equivalentes do sal de 1,2,6-trimetilpiridínio 8 (10,3 mg, 41,4 µmol)
e a mistura foi mantida sob agitação a 60°C durante mais 21 horas. Ao fim de um total de
24 horas, os solventes foram evaporados no evaporador rotativo e o resíduo foi então
retomado em CH2Cl2 e lavado com água destilada. A fase orgânica foi separada, seca
com Na2SO4 anidro e concentrada no evaporador rotativo. Procedeu-se à separação dos
compostos resultantes da reacção por coluna de cromatografia rápida em sílica gel,
usando como eluente diclorometano com1% de metanol. A 1ª fracção obtida na
separação cromatográfica consistia na porfirina 3a enquanto que a 2ª e 3ª fracções eram
constituídas pelo composto 18 e 19, respectivamente. Depois de cristalizado em
CH2Cl2/hexano obtiveram-se 4,6 mg (10%) do composto 18 e uma quantidade não
quantificável do composto 19. Do reagente de partida, a 2-formil-5,10,15,20tetrafenilporfirina, foram recuperadas 17,6 mg (43%).
Iodeto de 2-[2-(1,6-dimetilpiridínio-2-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirina (18):
RMN de 1H (300 MHz, DMSO-d6), δ: 9,06 (s, 1H, H-3); 8,92-8,79 (m, 6H, H-β); 8,23-8,20
e 8,06 (m e d, 9H, J 6,9 Hz, H-4’e H-Ph-o); 7,78-7,67 (m, 15H, H-3’,5’,21, H-Ph-m,p); 7,23
(d, 1H, J 13,5 Hz, H-22); 3,79 e 2,93 (singuletos largos e mal definidos, 2xCH3); -2,69 (s,
2H,NH).

2.6.6 REACÇÃO DE CONDENSAÇÃO COM IODETO DE 1,2- E 1,4- DIMETILQUINOLÍNIO
Procedimento tipo para a síntese dos derivados porfirínicos 20 e 21.
Cloreto de 2-[2-(1-metilquinolínio-2-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II) (20):
Uma solução de 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilpofirinatozinco(II) 3c (21,9 mg, 31,1 µmol)
em piridina (1,0 mL), foi colocada sob agitação a 50ºC, num balão de 25 mL equipado com
um condensador e sob atmosfera de azoto. A esta solução foi adicionado o sal de 1,2dimetilquinolínio 9 (52,2 mg, 183 µmol) e deixada a agitar durante 20 horas a 50°C. Ao
fim deste período foram adicionados mais 6 equivalentes do sal 9 (52,0 mg, 182 µmol) e
a mistura foi mantida sob agitação por mais 3 horas a 50ºC. Ao fim de um total de 23
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horas, o solvente foi evaporado no evaporador rotativo e o resíduo foi então retomado em
CH2Cl2 e lavado com água destilada e uma solução saturada de NaCl. A fase orgânica foi
separada, seca com Na2SO4 anidro e concentrada no evaporador rotativo. Procedeu-se à
separação dos compostos resultantes da reacção por coluna de cromatografia rápida em
sílica gel, usando como eluente uma mistura de diclorometano/metanol (9:1). A 1ª fracção
obtida na separação cromatográfica consistia na porfirina 3c enquanto que a 2ª e 3ª
fracções eram constituídas pelo composto 20 resultante do acoplamento.
RMN de 1H (300 MHz, DMSO-d6), δ: 9,38 (s, 1H, H-3); 8,85-8,70 (m, 6H, H-β); 8,44-7,41
(multipleto bastante complexo, H-Ph-o, H-Ph-m,p, H-3’-8’); 7,05 (d, 1H, J 9,1 Hz); 4,29 (s,
3H, N-CH3).
Cloreto de 2-[2-(1-metilquinolínio-4-il)-vinil]-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II) (21):
RMN de 1H (300 MHz, DMSO-d6), δ: 9,38 (s, 1H, H-3); 8,91-8,69 (m, 6H, H-β); 8,43 (d,
1H, J 6,1 Hz, H-2’); 8,49-7,58 (multipleto bastante complexo, H-Ph-o, H-Ph-m,p, H-5’-8’);
6,99 (d, 1H, J 6,1 Hz, H-3’); 3,88 (s, 3H, N-CH3).
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA DE β -NITROALQUENIL E

β -DINITROALQUIL MESO-TETRAFENILPORFIRINAS

3.1 I NTRODUÇÃO
O grupo nitro é particularmente versátil e útil em síntese orgânica uma vez que, pode
ser facilmente convertido num grande número de outros grupos funcionais importantes.
São disso exemplo, a sua transformação, por um processo de redução, em oximas,
hidroxilaminas ou aminas, assim como a sua conversão em grupo carbonilo através de,
por exemplo, a reacção clássica de Nef. 71- 73 Assim, a funcionalização da periferia do
macrociclo porfirínico por introdução deste grupo permite a síntese de intermediários
reactivos importantes do ponto de vista de síntese orgânica.
A preparação de nitroalcenos é especialmente importante uma vez que, sendo estes
alcenos deficientes em electrões, são importantes dienófilos em reacções de Diels-Alder.
Alternativamente, estes alcenos electrofílicos participam facilmente em reacções de
adição com diferentes nucleófilos.74,75
Um dos métodos mais utilizados e versáteis para a preparação de nitroalcenos
conjugados consiste na reacção de condensação entre um composto carbonílico e um
nitroalcano, na presença de quantidades catalíticas de base, obtendo-se β–nitroálcoois
(Figura 22). Esta reacção é extensamente utilizada na preparação de β–nitroálcoois e foi
descoberta em 1895 por Henry, sendo conhecida por reacção de Henry ou reacção de
adição nitro-aldol.72,75 As bases mais utilizadas na reacção de Henry incluem alcóxidos,
hidróxidos metálicos, carbonatos e bicarbonatos, aminas terciárias e acetato de
amónio.71,72,74 Os β–nitroálcoois formados nesta reacção podem então, por exemplo, ser
reduzidos a β–aminoálcoois, sofrer a eliminação do grupo nitro, converterem-se em grupo
carbonilo através de uma reacção de Nef ou eventualmente, eliminar posteriormente
água obtendo-se os α-nitroalcenos que polimerizam com alguma facilidade (Figura
22).75,76 Na presença de aldeídos aromáticos, a eliminação de água catalisada pela base
é difícil de evitar, ocorrendo a formação do nitroalceno. Pode verificar-se ainda, a adição
do carbanião do nitrometano ao alceno deficiente em electrões (adição de Michael)
obtendo-se compostos 1,3-dinitrados. Esta reacção combina dois tipos distintos de
reactividade de compostos nitro, e constitui uma das rotas sintéticas mais convenientes
para a preparação de compostos alifáticos dinitrados.77-79
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Figura 22 - Reacção de Henry e as suas aplicações.

Por serem extremamente importantes e apresentarem diversas e significativas
aplicações, falaremos agora de alguns exemplos de reacções, que se encontram
descritas na literatura, tendo como um dos reagentes os nitroalcenos.
A redução directa de nitroalcenos é uma importante via de preparação de outros
compostos

funcionalizados,

nomeadamente,

nitroalcanos,

oximas,

compostos

carbonílicos, hidroxilaminas e alquilaminas. Para a preparação de nitroalcanos por
redução de nitroalcenos existem descritos na literatura diversos métodos que recorrem
ao uso de reagentes como boro-hidreto de sódio, cianoboro-hidreto de sódio, vários
complexos de hidretos metálicos, hidrogenação catalítica, entre outros.72,74,75 Por
exemplo, o composto obtido na redução de nitroalcenos com Zn(BH4)2 em 1,2dimetoxietano (DME) depende da estrutura do nitroalceno. Enquanto que nitroalcenos
α-substituídos são reduzidos a oximas, aqueles que não possuem qualquer
substituinte nesta posição são reduzidos a nitroalcanos.72,74 Em meio ácido, o cloreto
de estanho (II) transforma nitroalcenos em oximas α-substituídas enquanto que, o
mesmo agente redutor numa solução alcoólica é usado na preparação de α-alcóxioximas.74,75 Por outro lado, a redução de nitroalcenos recorrendo ao uso de cloreto de
estanho (II) em meio básico permite obter cetoximas.74,75 A redução de nitroalcenos
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catalisada por platina, paládio ou níquel em diferentes meios é selectiva para a
preparação de nitroalcanos, oximas ou aminas.74 Por exemplo, a hidrogenação de
nitroalcenos recorrendo a Pd permite a preparação de nitroalcanos enquanto que o seu
uso em meio ácido resulta na preparação de oximas. A redução de arilnitroalcenos a
aminas é possível quando o Pd é utilizado numa mistura de ácido acético e ácido
sulfúrico.74 A redução de nitroalcenos seguida de hidrólise ou oxidação permite, em geral,
a obtenção de compostos carbonílicos. Esta redução envolve normalmente o uso de
TiCl3/H2O,80 Fe-HCl, Zn-AcOH, Raney Ni-NaH2PO2, NaBH4/H2O2, CrCl2, entre outros.72,75
A adição de Michael é uma reacção indispensável para a formação de ligações
carbono-carbono ou ligações carbono-heteroátomo, a partir da adição de diferentes
nucleófilos a alcenos deficientes em electrões. Uma vez que o grupo nitro é um grupo
fortemente sacador de electrões, os nitroalcenos são bons aceitadores de Michael.
Compostos do tipo amina e outras bases relacionadas ou álcoois, ou seja, compostos
que possuam aniões de oxigénio, enxofre, azoto ou fósforo constituem bons nucleófilos
para a adição de Michael a nitroalcenos, permitindo a preparação de compostos com dois
heteroátomos em posições vicinais (Esquema 13).72-74
NO2 NO2
R1

R3
R2

cicloadição
[2+3]

