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RESUMO 

“Avaliação de porfirinas na determinação simultânea de cátions 

por espectrofotometria uv-vis e calibração multivariada” 

Ivson de C. Nino; Sherlan G. Lemos; Júlio S. Rebouças 

 

Neste trabalho, investigou-se a utilização de porfirinas como agentes 

complexantes não-seletivos para o desenvolvimento de um método de 

determinação simultânea dos cátions Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Co2+ e Hg2+ 

empregando calibração multivariada de primeira ordem. Inicialmente, 

dada sua ampla disponibilidade e menor custo, tentou-se empregar a 

5,10,15,20-tetrafenilporfirina (H2TPP) em meio orgânico para complexar 

os cátions em meio aquoso. Problemas de instabilidade do sistema 

impediram a conclusão dessa proposta, mas alguns aspectos importantes 

deste sistema são apresentados. Como alternativa, avaliou-se o uso da 

5,10,15,20-tetraquis(4-carboxifenil)porfirina (H2TCPP) em meio aquoso. 

Um planejamento fracionário 24-1 indicou que as melhores condições de 

metalação foram pH 9, tempo de aquecimento de 10 minutos e 

temperatura de aquecimento de 80°C. A melhor concentração de 

catalisador (Cd2+) foi 5 x 10-8 mol L-1. O conjunto de calibração foi 

construído empregando um planejamento Brereton para os 6 cátions em 5 

níveis de concentração. Foi utilizada validação externa com um conjunto 

de 10 amostras contendo concentrações aleatórias dos analitos. Foram 

construídos modelos baseados em regressão por mínimos quadrados 

parciais (PLS) e regressão linear múltipla (MLR) combinada à seleção de 

variáveis por algoritmo genético (GA), ou algoritmo das projeções 

sucessivas (SPA). O método foi empregado na análise de amostras de 

água mineral, sendo encontrados bons valores de recuperação aparente 

quando as amostras fortificadas foram previstas pelos modelos SPA-MLR.  

 

Palavras chave: Determinação simultânea, metais, mesoporfirinas, 

calibração multivariada, seleção de variáveis. 
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ABSTRACT 

“Assessment of porphyrins in the simultaneous determination of 

cations by uv-vis spectrophotometry and multivariate calibration” 

Ivson de C. Nino; Sherlan G. Lemos; Júlio S. Rebouças 

 

In this work, we have investigated the use of porphyrins as non-selective 

complexing agents for the simultaneous determination of cations Pb2+, 

Zn2+, Cu2+, Mn2+, Co2+, and Hg2+ employing first-order multivariate 

calibration. At first, given its widespread availability and lower cost, the 

5,10,15,20-tetraphenylporphyrin (H2TPP) was used in organic medium to 

complex cations in aqueous medium. Due to the instability of this system, 

the completion of this proposal was not achieved, but some important 

aspects are presented. Alternatively, we evaluated the use of 5,10,15,20-

tetrakis (4-carboxyphenyl) porphyrin (H2TCPP) in aqueous medium. A 24-1 

fractional factorial design indicated that the best conditions of metallation 

were pH 9, with the reaction performed in 10 minutes, at a temperature of 

80°C. The best concentration of catalyst (Cd2+) was 5 x 10-8 mol L-1. A 

calibration set was constructed employing a Brereton design for six 

cations at five concentration levels. External validation was used with a 

set of ten samples containing random concentrations of analytes. 

Calibration models were constructed based on partial least-squares 

regression (PLS) and multiple linear regression (MLR) combined with 

variable selection by genetic algorithm (GA), or the successive projections 

algorithm (SPA). The method was employed in the analysis of mineral 

water samples and good apparent recoveries were obtained when spiked 

samples were predicted by SPA-MLR model. 

 

Keywords: simultaneous determination, metals, mesoporphyrins, 

multivariate calibration, variables selection. 
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1. INTRODUÇÃO 

O fato das porfirinas estarem presentes nos principais sistemas de 

manutenção da vida desperta um enorme interesse em conhecer e 

manipular seus mecanismos de atuação com o objetivo de desenvolver 

aplicações tecnológicas similares às suas funções naturais. O transporte 

de oxigênio no sangue, a realização de processos metabólicos de natureza 

redox no sítio de enzimas e a fotossíntese são as principais funções que 

algumas metaloporfirinas, tais como o grupo heme (Figura 1), 

desempenham nos seres vivos (KRISHNAMURTHY et al., 2007).  