A

O

A

R1
R2

Reacção de
Diels-Alder

Reacção de Nef
R1
Al/Hg

X
Bu3SnH
AlBN

B

NO2
R2

NO2
R1
R2

Nu

R1

R3CH2NO2

N O

B

O

R2
NO2

Nu H
Adição
de Michael

R1

R2

R2 = H
R1

CNO

Nu

R1

R2

Nu = RO , RS , RNH , R2P
X

NH2

Nu

H
Nu

R1
R2

Nu

Esquema 13

Os nitroalcenos são aceitadores de Michael muito reactivos e a sua reacção com
compostos metilénicos activados é catalisada por bases como a trietilamina e alcóxidos.
Tal com já foi referido, a adição de Michael de nitroalcanos a nitroalcenos catalisada, por
exemplo por trietilamina ou K2CO3, permite a preparação de compostos 1,3-dinitrados
(Esquema 13). Em alguns casos verifica-se a eliminação intramolecular do grupo nitro
obtendo-se directamente N-óxido-2-isoxazolinas (Esquema 14).72,74
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A síntese de N-óxido-2-isoxazolinas é normalmente realizada recorrendo à síntese
de Kohler que envolve a ciclização de compostos 1,3-dinitrados, catalisada por uma base
(NaOMe).81
A adição conjugada de diferentes reagentes organometálicos, tais como RLi, RMgX,
R2Zn, R2CuLi e R3Al, a nitroalcenos, permite a alquilação destes derivados nitrados. A
adição 1,4 de reagentes do tipo RMgX ou RLi a β-nitroestirenos leva à formação de
intermediários do tipo nitronato que podem ser convertidos em diferente compostos
dependendo das condições de hidrólise (Esquema 15).72,74
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Os nitroalcenos são também muito úteis em reacções de cicloadição, em particular
em reacções de Diels-Alder (Esquema 13) constituíndo dienófilos muito reactivos, sendo
necessárias, geralmente, temperaturas baixas para que se observe reacção. Em
condições térmicas, os nitroalcenos comportam-se como alcenos deficientes em
electrões e reagem com dienos obtendo-se 3-nitrociclo-hexenos. Podem actuar também
como heterodienos e reagir com olefinas na presença de ácido de Lewis, dando origem a
nitronatos cíclicos que podem participar por sua vez em reacções de cicloadição [3+2]
(Esquema 16).72,74
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Depois de conhecidas as principais características e que tipo de reactividade podem
possuir os diversos tipos de nitroalcenos, foi investigada neste capítulo a sua preparação
recorrendo à reacção de condensação entre a 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirina 3a e
o respectivo complexo de Zn(II) 3c, e diferentes nitroalcanos, na presença de
quantidades catalíticas de base.
Apresentaremos ainda neste capítulo, os resultados obtidos na caracterização por
espectrometria de massa dos compostos sintetizados.
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3.2 SÍNTESE DE β - NITROALQUENIL E β - DINITROALQUIL MESO- TETRAFENILPORFIRINAS
A estratégica seguida para a preparação de nitroalcenos foi desenvolvida por
recurso à reacção de condensação do tipo nitro-aldol entre a 2-formil-5,10,15,20tetrafenilporfirina 3a e o seu complexo de zinco(II) 3c, e diferentes nitroalcanos, na
presença de uma base.
Iniciámos as tentativas de condensação utilizando para o acoplamento, a porfirina
complexada com Zn(II) 3c e o nitrometano (nitroalcano mais simples), utilizando como
solvente uma mistura de THF/metanol e K2CO3 como base. O sistema usado, consistia
num balão de 25 mL equipado com um condensador e sob atmosfera de azoto. Utilizando
estas condições foram realizadas várias experiências em que foi avaliada a influência da
temperatura na reacção. Se à temperatura ambiente não se verificava a formação de
qualquer produto, uma temperatura de 50ºC permitiu decorridas 2 horas a formação de
um novo composto de cor rosa forte com maior Rf que o reagente de partida 3c. Ao fim
de 4 horas procedeu-se ao tratamento da mistura reaccional visto se ter verificado, por
TLC, que a porfirina formilada de partida já não estava presente no meio reaccional. Este
composto novo foi então isolado e obtido com um rendimento de 36%. Relativamente a
este primeiro composto isolado, que se pensou inicialmente tratar-se do derivado β–
nitroálcool, o seu espectro de massa apresentou em FAB+ um pico de razão massa/carga
(m/z = 809) possível de ser correspondente ao ião molecular [M+H]+ de um produto
resultante da adição de Michael do nitrometano ao nitroalceno porfirínico 25b (Esquema
17). Apesar da formação do composto 24 ocorrer devido a uma segunda adição de uma
molécula de nitrometano ao nitroalceno porfirínico 25b, este nunca foi observado durante
o decorrer da reacção.
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Constituindo, o composto 24 um derivado de grande interesse para posteriores
modificações estruturais na posição β-pirrólica, procedemos à optimização das condições
reaccionais. Assim, e depois de experimentar diversas condições reaccionais
constatámos que os melhores rendimentos eram obtidos quando utilizávamos a mesma
mistura de solventes e a mesma base mas, recorrendo a temperaturas mais elevadas
(80ºC) e a um tubo selado em atmosfera de azoto. Ao fim de uma hora de reacção foi
observado o consumo total de 3c, com formação de um único produto, o composto 24,
com um rendimento de 66%.
O novo composto foi caracterizado por espectrofotometria de UV-Vis, espectroscopia
de RMN, ESI-MS/MS e análise elementar.
A caracterização do composto 24 por ESI-MS/MS conduziu a resultados bastante
interessantes que deram origem a uma publicação e que serão discutidos neste capítulo
numa secção própria.82
Quanto à caracterização do composto 24 por espectroscopia de ressonância
magnética nuclear podemos salientar que, no espectro de RMN de 1H (Figura 23)
observa-se o singuleto característico de porfirinas substituídas na posição 2 a δ 8,82 ppm
correspondente à ressonância de H-3. O sinal gerado pela ressonância dos restantes
protões β–pirrólicos surge na forma de um multipleto a δ 8,93-8,89 ppm e dois dupletos a
δ 8,87 e 8,73 ppm com J 4,8 Hz. Ainda relativamente aos protões do macrociclo
porfirínico temos a δ 8,22-8,15 ppm um sinal em forma de multipleto que corresponde à
ressonância dos protões das posições orto dos grupos fenilo das posições meso. O sinal
na forma de multipleto correspondente às ressonâncias dos protões meta/para dos
grupos fenilo surge a δ 7,84-7,69 ppm. Por sua vez, os sinais relativos às ressonâncias
dos protões da cadeia alquílica na posição β-pirrólica surgem na zona alifática do
espectro. O sinal correspondente às ressonâncias dos protões H-22 aparece na forma de
dois duplos dupletos a δ 5,00 e 4,90 ppm com J 6,8 Hz e J 13,8 Hz. O sinal
correspondente à ressonância de H-21 surge na forma de um quinteto a δ 4,57 ppm com
J 6,8 Hz.
Recorrendo aos espectros de COSY 1H/1H e HSQC 1H/13C foi possível confirmar a
atribuição dos sinais feita através da análise do espectro de RMN de 1H e identificar no
espectro de RMN de

13

C os sinais correspondentes à ressonância dos carbonos C-22 e

C-21 a δ 77,2 e 35,5 ppm, respectivamente. Foi ainda possível identificar os sinais
correspondentes à ressonância dos carbonos C-3 a δ 132,2 ppm e dos restantes
carbonos β-pirrólicos a δ 132,6; 132,39; 132,36 e 131,8 ppm. Foram ainda assinalados os
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sinais correspondentes às ressonâncias de todos os carbonos dos grupos fenilo das
posições meso (ver parte experimental).
H-22

H-β
H-β
H-Ph-o

H-Ph-m,p

H-21

H-3

1

Figura 23 - Espectro de RMN H do composto 24.

Não se tendo observado a formação do derivado olefínico em nenhuma das
experiências anteriores, decidiu-se reformular a estratégia de reacção para atingir os
objectivos propostos. Baseado em dados recolhidos na bibliografia,78,83 decidiu-se utilizar
alumina básica como catalisador da reacção. Assim, num balão equipado com uma barra
magnética adicionou-se, a uma solução de porfirina 3c e nitrometano em THF, alumina
básica. A mistura foi mantida à temperatura ambiente e em agitação durante 48 horas.
Desta vez, ao fim de duas horas de reacção observou-se por TLC, a formação de um
produto com Rf inferior ao do reagente de partida que pensou-se tratar do derivado β–
nitroálcool. Ao fim de 24 horas, não se observando evolução da reacção adicionou-se
mais nitrometano. O TLC da reacção ao fim de duas horas após adição do nitroalcano,
revelou a formação de dois novos produtos um verde e outro cor de rosa, ambos com
maior Rf do que o reagente de partida. Ao fim de um total de 48 horas não se observando
o evoluir da reacção nem o consumo total do reagente de partida, terminou-se a reacção
para se proceder à purificação e à caracterização dos três produtos formados. Depois de
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submetidas a purificação e isoladas as fracções, constatámos que de facto, a mancha de
cor verde com maior Rf era constituída pelo nitroalceno 25b pretendido (o espectro de
massa em FAB+ confirmou a estrutura revelando o ião [M+H]+ com razão m/z = 748) e a
mancha de cor rosa revelou tratar-se do composto 24. Os rendimentos obtidos nesta
síntese foram de 21% e 18%, respectivamente, tendo-se recuperado ainda 37% do
reagente de partida. Quanto à mancha de menor Rf verificamos que na sua purificação
esta se convertia quer no reagente de partida quer na mancha de cor verde de maior Rf,
o que evidencia que de facto se trata do derivado β–nitroálcool (A) (Esquema 18). Não foi
possível no entanto, dada a sua instabilidade, isolar e caracterizar este intermediário.

HO
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CH3NO2
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t. a.

N
Zn
A
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NO2

N
Zn
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3

NO2
CH2NO2

24

N

1

Zn

2

NO2

22

25b

Esquema 18

O composto 25b foi estudado exaustivamente por ressonância magnética nuclear de
forma a confirmar inequivocamente a sua estrutura. O novo composto foi ainda
caracterizado por espectrofotometria de UV-Vis e análise elementar.
Quando se examinou o espectro de RMN de 1H do composto 25b (Figura 24),
rapidamente foi constatado que não se observam claramente os sinais correspondentes à
ressonância dos protões do grupo substituinte na posição β–pirrólica, ou seja, dos
protões H-21 e H-22. Verificou-se, no entanto, pelo valor do integral do sinal em forma de
multipleto correspondente aos protões meta e para dos grupos fenilo das posições meso,
que os sinais correspondentes aos protões vinílicos se encontrariam sobrepostos neste
multipleto, dificultando o estabelecimento da estereoquímica da molécula. Assim, apenas
recorrendo técnicas bidimensionais heteronucleares, HSQC (1H/13C) e HMBC (1H/13C), foi
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possível a atribuição da estereoquímica da dupla ligação do derivado 25b. A identificação
dos sinais dos protões vinílicos só foi possível pelo estudo das correlações observadas
no espectro de HSQC (Figura 25).

H-β

H-21

H-22

5,10,15H-Ph-o

20-H-Ph-o 20-H-Ph-p

H-3

1

Figura 24 - Espectro de RMN H do composto 25b.

Assim, identificados os sinais a δ 136,3 e 136,0 ppm como sendo devidos à
ressonância dos carbonos aos quais os protões vinílicos estariam ligados, atribuiu-se
consequentemente, os sinais a δ 7,73 e 7,71 ppm com J 13,3 Hz à ressonância dos
protões H-21 e H-22, respectivamente. Com a ajuda deste espectro bidimensional também
se conseguiu identificar o sinal correspondente à ressonância do carbono C-3 a δ
132,7 ppm bem como de todos os carbonos dos anéis fenilo nas posições meso do
macrociclo porfirínico (ver parte experimental). O espectro de HMBC foi particularmente
útil para a atribuição de alguns dos sinais gerados pela ressonância de determinados
carbonos. Neste espectro podemos, por exemplo, verificar correlação a longa distância
(3J) entre o protão H-22 e C-2 bem como, confirmar a atribuição dada ao sinal a δ
136,0 ppm como sendo de facto correspondente à ressonância do carbono C-21, através
da correlação em 3J entre H-3 e C-21.
Mais uma vez, a caracterização do composto 25b por ESI-MS/MS, assim como dos
restantes nitroalcenos de cuja síntese falaremos ainda neste sub-capítulo, conduziu a
resultados bastante interessantes que foram já submetidos para publicação84 e que serão
também apresentados neste capítulo numa secção à parte.

90

SÍNTESE DE β-NITROALQUENIL E β-DINITROALQUIL MESO-TETRAFENILPORFIRINAS

5,10,15-H-Ph-o
H-3

H-21

H-22

20-H-Ph-o

20-C-Ph-p

C-3
20-C-Ph-o
5,10,15-C-Ph-o

C-21
C-22
1

13

Figura 25 - Espectro de HSQC ( H/ C) do composto 25b.

Tendo-se, conseguido obter o nitroalceno 25b tentou-se melhorar o seu rendimento
recorrendo a outros solventes ou mistura de solventes, bem como utilizando outras
bases. Assim, procedemos ainda à condensação de 3c com nitrometano, na presença de
piridina que actuaria como base e como solvente. Esta reacção foi realizada num tubo
selado em atmosfera de azoto e a diferentes temperaturas (Tabela 9). Com estas
experiências verificou-se que:
i)

à medida que a temperatura aumenta, diminui o rendimento de formação do
nitroalceno;

ii)

a formação do composto dinitrado 24 parece ser favorecida com o aumento
da temperatura;

iii)

em nenhuma das reacções utilizando a piridina como solvente e base se
conseguiu observar a formação do intermediário β–nitroálcool, verificando-se
que, neste caso, a eliminação de água para obtenção do nitroalceno é uma
reacção espontânea e extremamente rápida;

iv)

períodos de reacção prolongados não melhoram significativamente o
rendimento e formação do nitroalceno.
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Está descrito na literatura72,74,78,79,83 que a síntese de nitroolefinas decorre com
baixos rendimentos dada a elevada reactividade do produto da reacção que se converte
com facilidade em derivados diméricos ou poliméricos. Este facto, poderá justificar os
baixos rendimentos obtidos para 25b, nas diversas condições utilizadas. No entanto, não
poderemos de facto validar esta suposição pois não foram isoladas quaisquer estruturas
diméricas ou poliméricas que eventualmente se possam ter formado no decorrer das
reacções.
Tabela 9: Condições utilizadas e rendimentos obtidos nas reacções de condensação de 3c
com o nitrometano na presença de piridina.
T(ºC)

t (dias)

η (%) de 25b

η (%) de 24

3c recuperada (%)

60

4

37

7

45

80

2

11

13

61

80

3

14

9

65

80

6

15

13

32

100

4

10

38

16

Utilizando as condições reaccionais estudadas estendeu-se o estudo a outros
nitroalcanos como sejam o nitroetano e o bromonitrometano.
Para preparar o derivado 26b (Esquema 19), começou-se por utilizar as condições
estabelecidas anteriormente na preparação do derivado 25b. No entanto, verificou-se que
neste caso os melhores rendimentos são obtidos a temperaturas mais elevadas. Assim, a
condensação de 3c com o nitroetano, foi realizada num tubo selado em atmosfera de
azoto, na presença de piridina como base e como solvente. A mistura reaccional foi
mantida sob agitação durante 2 dias a 100ºC. O controlo por TLC da reacção permitiu
constatar a formação lenta de um único produto de cor verde, o derivado olefínico 26b
que foi obtido com um rendimento de 64%. Nestas condições não se observou a
formação do produto dinitrado.
Relativamente a esta reacção, é importante realçar que, o facto de existir um
substituinte R = CH3 no nitroalceno, parece diminuir a reactividade deste, dificultando de
certa forma a formação de estruturas diméricas ou poliméricas características deste tipo
de compostos o que poderá possivelmente justificar o aumento do rendimento do
nitroalceno observado para esta reacção.
O novo composto foi caracterizado por espectrofotometria de UV-Vis, espectroscopia
de RMN, espectrometria de massa em FAB+ e análise elementar.
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A caracterização do composto 26b foi iniciada pelo estudo do espectro de massa em
FAB+ que revelou um ião com razão m/z 762 correspondente ao ião [M+H]+ do composto
esperado. A análise do espectro de RMN-1H, apresentava para além dos sinais
correspondentes às ressonâncias dos protões do macrociclo porfirínico, os sinais que
confirmam a presença do novo derivado 26b. Assim, o sinal correspondente à
ressonância do grupo metilo presente no substituinte da posição β-pirrólica surge na
forma de um singuleto na zona alifática do espectro a δ 2,49 ppm. Na zona aromática do
espectro, observou-se a presença de um singuleto largo a δ 8,03 ppm, muito próximo do
dupleto a δ 8,04 ppm (J 6,5 Hz) correspondente à ressonância dos protões orto do grupo
fenilo da posição 20, que corresponderia à ressonância do protão vinílico. Mais uma vez,
apenas recorrendo ao espectro de HSQC e HMBC foi possível confirmar que de facto,
este singuleto largo surge devido à ressonância do protão H-21 e fazer a atribuição dos
carbonos da molécula (ver parte experimental).
O composto 27b (Esquema 19), foi obtido pela condensação do aldeído porfirínico
3c e o bromonitrometano. Também se verificou, neste caso, que as condições
inicialmente utilizadas para a síntese do composto 25b não eram adequadas. Constatouse que o recurso à temperatura usada (60ºC) não só não levava à formação de qualquer
produto
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26a R=CH3, M=2H
26b R=CH3, M=Zn
27a R=Br, M=2H
27b R=Br, M=Zn

3a M=2H
3c M=Zn

Esquema 19

A preparação do composto 27b só foi possível quando foram utilizadas temperaturas
mais baixas, tendo-se verificado que a 40ºC o produto 27b desejado se forma lentamente
e com rendimentos baixos (η = 15%). Observou-se em todas as reacções realizadas, que
aquando da adição do bromonitrometano se formava imediatamente uma espécie de óleo
castanho. Esta observação poderá justificar os baixos rendimentos obtidos pois parece
que o bromonitrometano pode não se encontrar disponível para reagir. Contudo, a adição
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lenta e faseada deste reagente não melhorou significativamente o rendimento da
reacção.
Os estudos espectroscópicos realizados confirmaram no entanto a estrutura
apresentada para o derivado 27b. Tanto o espectro de RMN de 1H (Figura 26) como o
espectro de massa em FAB+ (ião [M+H]+ com m/z = 825) sugerem que o composto obtido
é o resultante da condensação entre 3c e o bromonitrometano. O composto 27b
apresenta um espectro de RMN de 1H simples. Neste espectro encontram-se registados
dois dupletos com J 1,05 Hz, um a δ 9,45 ppm e outro a δ 8,56 ppm atribuídos,
respectivamente, a H-3 e H-21. Para além destes dois sinais foram ainda identificados os
sinais correspondentes às ressonâncias dos restantes protões do macrociclo porfirínico
(ver parte experimental).

H-Ph-m,p
H-β
H-3

H-21
5,10,15-H-Ph-o
20-H-Ph-o

Figura 26 - Espectro de RMN 1H do composto 27b.

Ao longo da caracterização estrutural desta família de compostos não foi ainda
discutido que tipos de espectro de UV-Vis estes apresentam. O tipo de banda Soret, o
número de bandas Q e respectivas intensidades, observadas no espectro de UV-Vis são
no entanto, características importantes dos diferentes derivados porfirínicos obtidos. Os
espectros de visível dos nitroalcenos porfirínicos, dos quais apenas se apresenta como
exemplo o espectro de visível do nitroalceno 26b, apresentam uma banda Soret larga, a
424 nm para 26b, que será devida, provavelmente, à conjugação que existe entre o
substituinte na posição β–pirrólica e o macrociclo tetrapirrólico. Na região entre 550-610 nm
surgem as bandas Q largas e de menor intensidade do que a banda Soret (na figura as
bandas Q foram registadas para soluções 10x mais concentradas relativamente ao
registo apresentado para as bandas Soret). Relativamente ao espectro de visível do
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composto dinitrado 24, este apresenta, em contraste, uma banda Soret bem definida e
menos larga a 421 nm. As bandas Q, no entanto, surgem da mesma forma largas e de
menor intensidade na região entre 550-587 nm.
1,2
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Figura 27 - Espectros de UV-Vis das porfirinas 24 e 26b.

Com o objectivo de obter, apenas, amostra para efectuar estudos de caracterização
estrutural por espectrometria de massa (ESI-MS/MS) foram ainda realizadas as
condensações entre o derivado porfirínico livre 3a e os diferentes nitroalcanos. Estes
novos derivados foram preparados única e exclusivamente para que fosse possível
realizar estudos comparativos de ESI-MS/MS entre os nitroalcenos nas suas formas livre
e complexada com o ião metálico zinco(II).
Para estes mesmos estudos procurou-se ainda obter os derivados dinitrados
resultantes da condensação de 3c quer com o nitroetano quer com o bromonitrometano.
Assim, tentou-se a síntese destes derivados recorrendo ao protocolo desenvolvido para a
preparação do composto 24 em que se utilizava o K2CO3 como base. Verificou-se, no
entanto que, com esta base, não se formava o produto desejado. No entanto, recorrendo
a uma nova abordagem em que se partiu já do nitroalceno 26b como reagente de partida,
foi possível obter os derivados 28 e 29 (Esquema 20).72-74
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Esquema 20
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3.2.1 C ARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSA DE β - NITROALQUENIL E
β - DINITROALQUIL MESO - TETRAFENILPORFIRINAS

3.2.2 INTRODUÇÃO
Graças mais uma vez à estreita colaboração entre o grupo de Química Orgânica e o
grupo de Espectrometria de Massa do Departamento de Química da Universidade de
Aveiro, foi possível proceder à caracterização por espectrometria de massa dos
compostos cuja síntese foi descrita neste capítulo. Assim, o trabalho que será
apresentado ao longo deste subcapítulo teve como objectivo a caracterização, por
espectrometria de massa, de compostos porfirínicos nitrados e dinitrados nas posições
β-pirrólicas. Neste estudo, foi utilizado mais uma vez, o método de ionização por
electrospray (ESI). Os iões formados por este método foram transferidos posteriormente
para um quadropolo (MS1) e o ião pretendido seleccionado (Figura 17, secção 2.3.1.4).
Esse ião foi induzido a fragmentar, com o auxílio de um gás, numa célula de colisões
(hexapolo). Os iões resultantes da fragmentação foram então, analisados recorrendo a
um analisador de tempo de voo (MS2).
A análise dos derivados 25, 26 e 27 na sua forma livre e na forma de respectivo
complexo de zinco(II) foi efectuada para avaliar quer o efeito da presença do metal quer o
efeito dos diferentes substituintes do sistema vinílico no padrão de fragmentação
observado. Ainda neste ponto da dissertação iremos descrever o estudo comparativo,
realizado entre os compostos dinitrados na posição β-pirrólica sintetizados (24, 28 e 29) e
compostos dinitrados em que os grupos nitro se encontram nos grupos fenilo das
posições meso do macrociclo porfirínico, recorrendo da mesma forma à sua
caracterização por ESI-MS/MS.
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3.2.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO DE ESI-MS/MS DOS DERIVADOS
25, 26 E 27
A caracterização por ESI-MS/MS das porfirinas 25b, 26b e 27b conduziu a
resultados experimentais inesperados pelo que foram preparados, como já foi referido, os
referidos macrociclos 25a, 26a e 27a para que deste modo, se pudesse analisar a
influência da presença do ião metálico Zn(II) no seu padrão de fragmentação (Figura 28).