Vários estudos estão sendo realizados tendo como base as funções 

naturais que as porfirinas exercem, tais como o desenvolvimento de 

células solares para geração de energia simulando a fotossíntese (PANDA 

et al., 2012), e o desenvolvimento de mímicos do citocromo P450, 

responsável pela catálise de muitas reações de oxidação que ocorrem nas 

células, principalmente as hepáticas (KONSTANDI et al., 2014). 
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Figura 1 - Metaloporfirina presente no grupo heme da hemoglobina, 

responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. 
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As metaloporfirinas desempenham importantes funções catalíticas 

na maioria dos seres vivos, e estas funções estão diretamente 

relacionadas à capacidade que essas metaloporfirinas possuem de 

adaptação à variação do estado de oxidação dos centros metálicos 

durante um processo catalítico. Ao longo dos estudos ficou comprovado 

que esta capacidade está diretamente relacionada à natureza e ao estado 

de oxidação do cátion no centro porfirínico, aos grupos substituintes e 

suas posições na porfirina (WIJESEKERA; DOLPHIN, 1994). Desta forma, 

quando um mesmo tipo de porfirina encontra-se complexada com 

diferentes cátions num ambiente químico semelhante, uma das possíveis 

maneiras de identificar as metaloporfirinas é através dos espectros de 

absorção molecular das mesmas.  

Vários trabalhos na literatura relatam o uso de porfirinas para a 

determinação via absorção molecular das metaloporfirinas formadas com 

cátions como o Mn2+ (TABATA; TANAKA, 1982), Cu2+ (WATANABE; 

OHMORI, 1981), Cd2+ (KAWAMURA et al., 1988), Pb2+ (LI et al., 1999), 

Zn2+ (TABATA; KAJIHARA, 1989), Rh3+ (SHULIN; MENGJIN, 1989), Fe2+ 

(MIANYI et al., 1990), Ni2+ (KAWAMURA et al., 2006), Hg2+ (PENG et al., 

1994), e o Li+ (TABATA et al., 1997). Nesses trabalhos, os autores 

empregaram as bandas características dos complexos formados no 

espectro de absorção molecular na região do UV-vis. Além das 

determinações individuais de cada cátion, há um trabalho que propõe a 

determinação simultânea de Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ e Pb2+ empregando 

um método espectrofotométrico univariado baseado nos espectros 

transformados por segunda derivada (HAN et al., 2011).  
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1.1 Objetivos 

 Tendo em vista os resultados obtidos por HAN et al. (2011), o 

presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma 

metodologia para determinação simultânea de cátions em meio aquoso, 

mediante quantificação das metaloporfirinas formadas com a 5,10,15,20-

tetrafenilporfirina e 5,10,15,20-tetraquis-(4-carboxifenil)-porfirina.  

 Para atingir o objetivo principal deste trabalho, os seguintes 

objetivos específicos podem ser destacados: 

 Disponibilização da H2TPP em meio aquoso como agente 

complexante, solubilizando-a em solventes orgânicos que 

atuarão como tensoativos;  

 Avaliação e melhoramento das condições de complexação dos 

cátions Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Co2+ e Hg2+ mediante 

realização de um planejamento fatorial; 

 Desenvolvimento de modelos de calibração multivariada 

empregando regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) 

ou regressão linear múltipla (MLR) com seleção de variáveis; 

 Emprego dos modelos construídos para a determinação 

simultânea dos cátions propostos em amostras de água 

mineral.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Porfirinas 

As porfirinas são caracterizadas pela presença de um amplo núcleo 

macrociclo formado por quatro grupos pirróis unidos por pontes 

metilidênicas (Figura 2) (WIJESEKERA; DOLPHIN, 1994). A substituição 

dos hidrogênios externos localizados nas posições 5, 10, 15, 20 do 

macrociclo por grupos alquilas ou arilas dá origem a uma classe de 

substâncias muito importantes conhecidas como meso-porfirinas, sendo 

as meso-arilporfirinas, como as 5,10,15,20-tetrafenilporfirinas, as mais 

estudadas.  
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Figura 2 - Macrociclo da porfirina e a numeração das posições da 

estrutura. 

 

 

A 5,10,15,20-tetrafenilporfirina, conhecida por H2TPP, é uma 

porfirina de primeira geração formada pela adição de um grupo fenil a 

cada uma das posições meso do macrociclo. É uma porfirina simples que 

pode ser preparada por várias rotas de síntese. Dentre as rotas mais 
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recentes, pode-se citar o método de Lindsey (LINDSEY et al., 1986), que 

consiste na reação entre o benzaldeído e o pirrol em diclorometano na 

presença de um catalisador ácido (BF3·Et2O ou TFA (ácido 

tricloroacético)), e um oxidante (DDQ (2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-

benzoquinona) ou p-cloranil) (Figura 3). Uma característica importante 

que é apresentada pela H2TPP é a grande solubilidade na maioria dos 

solventes orgânicos, e uma baixíssima solubilidade em meio aquoso. 