NO2
N

R

N

25b R=H, M=Zn
26a R=CH3, M=2H
26b R=CH3, M=Zn

M
N

25a R=H, M=2H

27a R=Br, M=2H

N

27b R=Br, M=Zn

Figura 28 - Derivados mononitrados analisados neste capítulo por ESI-MS/MS.

Para todas as porfirinas estudadas por ESI-MS, observou-se a formação da
molécula protonada [M+H]+ (Tabela 10) e os espectros caracterizavam-se por ausência
de fragmentação. Assim, as respectivas moléculas protonadas [M+H]+ foram então
seleccionadas, induzidas a fragmentar e os correspondentes espectros de ESI-MS/MS
foram analisados. Para a porfirina 27, quer na forma livre quer na forma de complexo de
zinco(II) observa-se, para o ião [M+H]+, um envelope com vários picos de abundância
relativa elevada devidos à presença dos isótopos dos átomos de Br e Zn. De forma a
obter um espectro mais simples e com a contribuição de apenas um dos isótopos, os iões
seleccionados, para a realização do espectro de MS/MS dos derivados 27,
corresponderam aos do isótopo 79Br (e 64Zn para 27b).
+

Tabela 10: Identificação dos iões [M+H]

observados nos espectros de ESI-MS dos

compostos 25-27.
+

Composto

[M+H] (m/z)

25a

686

25b

748

26a

700

27b

762

27a

764

27b

826
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Análise dos espectros de ESI-MS/MS das porfirinas livres 25a, 26a e 27a
Os espectros de ESI-MS/MS dos iões [M+H]+ dos compostos 25a, 26a e 27a
encontram-se apresentados na Figura 29. Para facilitar a interpretação e discussão dos
resultados apresenta-se também, na Tabela 11, os valores de m/z dos principais iões-fragmento
observados e respectivas abundâncias relativas retiradas dos espectros da Figura 29. A análise
dos resultados anteriores permitiu constatar, embora com abundâncias relativas
assinaladamente diferentes consoante o substituinte R, a presença de alguns iõesfragmento comuns, nomeadamente os iões que correspondem às perdas de HNO2 e
NO2•. Assim, para os compostos 25a e 26a a perda de HNO2 leva à formação de iões
abundantes, correspondendo mesmo ao pico base do espectro de ESI-MS/MS do
composto 26a. Para o composto 27a, no entanto, o mesmo ião-fragmento ocorre com
uma abundância relativa consideravelmente baixa (11%). Relativamente à perda de NO2•,
esta conduz à formação de iões-fragmento abundantes para o composto 25a (76%)
comparativamente ao observado para o composto 26a, para o qual este fragmento ocorre
como um pequeno pico (17%) e encontrando-se ausente para o derivado 27a. As perdas
de HNO2 e NO2• constituem fragmentos característicos de compostos substituídos pelo
grupo nitro85-87 e foram já observados e descritos para diversas porfirinas substituídas
com grupos nitro.88-90
A perda de HNO2 pode ser justificada considerando a localização da carga no grupo
nitro ou no macrociclo porfirínico. A localização do protão no grupo nitro, com
subsequente perda de HNO2, foi já descrita na literatura em estudos de MS/MS de
derivados porfirínicos nitrados.89,90 A eliminação de HNO2, considerando a carga
localizada no macrociclo porfirínico, pode ser justificada segundo dois mecanismos
possíveis e propostos no Esquema 21 (via A ou B). Na via A do Esquema 21 é proposta a
formação de uma ligação tripla conjugada com o macrociclo aromático enquanto que a
via B sugere uma ciclização inicial com formação de um anel de seis lados, seguida de
uma eliminação do tipo 1,2 de HNO2 com formação de uma dupla ligação conjugada,
mais uma vez, com o macrociclo aromático. É de referir que este tipo de ciclização foi já
descrita para outros derivados porfrínicos com grupos nitro ou vinílicos na posição
β-pirrólica. 89,90
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Figura 29 - Espectros de MS/MS dos iões [M+H] formados em ESI, dos compostos 25a (A), 26a
(B) e 27a (C).
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Tabela 11: Resumo dos principais iões-fragmento observados nos espectros de ESI-MS/MS
das porfirinas 25-27, com indicação dos valores de m/z e abundância relativa
(A.R.%).

Composto
25a

26a

27a

25b

26b

27b

- OH•

-

-

-

731 (5)

745 (27)

809 (11)

- 2OH•

652 (7)

666 (4)

-

714 (22)

728 (100)

-

- H2O - OH•

-

-

-

713 (2)

727 (31)

-

- NO2•

640 (76)

654 (17)

-

702 (100)

716 (37)

780 (10)

- HNO2

639 (87)

653 (100)

717 (11)

701 (17)

715 (29)

779 (16)

- HNO2 - C2H2

613 (4)

627 (26)

691 (4)

-

689 (10)

-

- R•

-

-

-

-

747 (9)

- R• - OH•

-

-

-

-

730 (59)

- R• - H2 O

-

-

-

-

729 (66)

- R• - NO

-

-

655 (22)

-

717 (10)

717 (13)

- R• - 2OH•

-

-

-

-

713 (17)

713 (64)

- RCNO

643 (28)

643 (24)

643 (13)

705 (4)

705 (5)

705 (7)

- H2O - RCCH

-

-

-

704 (3)

704 (17)

704 (7)

- C6H5• - NO2•

563 (100)

577 (41)

641 (11)

625 (15)

639 (12)

-

- R• - NO2•

(=HNO2)

639 (17)

639 (100)

(=HNO2)

701 (3)

701 (100)

- R• - HNO2

-

-

638 (20)

700 (8)

-

700 (43)

- RCNO2

627 (13)

627 (26)

627 (9)

689 (<1)

689 (10)

689 (11)

- •CHRNO2

626 (7)

626 (4)

626 (2)

-

-

-

- CH2RNO2

625 (7)

625 (<1)

625 (<1)

687 (6)

687 (45)

687 (65)

615 (28)

615 (30)

615 (9)

-

-

-

-

-

-

677 (4)

677 (22)

677 (7)

[TPP+H]

+

[ZnTPP+H]

100

+
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H

R
H N
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R = CH3, m/z = 653
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via A
- HNO2

H N

A
B
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H N
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NO2
R
H N
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R

HN

R = H, m/z,= 639
R = CH3, m/z = 653
R = Br, m/z = 717

Esquema 21

Para confirmação das hipóteses anteriores, através do estudo da localização do
protão nos iões [M+H]+, decidiu-se analisar os espectros de ESI-MS/MS das formas
deuteradas de todos os compostos. Relativamente às porfirinas livres, dada a labilidade
das ligações entre os hidrogénios e os átomos de azoto das unidades pirrólicas do
macrociclo, verifica-se que na deuteração ocorre a sua troca o que leva à formação dos
iões [M-2H+3D]+. Os espectros de MS/MS dos iões [M-2H+3D]+ dos compostos 25a, 26a
e 27a são os apresentados na Figura 30. Os resultados obtidos confirmam a hipótese de
localização preferencial do protão (ou deutério) no macrociclo, uma vez que, nestas
condições se verifica que a fragmentação principal corresponde à perda de HNO2; a
perda de DNO2 é detectada mas com uma abundância relativa baixa. Assim, este facto
vem reforçar os mecanismos propostos no Esquema 21. Verifica-se, ao comparar os
fragmentos obtidos nos espectros de ESI-MS/MS das espécies não deuteradas (Figura 29)
com os obtidos para as espécies deuteradas (Figura 30), um aumento de 3 unidades em
todos os fragmentos o que corrobora mais uma vez, a hipótese de localização
preferencial da carga no macrociclo porfirínico.
Os fragmentos que correspondem à perda de 34 Da (-2OH•) surgem apenas para os
compostos 25a e 26a com abundância relativa pequena, 7 e 4% respectivamente. Esta
perda não é observada para o composto 27a, nem mesmo combinada com a perda de
Br•. O mecanismo proposto para esta fragmentação envolve um rearranjo através da
ciclização entre a posição orto do grupo fenilo mais próximo do substituinte e o átomo de
azoto do grupo nitro com consequente formação de uma anel de oito lados (Esquema
22). É de referir que a perda de -2OH• já foi descrita na literatura em estudos realizados
com a forma livre e com o complexo de cobre(II) da 2-nitro-5,10,15,20-tetrafenilporfirina.89
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Figura 30 - Espectros de MS/MS dos iões [M-2H+3D] formados em ESI, dos compostos 25a (A),
26a (B) e 27a (C).
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Esquema 22

A análise dos espectros de ESI-MS/MS dos compostos 25a, 26a e 27a revelou um
conjunto de outros iões comuns a todas as porfirinas na forma livre, tais como por
exemplo, os iões observados para valores de m/z 643, 639, 627, 626 e 625. Os
compostos 25a, 26a e 27a apresentam ainda uma via de fragmentação comum que
corresponde à perda de um fragmento neutro no valor de 73 Da, ao qual equivale a
formação dos iões a m/z 613, 627 e 691, respectivamente.
O ião a m/z 643 é formado pela perda de RCNO. Esta via de fragmentação poderá
iniciar-se pelo ataque nucleofílico de um dos átomos de oxigénio do grupo nitro à posição
β-pirrólica adjacente, com formação de um anel fundido de N-óxido 1,2-oxazina, seguida
de perda de um fragmento de óxido de nitrilo, de acordo com o proposto no Esquema 23.
A formação do ião a m/z 627 também pode ser justificada através do mesmo
intermediário N-óxido 1,2-oxazina que fragmenta e perde RCNO2 com formação de um
anel ciclopropano fundido na posição β-pirrólica (Esquema 23). As perdas de RCNO e
RCNO2 constituem fragmentações pouco usuais e inesperadas.
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Esquema 23

Os iões fragmento a m/z 626 e 625, de pequena abundância relativa, comuns a
todos os espectros de ESI-MS/MS das porfirinas livres em estudo, dizem respeito às
perdas de •CHRNO2 e CH2RNO2, respectivamente. O mecanismo através do qual
ocorrem estas perdas, inclui uma ciclização, que envolve a posição orto do grupo fenilo
mais próximo do substituinte, já descrita e característica de porfirinas substituídas nas
posições β-pirrólicas.82,90
A formação do ião fragmento a m/z 639 corresponde à perda simultânea de NO2• e R•.
Esta fragmentação leva à formação do intermediário 30 que pode sofrer um rearranjo
resultando na formação da β-etinilTPP (31), segundo o mecanismo proposto no Esquema 24.
O ião a m/z 615 corresponde a [TPP+H]+ e deve a sua formação à perda de um carbeno cuja
formula é CCRNO2 (Esquema 24).
Relativamente à perda de 73 Da, esta deverá envolver a migração do substituinte R
para a posição β-pirrólica e posterior perda de HNO2 e C2H2, tal como é proposto no
Esquema 25.
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Esquema 25

Comparando os espectros de ESI-MS/MS das porfirinas livres (Figura 29), podemos
constatar que o espectro de MS/MS da porfirina 27a apresenta um comportamento
distinto das restantes, o que revela que a presença do átomo de bromo no mesmo
carbono ao qual se encontra também ligado o grupo nitro é responsável por esta
diferença. De facto, para o composto 27a, a perda de HNO2, fragmentação característica
de compostos nitrados, constitui um ião de pequena abundância relativa (11%) quando
comparado com a que é observada para os compostos 25a (87%) e 26a (pico base,
100%). Para a porfirina 27a a perda simultânea de NO2• e Br• (-R•) corresponde ao pico
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base do espectro de MS/MS (m/z 639, Esquema 24) enquanto que para 26a o ião
correspondente a esta perda (NO2• e R = CH3•) surge com uma abundância relativa
bastante menor (17%). Relativamente a 25a, não se podem estabelecer considerações
relacionadas com esta fragmentação uma vez que, a perda de 47 Da não pode ser
apenas justificada pela perda simultânea de NO2• e R• (R = H). No espectro de MS/MS do
composto 27a pode ainda ser observada a presença de um ião fragmento a m/z 655 que
pode ser justificado pela perda simultânea de Br• e NO, no entanto, esta via de
fragmentação não é observada nos espectros das outras porfirinas livres. A perda de NO
é característica de compostos com grupos substituintes nitro86 e foi já descrita na
literatura para derivados porfirínicos mononitrados.89,91 No entanto, no que diz respeito
aos derivados porfirínicos em estudo esta fragmentação não constitui um processo
favorável e ocorre apenas, como já foi referido, para o derivado 27a em combinação com
a perda de Br•.

Análise dos espectros de ESI-MS/MS dos complexos de zinco(II) 25b, 26b e 27b
Os espectros de MS/MS de porfirinas livres e dos seus respectivos complexos de
iões metálicos apresentam, normalmente, as mesmas vias de fragmentação, apesar de
os iões-fragmento apresentarem abundâncias relativas mais elevadas quando o metal
está presente.88-90 De facto, os espectros de ESI-MS/MS dos complexos de zinco(II) dos
derivados nitroalquenilporfirínicos em estudo revelaram as mesmas vias de fragmentação
(Figura 31) já observadas para as correspondentes formas livres (Figura 29) apesar de
apresentarem abundâncias relativas diferentes, tal como se pode constatar na Tabela 11.
De entre os iões fragmento comuns a ambas as formas pode-se referir, por exemplo,
os iões formados pelas perdas de NO2•, HNO2, 2OH•, C6H5 e NO2•, RCNO (m/z 705), R• e
NO2• (m/z 701), RCNO2 (m/z 689), CH2RNO2 (m/z 687), e a perda do substituinte na sua
totalidade com formação do ião [ZnTPP+H]+ (m/z 677), de acordo com um mecanismo
semelhante ao proposto no Esquema 24 para a formação do ião [TPP+H]+ (m/z 615) para
as bases livres. Existem, contudo, quatro vias de fragmentação que foram apenas
observadas para os complexos de zinco(II): a perda de OH•, a perda de H2O, a perda
simultânea de H2O e OH• (para o caso da porfirina 27b combinada com a perda de Br•) e
a perda de RCCH.
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Figura 31 - Espectros de MS/MS dos iões [M+H] formados em ESI, dos compostos 25b (A),
26b (B) e 27b (C).
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Figura 32 - Espectros de MS/MS dos iões [M+D] formados em ESI, dos compostos 25b (A),
26b (B) e 27b (C).
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A perda de OH• para 25a, 26a e 27a, não consta da Tabela 11 pois corresponde à
formação de iões cuja abundância relativa é inferior a 1%. A perda de um grupo OH•
encontra-se perfeitamente descrita na literatura para diversos compostos nitrados86
incluindo, nitroporfirinas.89,90,92 A perda conjunta de H2O e OH• foi também já observada
em estudos de FAB-MS/MS e está também descrita na literatura para um derivado
porfirínico com um grupo nitro directamente ligado a uma posição β-pirrólica na sua forma
livre ou na forma de complexo de cobre(II).89 De modo a adquirir informação relativa à
localização da carga nos compostos 25b, 26b e 27b e quais os mecanismos prováveis
para as perdas referidas, foi proposto o estudo dos espectros de ESI-MS/MS das formas
deuteradas destes compostos. Os espectros de ESI-MS/MS de todos os iões [M+D]+ dos
compostos 25b, 26b e 27b são apresentados na Figura 32. Um estudo comparativo da
Figura 31 e Figura 32, permite concluir que de facto, o protão (ou o deutério) está
preferencialmente localizado no macrociclo, tal como foi observado para as formas livres,
uma vez que, se continua a verificar a perda de HNO2, 2OH• e OH• com abundâncias
relativas idênticas. Contudo, apesar de ser em pequena extensão, também se formam
alguns iões onde a carga se encontra localizada no grupo nitro. Este dado fica evidente
pela perda de 35 Da observada nos espectros de MS/MS dos iões [M+D]+, que sugere a
perda simultânea de OH• mais OD•. Os mecanismos propostos para as perdas de OH•,
H2O e OH• e H2O mais RCCH estão representados no Esquema 26.
As diferenças nas abundâncias relativas dos fragmentos obtidos nas condições de
ESI-MS/MS para os compostos 25, 26 e 27 nas formas livres e para os complexos de
zinco(II) resulta em espectros de MS/MS com diferentes padrões. As principais diferenças
observam-se para o composto 26, cujo pico base no espectro de MS/MS da forma livre
corresponde à perda de HNO2, enquanto que o pico base para o complexo corresponde à
perda simultânea de 2OH•. Para a porfirina 25, o complexo 25b perde preferencialmente
NO2• em vez de HNO2 que constitui uma perda favorável para 25a. A metaloporfirina 27b
apresenta características bastante peculiares, nomeadamente, a perda de Br• e HBr a
partir do ião precursor [M+H]+, iões esses que não são observados para a forma livre. A
perda de R•, não foi observada para os compostos 25 e 26 quer na forma livre quer na
forma de complexo, o que se pode justificar pelo facto da ligação C-Br constituir uma
ligação fraca que tende a perder o halogéneo conduzindo à formação do ião fragmento a

m/z 747.93 Esta particularidade poderá ser também responsável pela ausência da perda
simultânea de 2OH• e OH• mais H2O, apesar destas fragmentações ocorrerem em
conjunto com a perda de Br• (iões a m/z 713 e 712, respectivamente) e com abundâncias
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relativas elevadas. Foram ainda observados outros fragmentos resultantes da perda
conjunta de Br• e OH• (m/z 730), Br• e H2O (m/z 729), Br• e NO2• (m/z 701,
correspondendo este ião ao pico base). A influência da presença do átomo de bromo no
padrão de fragmentação relativamente ao observado para os compostos 25b e 26b foi da
mesma forma observada para a forma livre 27a.
O
N

O

R

H N
Zn

O

Zn

N

OH

R

H N

O
-OH

Zn

N

R = H, m/z = 748
R = CH3, m/z = 762
R = Br, m/z = 826

R = H, m/z = 748
R = CH3, m/z = 762
R = Br, m/z = 826

H N

R

N

R = H, m/z = 731
R = CH3, m/z = 745
R = Br, m/z = 809

O
N

H N
Zn

R
H

N

Zn

N

H

O

O
R

OH
-H2O

Zn

N

Zn

N

R

N

-OH

OH
H
Zn

N

R

N

R = H, m/z = 713
R = CH3, m/z = 727

O

N

N
R C C H

H

N

Zn

N

m/z = 704

Esquema 26
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A diferença de comportamentos entre os compostos, nomeadamente no que diz
respeito às diferentes abundâncias relativas de iões formados pelas mesmas vias de
fragmentação, poderá estar relacionada com o efeito da presença do metal e do
substituinte R na planaridade do macrociclo. Existem alguns exemplos na literatura que
evidenciam que a não planaridade do macrociclo tetrapirrólico é dependente dos efeitos
estéreos e electrónicos gerados pelo tipo de substituintes nas posições meso e β-pirrólicas,
e que porfirinas na sua forma livre e na forma de complexos adoptam diferentes
conformações.64-66 No entanto, os dados de que dispomos não nos permitem neste
momento justificar se serão estes os factores responsáveis pelos resultados obtidos.