 

N
H

O H

NNH

HNN
+

 Ácido, Oxidante

CH2Cl2, 

H2TPPBenzaldeídoPirrol

 

Figura 3 - Método de Lindsey para síntese de porfirinas simétricas. 

Representação da síntese e estrutura da 5,10,15,20-tetrafenilporfirina. 

 

 

Devido à baixa solubilidade da H2TPP em meio aquoso, uma prática 

comum e já estabelecida no preparo dos complexos desta e de outras 

porfirinas é a realização da reação em meio orgânico. Os principais 

métodos de complexação empregam como solventes a N,N-

dimetilformamida (ADLER et al., 1970; FUNASHI et al., 1984; ROBINSON 

e HAMBRIGHT., 1991), ácido acético (BUCHLER e PUPPE, 1970), 

acetilacetonato (BUCHLER et al., 1976), tetraidrofurano (COllMAN et al., 

1975; WALKER et al., 1983) e piridina (FUHRHOP e MAUZERALL, 1969). 

Apesar da maioria dos solventes citados acima possuírem bases duras em 
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suas estruturas (PEARSON, 1963), como o oxigênio e nitrogênio, são 

nestes solventes que são obtidos os melhores rendimentos das reações de 

complexação. Um estudo realizado por SUGATA e MATSUSHIMA (1978) 

mostrou o efeito da presença de uma série de aminas (a maioria bases 

duras) sobre a cinética de incorporação do Cu2+ (Ácido intermediário) à 

H2TPP em DMF. Eles verificaram que a velocidade de metalação do Cu2+ 

coordenado por monoaminas (piridina, imidazol, p-anisidina, p-toluidina, 

ácido p-aminobenzóico, anilina e derivados) era maior que a espécie 

coordenada pelo solvente (DMF). Isso demonstra o fato de que as reações 

de complexação de metais por porfirinas não se comportam como as 

reações de complexação de compostos comuns, nas quais o caráter 

coordenante das espécies presentes é fator preponderante para o 

acontecimento da reação.  

A H2TCPP (Figura 4) possui a mesma estrutura geral da H2TPP, 

porém com um grupo carboxila em cada posição para das fenilas. Uma 

característica importante da H2TCPP é que sua solubilidade aumenta a 

medida que os grupos carboxílicos, cujos pKas variam entre 5 e 6 

(CLARKE et al., 2002), vão sendo desprotonados com o aumento do pH. 

As constantes de equilíbrio ácido-base dos nitrogênios pirrólicos do centro 

porfirínico são dependentes do tipo de anel arílico e do tipo de substituinte 

presente na posição para deste anel. Os pKas da 5,10,15,20-tetraquis(4-

sulfonatofenil)-porfirina, 5,10,15,20-(4-N-trimetil-aminofenil)-porfirina e 

da 5,10,15,20-tetraquis(N-metilpiridinio-4-il)-porfirina comprovam esse 

fato, sendo os seus valores 4,8, 3,8 e 2,2, respectivamente (KRUK; 

BRASLAVSKY, 2012). O maior pKa registrado para a H2TCPP é 6,6, o qual 

está relacionado ao equílibrio de desprotonação dos nitrogênios pirrólicos 

da espécie H3P+, resultando na espécie H2P (H2TCPP) (CLARKE et al., 

2002). 

Além do método de Lindsey, outra rota alternativa para síntese de 

porfirinas simétricas como a H2TCPP e H2TPP é o método de Adler e Longo 

(ADLER et al., 1967). Neste, a reação entre o aldeído precursor (4-
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carboxialdeído) e o pirrol ocorre sobre refluxo em ácido propiônico. 

Quando a aplicação permite escolher entre quais dessas porfirinas será 

empregada, é preferível a H2TPP, por dois motivos: o aldeído precursor é 

comum e barato, e a purificação é rápida e simples. Assim, o esforço para 

desenvolver metodologias que empregam porfirinas mais simples é válido, 

mesmo que algumas etapas tenham que ser acrescentadas, pois a 

redução nos custos ainda será maior que os custos envolvidos na síntese 

e purificação das porfirinas mais complexas. 

 

N
H

O H

OOH

+

H2TCPP4-carboxibenzaldeído

Pirrol

NNH

HNN

O

O

O

O

OH

OH

OH

OH

Ácido propiônico

Refluxo

 

Figura 4 - Método de Adler e Longo para síntese de porfirinas simétricas. 

Representação da síntese e estrutura da 5,10,15,20-tetraquis-(4-

carboxifenil)-porfirina. 