3.2.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO DE ESI-MS/MS DOS DERIVADOS
24, 28 E 29
O trabalho que irá ser discutido neste subcapítulo resultou da observação de
resultados, mais uma vez, inesperados obtidos quando da caracterização por ESI-MS do
composto 24. Para justificar o comportamento peculiar do derivado 24, foi necessário
efectuar trabalho complementar que consistiu na síntese dos compostos 28 e 29. O
objectivo inicial do trabalho consistia apenas na caracterização por espectrometria de
massa dos compostos dinitrados na posição β-pirrólica cuja síntese foi descrita neste
capítulo. No entanto, inesperadamente, os espectros de MS/MS dos complexos de zinco
das β-(1,3-dinitroalquil)tetrafenilporfirinas (24, 28 e 29) apresentaram, tal como já foi
referido, resultados interessantes, nomeadamente a ausência (ou a presença em
abundâncias insignificantes) dos iões formados pela perda de um grupo nitro e a
presença de um fragmento muito abundante devido à perda simultânea de dois grupos
nitro. Assim, para confrontar estes resultados com outro tipo de porfirinas dinitradas,
estudaram-se, também por ESI-MS/MS, os complexos de zinco de diaril-bis(pnitrofenil)porfirinas∗. Estas porfirinas com dois grupos p-nitrofenilo apresentaram, tal como
era de esperar, fragmentações características de compostos nitrados nomeadamente a

∗

Os compostos utilizados no estudo comparativo foram gentilmente cedidos e preparados

pela Drª Maria do Rosário Domingues, de acordo com numa variante do método de Rothemund,
que envolve a condensação de pirrol com os aldeídos aromáticos numa mistura de ácido acético
44

glacial e nitrobenzeno, em refluxo.
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perda de um grupo nitro, que corresponde ao fragmento mais abundante do espectro de
massa tandem.
As porfirinas foram estudadas na forma de complexos de zinco (Esquema 27) e
podem ser divididas em dois grupos: porfirinas que têm os dois grupos nitro localizados
nas posições para de dois dos grupos fenilo das posições meso; e porfirinas substituídas
numa posição β-pirrólica, por cadeias alquílicas com dois grupos nitro em posições
relativas 1,3.
R1

Ph

NO2
NO2

N

N
Zn

Ph
N

24 R1 = R2 = H

R2
Ph

28 R1 = H, R2 = CH3
29 R1 = R2 = R = CH3

N

Ph
R1

N
R4

32 R1 = R2 = Ph; R3 = R4 = p-NO2-C6H4

N
R2

Zn
N

33 R1 = R3 = Ph; R2 = R4 = p-NO2-C6H4
34 R1 = R2 = 4-Py; R3 = R4 = p-NO2-C6H4

N

35 R1 = R3 = 4-Py; R2 = R4 = p-NO2-C6H4
R3

Esquema 27

Os espectros de ESI-MS apresentam para todas as porfirinas estudadas, a presença
do ião [M+H]+. Os valores de m/z correspondentes a cada ião [M+H]+ encontram-se
reunidos na Tabela 12. A fragmentação de cada ião [M+H]+ foi então induzida por colisão
com árgon e os espectros de MS/MS foram analisados. Discutiremos primeiro, por
questões de facilidade de percepção, os resultados obtidos para as porfirinas com os
grupos p-nitrofenilo (32-35) nas posições meso, seguindo-se os resultados obtidos para
as porfirinas β -substituídas (24, 28 e 29).
+

Tabela 12: Identificação dos iões [M+H]

observados nos espectros de ESI-MS dos

compostos 24, 28, 29 e 32-35.
Composto
+

[M+H] (m/z)
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24

28

29

32

33

34

35

809

823

837

767

767

769

769
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Análise dos espectros de ESI-MS/MS das porfirinas 32-35
Os espectros de ESI-MS/MS dos iões [M+H]+ revelaram, um comportamento
semelhante para os compostos 32-35. Na Figura 33 é apresentado o espectro ESIMS/MS dos iões [M+H]+ do composto 32, como exemplo característico da fragmentação
observada para este tipo de compostos. Para facilitar a interpretação e discussão dos
resultados apresentam-se também sumariados na Tabela 13 os valores de m/z e as
respectivas abundâncias relativas para os principais iões fragmento observados.

- NO 2.

[M+H] +
767

721

100

- C 6 H 4NO 2.
645

%
-C6 H 5

.

-HNO 2

720

690

-2NO 2

599
644
585

0

598

614615

691

.

-C 6H 4

675
663 674

685

694

709

733
7 36737 750
736

766
767

580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760

m/z

+

Figura 33 - Espectro de MS/MS dos iões [M+H] formados em ESI, do composto 32.

Em todos os espectros, podemos constatar que a fragmentação principal
corresponde à perda de um grupo nitro (NO2•). A perda de HNO2 também é observada
para as porfirinas 32, 33 e 35, mas com abundâncias relativas muito baixas. A perda
preferencial do grupo NO2• relativamente ao grupo HNO2 sugere que o protão está
preferencialmente localizado no macrociclo tetrapirrólico. A perda do grupo NO2• é
característica de compostos nitrados79,85 e foi já referida na literatura em estudos de
MS/MS de meso-tetrafenilporfirinas quer com um grupo nitro localizado em diferentes
posições do grupo fenilo88,89 quer directamente ligado a uma posição β-pirrólica.89,90 São
ainda observadas, em todos os espectros, fragmentações que correspondem à perda de
dois grupos nitro (Figura 33 e Tabela 13) que ocorrem, quer na forma de perda
simultânea de 2NO2•, quer na forma de NO2• mais HNO2. A perda de NO é outra
fragmentação comum a todos os compostos e que foi também já descrita para derivados
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porfirínicos mononitrados.89,91 A perda de OH• (também descrita para derivados
porfirínicos mononitrados) e a perda conjunta de 2OH• é apenas observada para os
compostos 32 e 33 e dá origem a iões com uma abundância relativa pequena. A perda de
2OH• ocorre provavelmente devido a um efeito orto tal como descrito na literatura, para o
1,3,5-trinitrobenzeno. 94 Ainda relativamente aos compostos 32 e 33, são observados
ainda outros fragmentos, nomeadamente, a perda de C6H5•, C6H4NO2•, perda conjunta de
C6H4NO2• mais NO2• e perda simultânea de C6H5• mais NO2•.
Tabela 13: Resumo dos principais iões-fragmento observados nos espectros de ESI-MS/MS
das porfirinas 32-35, com indicação dos valores de m/z e abundância relativa (A.R.%).
Composto
32

33

34

35

m/z (A.R.%)

m/z (A.R.%)

m/z (A.R.%)

m/z (A.R.%)

- NO

737 (5)

737 (4)

739 (10)

739 (9)

•

750 (5)

750 (3)

-

-

733 (5)

733 (5)

-

-

721 (100)

721 (100)

723 (100)

723 (100)

- HNO2

720 (24)

720 (30)

-

722 (10)

•

- (NO2 + NO)

691 (20)

691 (23)

-

-

- C 6H 5•

690 (34)

690 (31)

-

-

675 (20)

675 (13)

677 (10)

677 (12)

- (HNO2+NO2 )

674 (<1)

674 (6)

676 (<1)

676 (<1)

- C6H4NO2•

645 (56)

645 (52)

-

-

- (C6H5+NO2 )

644 (7)

644 (9)

-

-

- (C6H4NO2•+NO2•)

599 (17)

599 (16)

601 (10)

-

- OH

- 2OH•
- NO2

•

- 2NO2•
•

•

Análise dos espectros de ESI-MS/MS das porfirinas 24, 28 e 29
As porfirinas 24, 28 e 29 apresentam vias de fragmentação completamente distintas
das descritas para os compostos 32-35, mencionados anteriormente. Os espectros de
ESI-MS/MS dos iões [M+H]+ observados para os compostos 24, 28 e 29 são
apresentados na Figura 34 e para facilitar a interpretação dos resultados apresentam-se,
mais uma vez, reunidos na Tabela 14 os principais iões-fragmento, bem como os
correspondentes valores de m/z e abundâncias relativas observados nos referidos
espectros.
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[M+H-R]+•

A

676

100

-(HNO2+NO2)
-(CH3NO2+NO2)

716

717

-2NO2

702

%

677

639 640

0

620

630

640

650

660

670

687

680

[M+H]+

701 703

690

700

809

718

710

720

730

740

750

760

770

[M+H-R]+•

790

800

m/z
810

B

676

100

780

-(HNO2+NO2)
-(HNO2+CH(NO2)CH3730
)

%

702

731

-2NO2

716

-(CH3NO2+NO2)
639
0
600

620

653

640

[M+H]+

703
715
687

654
660

680

700

720

823

-HNO2

717729 732

776

740

760

2

780

800

m/z

820

C

-(HNO2+CH(NO2)CH3)
716

100

[M+H-R]+•
676

-(2CH2NO2) -(HNO2+NO2)
717

%

-2NO2

744745
715

639
640 653
0

620

640

660

677 688
689
680

703
700

718 729
730
720

740

746

760

[M+H]+

-HNO2

760761

837

790

780

800

820

m/z
840

+

Figura 34 - Espectros de MS/MS dos iões [M+H] formados em ESI, dos compostos 24 (A),
28 (B) e 29 (C).
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Tabela 14: Resumo dos principais iões-fragmento observados nos espectros de ESI-MS/MS
das porfirinas 24, 28 e 29, com indicação dos valores de m/z e abundância relativa (A.R.%).
Composto
24

28

29

m/z (A.R.%)

m/z (A.R.%)

m/z (A.R.%)

- HNO2

-

776 (4)

790 (4)

- C 6H 5•

732 (<1)

746 (<1)

760 (<1)

717 (69)

731 (46)

745 (34)

- (HNO2 + NO2•)

716 (94)

730 (33)

744 (28)

- (NO2• + •CH2NO2)

703 (6)

717 (8)

-

- (HNO2 + •CH2NO2)

702 (31)

716 (54)

730 (4)

- (NO2• + •CHCH3NO2)

-

703 (21)

717 (32)

- (HNO2 + •CHCH3NO2)

-

702 (88)

716 (100)

- (β-substituinte )

676 (100)

676 (100)

676 (64)

- (C6H5•+2NO2•)

640 (6)

654 (4)

-

- 2NO2

•

•

Os iões fragmento que correspondem à perda dos dois grupos nitro são observados,
em

todos

os

espectros

de

ESI-MS/MS,

com

elevada

abundância

relativa.

Inesperadamente, a fragmentação principal esperada para estes compostos, isto é a
perda do grupo nitro, não é observada para o composto 24 e é insignificante para os
compostos 28 e 29. Em oposição, e tal como já foi referido, a eliminação de dois grupos
nitro resulta em iões de elevada abundância que se poderão formar através da perda
simultânea de 2NO2• ou NO2• mais HNO2. Tal como foi referido anteriormente, as perdas
de HNO2 e NO2• constituem fragmentos característicos de compostos substituídos pelo
grupo nitro.85-87 À semelhança do que foi constatado para os derivados 25, 26 e 27 e
descrito para diversas porfirinas substituídas com grupos nitro88-90 a perda de HNO2 e
NO2• consiste, normalmente, numa das principais vias de fragmentação. Um mecanismo
provável para a perda de 2NO2• envolvendo a formação de um anel de ciclopropano é
proposto no Esquema 28.
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R1

R1

NO2
NO2
R

H N
Zn

R2

2

H N
Zn

- 2NO2

N

N

Esquema 28

Outra via de fragmentação importante e característica dos espectros de ESI-MS/MS
destes compostos, diz respeito à clivagem β da cadeia alquílica em conjunto com a perda
de HNO2 (Esquema 29 – via A). Este ião fragmento deverá formar-se segundo uma via
em que se observa primeiro a perda de HNO2, com formação de uma dupla ligação
(intermediário vinílico), seguida de ciclização (já descrita na literatura para outros
derivados porfirínicos insaturados β-substituídos90) e eliminação de
•

•

CHR2NO2 ou

CHR1NO2, tal como se encontra proposto no Esquema 29 – via A. Os iões fragmento

resultantes são estabilizados por ressonância.
R1(2)

R1(2)

NO2
R2(1)

H N
Zn

H N
Zn
N

N

R1(2)

NO2
R2(1)
- CHR

2(1)

NO2

H N
Zn
N

-HNO2
1(2)

R

via A

NO2

N

R

24b R1 = R2 = H, m/z = 702

28a R1 = H, R2 = CH3, m/z = 776

28b R1 = H, m/z = 702

1

2

29a R = R = CH3, m/z = 790

NO2
H
Zn

24a R1 =R2 = H, m/z = 762

(28b'R2 = CH3, m/z = 716)

2(1)

29b R1 = R2 = CH3, m/z = 716

N
R1(2)

via B

24, 28, 29

R1(2)
2(1)

-(NO2 + CHR

NO2)

H
Zn

N

H
Zn

N

N
N

24c R1 = R2 = H, m/z= 703

H
- CH2R1(2)

Zn

N
N

36 m/z = 688

1

28c R = H, m/z = 703
(28c'R2 = CH3, m/z = 716)
29c R1 = R2 = CH3, m/z = 717

Esquema 29
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Na caracterização por ESI-MS/MS dos compostos 24, 28 e 29 ficou ainda evidente
outra característica inesperada destes derivados. Para estes compostos, os fragmentos
resultantes da clivagem benzílica (clivagem β) per se, clivagem típica de porfirinas β-alquil
substituídas,88, 95 a partir do ião percursor [M+H]+ não são observados. Verifica-se, no
entanto, a fragmentação que envolve a perda de NO2• e clivagem β da cadeia alquílica
com consequente perda de •CHR1NO2 ou •CHR2NO2 (Figura 34 e Tabela 14) que pode
ser justificada através da formação de intermediários vinílicos, representados no
Esquema 29 – via B como 24c, 28c ou 28c’ e 29c. A partir destes intermediários e depois
de uma ciclização, a perda subsequente de •CH2R1 ou •CH2R2 poderá explicar a
formação do ião a m/z 688 (Esquema 29 - via B, estrutura 36) que apresenta uma
abundância relativa pequena.
As principais fragmentações propostas para estes derivados parecem ocorrer num
local distante da carga, ao contrário do que se verifica para ião a m/z 687, cuja formação
será provavelmente induzida pela carga, tal como se representa no Esquema 30. O ião
fragmento a m/z 687 (estrutura 37) pode ser formado através da perda de CH3R1 ou
CH3R2 a partir dos intermediários 24d, 28d ou 28d’ e 29d como se encontra representado
no Esquema 30.
R1
H N
Zn
N

H
N
1

- CH3R

24d R1 = H, m/z = 703

R2

H
N

Zn

Zn
N

N

37 m/z = 687

2

- CH3R

H N
Zn
N

24d R2 = H, m/z = 703

28d R1 = H, m/z = 703

28d' R2 = CH3, m/z = 717

29d R1 = CH3, m/z = 717

29d R2 = CH3, m/z = 717

Esquema 30

Um dos fragmentos mais abundantes e comum a todos os espectros das porfirinas

24, 28 e 29 é o ião que surge a m/z 676, correspondendo mesmo ao pico base para as
porfirinas 24 e 28. Este ião apresenta o mesmo valor de razão massa/carga que o ião
[M+H-R]+•. Este fragmento inesperado é formado a partir da clivagem α da cadeia
alquílica, ao contrário do que se encontra descrito na literatura para porfirinas

β -substituídas, que normalmente apresentam, tal como já foi referido, iões-fragmento
resultantes da clivagem β da cadeia alquílica.88,95
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Em todos os mecanismos descritos foi assumido que a protonação das moléculas
ocorreria num dos átomos de azoto central do macrociclo porfirínico. Van Berkel e
colaboradores tinham já observado a formação, usando o electrospray como método de
ionização, da molécula protonada do complexo de níquel da octaetilporfirina.96 Apesar de
neste trabalho não se encontrar especificamente descrita a localização da carga, o local
mais provável para a sua localização será também num dos átomos de azoto central tal
como se verificou para os estudos de ESI-MS/MS com deutério dos compostos 25, 26 e

27.

119

CONCLUSÕES

3.3 CONCLUSÕES
Neste capítulo foi descrita a preparação de diferentes porfirinas contendo unidades
vinílicas substituídas com grupo nitro, recorrendo a uma condensação tipo aldol entre a 2formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II) e diferentes nitroalcanos. Foram ainda
preparados novos derivados substituídos na posição β-pirrólica por uma cadeia alquílica
contendo dois grupos nitro em posições relativas 1,3. A preparação destes nitroalcenos é
particularmente importante uma vez que, tal como foi referido no ponto 3.1 deste capítulo,
apresentam diversas e importantes aplicações.
Foram

encontradas

as

condições

adequadas

que

permitiram

obter

estereosselectivamente e com bons rendimentos os derivados 24, 25b, 26b e 27b
(Tabela 15). A caracterização estrutural destes compostos, recorrendo a estudos
monodimensionais de RMN de 1H e

13

C, bidimensionais de correlação homonuclear

COSY e heteronuclear HSQC, HMBC e espectrometria de massa em FAB+, descrita
permitiu confirmar, de uma forma inequívoca, as estruturas propostas.
Tabela 15: Condições utilizadas nas reacções de condensação de 3c com os diversos
nitroalcanos e os rendimentos obtidos.
tempo de

3c

reacção

recuperada (%)

80

1h

-

66

25b

60

4 dias

45

37

26b

100

4 dias

-

64

27b

40

10 h

46

15

composto

T (ºC)

24

rendimento (%)

Neste capítulo foram ainda apresentados e discutidos os resultados inesperados
observados na caracterização por espectrometria de massa tandem com ionização por
electrospray (ESI-MS) das formas livres e dos complexos de zinco(II) das porfirinas 25,

26 e 27. Dos seis compostos estudados, verificámos que o composto 27 apresentava um
comportamento de fragmentação distinto dos outros quatro. Este facto dever-se-á
provavelmente ao efeito do átomo de bromo como substituinte R no sistema vinílico.
Pode-se no entanto, verificar pela observação cuidada dos espectros de ESI-MS/MS que,
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apesar da diferença de substituintes R e da presença ou não de metal, as principais vias
de fragmentação são comuns aos seis compostos. Estas vias incluem, nomeadamente,
os iões formados pelas perdas de NO2•, HNO2, 2OH•, R• e NO2•, RCNO, RCNO2,
CH2RNO2, C6H5• e NO2• e a formação do ião [TPP+H]+ ou [ZnTPP+H]+. Existem, no
entanto, algumas fragmentações que são características para cada conjunto de
compostos. Por exemplo, para as formas livres 25a, 26a e 27a, observa-se a formação
de iões por perda de •CRHNO2 e HNO2 mais C2H2 enquanto que apenas para os
complexos 25b, 26b e 27b, se observa a perda de OH•, H2O, OH• mais H2O e H2O mais
RCCH.
Neste capítulo foi também estudado o diferente comportamento apresentado pelos
compostos 24, 28 e 29, em espectrometria de massa tandem utilizando o electrospray
como técnica de ionização. Estes compostos, com dois grupos nitro em posições
relativas

1,3

apresentaram

aquando

a

sua

caracterização

por

esta

técnica,

fragmentações características e bastante peculiares, que poderão levar a uma atribuição
estrutural errónea. Esta observação refere-se ao facto de, por exemplo, estes compostos
apresentarem no seu espectro de ESI-MS/MS a formação, com uma abundância relativa
insignificante ou mesmo a ausência, de iões resultantes da perda de um grupo nitro.
Estas porfirinas apresentam, no entanto e como já foi referido, como via principal de
fragmentação a perda de dois grupo nitro. Por outro lado, não se observa a clivagem da
ligação β do substituinte na ligação β-pirrólica característica de compostos β-substituídos.
A cisão desta ligação surge apenas em combinação com a perda de HNO2 ou NO2•.
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3.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

3.4.1 REAGENTES, SOLVENTES E EQUIPAMENTOS
Os reagentes comerciais utilizados neste trabalho não foram submetidos a qualquer
purificação prévia uma vez que os seus graus de pureza assim o permitiam.
Os solventes utilizados nas diversas transformações assim como nas cristalizações
eram analiticamente puros ou foram, sempre que necessário, previamente purificados:
o metanol foi seco, por aquecimento a refluxo, sobre metóxido de
magnésio, na presença de iodo, e destilado em seguida;
a piridina foi seca, por aquecimento a refluxo, sobre palhetas de hidróxido
de sódio e destiladas em seguida;
o tetra-hidrofurano foi seco, por aquecimento a refluxo, sobre potássio
metálico e na presença de benzofenona. Procedeu-se à sua destilação
quando a mistura em refluxo adquiriu uma coloração azul.
Os solventes utilizados nos diversos processos de purificação foram previamente
destilados e, no caso do diclorometano, clorofórmio, éter de petróleo e tolueno, passados
através de alumina neutra activa (Merck).
As técnicas utilizadas para a separação dos componentes das misturas reaccionais
bem como os aparelhos utilizados para a sua caracterização encontram-se descritos na
secção 2.5.

3.4.2 PREPARAÇÃO DE NITROALCENOS
3.4.2.1 SÍNTESE DE 2-(2-NITRO-1-NITROMETILETIL)-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINATOZINCO(II)
Uma solução saturada de K2CO3 (17,8 mg; 129 µmol) em THF (2,0 mL) e metanol
(1,0 mL) foi colocada sob agitação num tubo equipado com uma barra magnética. A esta
solução foram adicionados, o 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II) (15,8 mg,
22,0 µmol) e, depois de purgar a mistura com azoto durante 1 minuto, o nitrometano
(0,5 mL). A mistura reaccional foi então, mantida a 80ºC sob agitação e sob atmosfera de
azoto durante 1 hora, no tubo fechado. A reacção foi monitorizada por TLC de forma a
assegurar a conversão total do reagente de partida. Ao fim deste período e depois de
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deixar arrefecer a mistura reaccional até à temperatura ambiente, os solventes foram
evaporados no evaporador rotativo até à secura. O resíduo foi então retomado em CH2Cl2
e lavado com água destilada. A fase orgânica foi separada, seca com Na2SO4 anidro e
concentrada no evaporador rotativo. Procedeu-se à separação do composto resultante da
reacção por coluna de cromatografia rápida em sílica gel, usando como eluente uma
mistura de diclorometano/éter de petróleo (2:1). Depois de cristalizado em CH2Cl2/hexano
obtiveram-se 12,0 mg (66%) do composto 24.

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3), δ: 8,93-8,88 (4H, m, H-β); 8,87 e 8,73 (2H, 2d, J 4,8 Hz,
H-β); 8,81 (1H, s, H-3); 8,22-8,15 (8H, m, 5,10,15,20-H-Ph-o); 7,84-7,69 (12H, m,
5,10,15,20-Ph-H-m,p); 5,00 e 4,90 (4H, 2dd, J 6,8 Hz e J 13,8 Hz, H-22); 4,57 (1H, quint.,

J 6,8 Hz, H-21). RMN de

13

C (75 MHz, CDCl3), δ: 150,84; 150,75; 150,6; 150,2; 147,1;

144,8; 142,9; 142,51; 142,48; 142,2; 137,1 (C-2); 134,6 e 134,4 (5,10,15-C-Ph-o); 133,0
(20-C-Ph-o); 132,6, 132,39 e 132,36 (C-β); 132,2 (C-3); 131,8 (C-β); 129,0 (20-C-Ph-p);
127,8, 127,6, 127,3, 126,7 e 126,6 (5,10,15,20-C-Ph-m e 5,10,15-C-Ph-p); 122,3; 121,7;
121,4; 120,8; 120,2; 77,2 (C-22); 35,5 (C-21). UV-Vis. (CH2Cl2), λmáx/nm (log ε): 421 (5,76),
550 (4,32), 587 (3,65). Análise elementar: encontrado (%): C 69,47; H 3,69; N 9,93;
calculado para C47H32N6O4Zn: C 69,68; H 3,98; N 10,37; p.f.: >300ºC.

3.4.2.2 SÍNTESE DE 2-(2-NITROVINIL)-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINATOZINCO(II)
Num

tubo

equipado

com

uma

barra

magnética,

o

2-formil-5,10,15,20-

tetrafenilporfirinatozinco(II) (21,6 mg, 31,0 µmol) foi dissolvido em piridina (0,5 mL). A esta
solução, depois de purgada com azoto durante 1 minuto, foi adicionado o nitrometano
(0,5 mL). A mistura reaccional obtida foi então, mantida durante 4 dias sob agitação e sob
atmosfera de azoto, no tubo fechado a 60ºC. A reacção foi monitorizada por TLC de forma
a assegurar a evolução da reacção. Ao fim deste período e depois de deixar arrefecer a
mistura reaccional até à temperatura ambiente, os solventes foram evaporados no
evaporador rotativo até à secura. O resíduo foi então retomado em CH2Cl2 e lavado com
água destilada. A fase orgânica foi separada, seca com Na2SO4 anidro e concentrada no
evaporador rotativo. Procedeu-se à separação dos compostos resultantes da reacção por
coluna de cromatografia rápida em sílica gel, usando como eluente uma mistura de
diclorometano/éter de petróleo (2:1). A 1ª fracção constituída pelo composto desejado foi
cristalizada em CH2Cl2/hexano obtendo-se 8,4 mg (37%) do composto 25b. A 2º fracção
era constituída pelo composto 24 que foi obtido puro por cristalização em CH2Cl2/hexano
(1,7 mg, 7%). Foram ainda recuperadas, na 3ª fracção, 9,7 mg (45%) do reagente de
partida, o 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II).
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RMN de 1H (300 MHz, CDCl3), δ: 9,07 (s, 1H, H-3); 8,90-8,88 (m, 6H, H-β ); 8,19 (d,
6H, J 6,3 Hz, 5,10,15-H-Ph-o); 8,15 (d, 2H, J 6,3 Hz, 20-H-Ph-o); 7,86 (t, 1H, J 7,4 Hz,
20-H-Ph-p); 7,79-7,69 (m, 11H, 5,10,15-H-Ph-m,p e 20-H-Ph-m); 7,73 (d, 1H, J 13,3 Hz,
H-21); 7,71 (d, 1H, J 13,3 Hz, H-22). RMN de

13

C (75 MHz, CDCl3), δ: 151,39; 151,36;

151,2; 150,9; 150,1; 146,9; 146,4; 142,4; 142,2; 141,9; 136,3 (C−22); 136,0 (C−21);
134,38, 134,36 e 134,34 (5,10,15-C-Ph-o); 134,0 (20-C-Ph-o); 133,8 (C-2); 133,1 (C-β);
132,7 (C-3); 132,6, 132,4 e 132,2 (C-β); 129,1 (20-C-Ph-p); 127,9; 127,6, 127,2, 126,7 e
126,6 (5,10,15-C-Ph-m,p e 20-C-Ph-m); 122,0; 121,5; 121,4; 121,0. UV-Vis. (CH2Cl2),

λmáx/nm (log ε): 440 (5,09), 560 (4,14), 608 (4,09). Análise elementar: encontrado (%):
C 73,61; H 3,68; N 9,09; calculado para C46H29N5O2Zn: C 73,75; H 3,90; N 9,35. p.f.:
>300ºC.

3.4.2.3 SÍNTESE DE 2-(2-NITROPROPENIL-1-IL)-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINATOZINCO(II)
Num

tubo

equipado

com

uma

barra

magnética,

o

2-formil-5,10,15,20-

tetrafenilporfirinatozinco(II) (20,1 mg, 28,0 µmol) foi dissolvido em piridina (0,5 mL). A esta
solução, depois de purgada com azoto durante 1 minuto, foi adicionado o nitroetano (0,25 mL).
A mistura reaccional foi então mantida durante 4 dias, sob agitação e sob atmosfera de
azoto, no tubo fechado a 100ºC. A reacção foi monitorizada por TLC de forma a
assegurar a evolução da reacção. Ao fim deste período e depois de deixar arrefecer a
mistura reaccional até à temperatura ambiente, os solventes foram evaporados no
evaporador rotativo até à secura. O resíduo foi então retomado em CH2Cl2 e lavado com
água destilada. A fase orgânica foi separada, seca com Na2SO4 anidro e concentrada no
evaporador rotativo. Procedeu-se à separação do composto resultante da reacção por
coluna de cromatografia rápida em sílica gel, usando como eluente uma mistura de
diclorometano/éter de petróleo (2:1). Da separação cromatográfica obtiveram-se duas
fracções, a 1ª fracção constituída pelo composto 26b e a 2ª fracção pelo reagente de
partida em quantidade insignificante, pelo que foi descartada. Depois de cristalizados em
CH2Cl2/hexano obtiveram-se 13,0 mg (64%) do composto 26b.

RMN de 1H (500 MHz, CDCl3), δ: 8,92-8,90 (4H, m, H-β); 8,88 e 8,822 (2H, 2d, J 4,6 Hz,
H-β ); 8,818 (1H, s, H-3); 8,21-8,18 (6H, m, 5,10,15-H-Ph-o); 8,04 (2H, d, J 6,5 Hz,
20-H-Ph-o); 8,03 (1H, bs, H-21); 7,77-7,69 (12H, m, 5,10,15,20-H-Ph-m,p); 2,49 (3H, s,
H-23). RMN de

13

C (125 MHz, CDCl3), δ: 167,7; 150,83; 150,81; 150,80 (C-2); 150,1;

147,5; 146,8; 145,2 (C-22); 143,1; 142,7; 142,65; 142,64; 142,1; 136,0; 135,9; 134,5 e
134,4 (5,10,15-C-Ph-o); 133,8 (20-C-Ph-o); 133,6, 132,6, 132,4, 132,32, 132,28 e 132,0
(C-β); 131,8 (C-21); 130,9; 128,84; 128,78; 127,7, 127,5, 127,3, 127,1 e 126,5
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(5,10,15,20-C-Ph-m,p); 122,3; 121,4; 121,3; 121,2; 120,8; 13,8 (C-23). UV-Vis. (CH2Cl2),

λmáx/nm (log ε): 424 (5,35), 554 (4,30), 596 (3,88). Análise elementar: encontrado (%):
C 72,14; H 4,06; N 8,54; calculado para C47H31N5O2Zn: C 73,97; H 4,09; N 9,18. p.f.:
>300ºC.

3.4.2.4 SÍNTESE DE 2-(2-BROMO-2-NITROVINIL)-5,10,15,20-TETRAFENILPORFIRINATOZINCO(II)
Num

tubo

equipado

com

uma

barra

magnética,

o

2-formil-5,10,15,20-

tetrafenilporfirinatozinco(II) (21,4 mg, 30,0 µmol) foi dissolvido em piridina (0,5 mL). A esta
solução, depois de purgada com azoto durante 1 minuto, foi adicionado o
bromonitrometano (0,1 mL). A mistura resultante foi mantida, no tubo fechado, a 40°C
durante 5 horas altura em que se adicionou mais bromonitrometano (0,1 mL). Ao fim de
um total de 10 horas, deixou-se arrefecer a mistura reaccional até à temperatura
ambiente e os solventes foram evaporados no evaporador rotativo. O resíduo foi então
retomado em CH2Cl2 e lavado com água destilada. A fase orgânica foi separada, seca
com Na2SO4 anidro e concentrada no evaporador rotativo. Procedeu-se à separação dos
compostos resultantes da reacção por coluna de cromatografia rápida em sílica gel,
usando como eluente uma mistura de diclorometano/éter de petróleo (2:1). Da separação
cromatográfica foram obtidas duas fracções, a 1ª fracção constituída pelo composto
desejado e a 2ª fracção pelo reagente de partida. Depois de cristalizados em
CH2Cl2/hexano obtiveram-se 3,7 mg (15%) do composto 27b. Foram recuperadas (9,8
mg, 46%) do reagente de partida, o 2-formil-5,10,15,20-tetrafenilporfirinatozinco(II).

RMN de 1H (500 MHz, CDCl3), δ: 9,45 (1H, d, J 1,05 Hz, H-3); 8,94 e 8,90 (AB, 2H, 2d,
J 4,6 Hz, H-β); 8,89 (AB, 2H, d, J 5,1 Hz, H-12,13); 8,87 e 8,83 (AB, 2H, 2d, J 4,7 Hz,
H-β ); 8,56 (1H, d, J 1,05 Hz, H-21); 8,22 (2H, dd, J 1,5 Hz e J 7,7 Hz, 5-H-Ph-o); 8,208,18 (4H, m, 10,15-H-Ph-o); 8,10 (2H, dd, J 1,5 Hz e J 7,7 Hz, 20-H-Ph-o); 7,79-7,73
(12H, m, 5,10,15,20-H-Ph-m,p). RMN de

13

C (125 MHz, CDCl3), δ: 151,2; 151,0; 150,9;

150,0; 147,1; 146,9; 142,5; 142,48; 142,37; 142,0; 134,9 (C-3 ou C-21); 134,8 (C-3 ou 21);
134,6, 134,43 e 134,41 (5,10,15-C-Ph-o); 133,9 (20-C-Ph-o); 133,5 (C-2); 132,9, 132,6,
132,5, 132,3 e 132,2 (C-β); 129,0, 127,8, 127,6, 127,3 e 126,6 (5,10,15,20-C-Ph-m,p);
122,2; 121,42; 121,37; 120,5.
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