 

 

As porfirinas apresentam um sistema altamente insaturado, 

constituído por 22 elétrons , dentre os quais 18 estão conjugados e 

conferem aromaticidade à estrutura (CHEN, 1967). Esse sistema 

conjugado é responsável pela forte absorção na região do visível 

apresentada pelas porfirinas, conferindo-as um espectro eletrônico 
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característico composto por cinco bandas. A banda mais intensa é 

conhecida como banda de Soret e está um pouco acima de 400 nm. As 

quatro bandas restantes são de baixa intensidade, aparecem em 

comprimentos de ondas superiores a 450 nm, e são conhecidas como 

bandas Q (WIJESEKERA; DOLPHIN, 1994). Na Figura 5 está representado 

um espectro eletrônico na região do UV-Vis típico de uma porfirina base 

livre. 

 

NNH

HNN

300 350 400 450 500 550 600 650 700

/nm

 

Figura 5 - Perfil espectral de uma porfirina na região do UV-vis. A banda 

de maior intensidade é denominada de Soret, e as quatro bandas de baixa 

intensidade são denominadas de bandas Q. 

 

 

Quando a porfirina base livre reage com um cátion metálico para 

formar uma metaloporfirina, o perfil espectral muda. Ocorre um 

deslocamento da banda de Soret, que pode ser acompanhado por 

variação na intensidade, além da redução do número de bandas Q (Figura 
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6) de quatro para duas. A metalação promove um aumento na simetria 

local da molécula, que passa de D2h para D4h, e leva à diferenciação entre 

o espectro da base livre e da metaloporfirina (WIJESEKERA; DOLPHIN, 

1994). 

 

 

 

Figura 6 - Perfil espectral de uma metaloporfirina caracterizado pela 

presença de três bandas na região do UV-vis: uma banda de maior 

intensidade (banda de Soret) e duas bandas Q menos intensas. 

 

 

Um dos fatores que limitam a ocorrência da metalação é o 

tamanho do cátion, pois cátions com raios grandes não conseguem 

acomodar-se no macrociclo porfirínico. No entanto, cátions volumosos 

lábeis, como o Cd2+, Pb2+ e Hg2+, conseguem distorcer o sítio porfirínico 

provocando alterações no espectro da base livre, além de catalisarem a 

entrada dos cátions com raios menores quando promovem a distorção 
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(KILIAN; PYRZYNSKA, 2003). FUNAHASHI et al (1984) deduziu com base 

em parâmetros cinéticos que uma das etapas envolvidas no processo de 

incorporação do Cd2+ no sítio porfirínico é a distorção do mesmo 

representada pela constante Kd, sendo esta etapa precedida pela 

formação da esfera externa de coordenação (Kos). FUNAHASHI sugeriu 

que essas duas etapas alcançam um rápido pré-equilíbrio, e que o mesmo 

deve ser acompanhado por uma etapa determinante de velocidade 

envolvendo a formação de complexo ativado mononuclear, como já havia 

sugerido TANAKA (1983) para a complexação do Hg2+. De forma sucinta, 

a primeira etapa envolvida no processo de complexação de um cátion com 

raio iônico maior é a formação da esfera externa de complexação entre a 

porfirina e o cátion via interação eletrostática; a segunda etapa é a 

deformação do anel porfirínico; a terceira etapa é a dissociação do 

solvente e formação da ligação entre os nitrogênios pirrólicos da porfirina 

com o cátion (complexo ativado); a quarta e última etapa é a dissociação 

dos prótons pirrólicos (INAMO et al., 1997). 

 

2.2. Emprego de porfirinas na determinação espectrofotométrica 

de cátions 

Trabalhos que empregam a H2TPP para determinação de cátions 

em meio aquoso são muito raros. Os trabalhos que realizam a 

determinação empregam meio orgânico, ou empregam surfactantes para 

solubilizar a H2TPP em água e promover a metalação. BANKS e 

colaboradores (1957) desenvolveram o primeiro método colorimétrico 

empregando H2TPP para determinação direta de Zn2+ e indireta de Cu2+. 

Nesse trabalho, uma alíquota da amostra de interesse era misturada com 

a H2TPP em ácido acético glacial ou ácido acético diluído na presença de 

anidrido acético, esperando-se a reação ocorrer por cerca de uma hora 

para em seguida registrar o espectro e realizar a quantificação. 
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ISHII e colaboradores (1978) empregaram a H2TPP solubilizada em 

dioxano e diluída numa solução aquosa de lauril sulfato de sódio para 

determinar Cu2+. O procedimento de metalação era realizado num meio 

contendo cloreto de hidroxilamônio em tampão acetato (pH 4,7), deixando 

a metalação ocorrer à temperatura de ebulição do sistema por 3 minutos. 

Quanto à H2TCPP4-, poucos métodos descritos na literatura a 

empregam como agente cromogênico para determinação individual de 

cátions. REBOUÇAS et al. (2009) adaptaram o método de ISHII et al. 

(1982) para determinação de Mn2+ na presença de Cd2+ como catalisador, 

empregando a H2TCPP4- para formar o complexo [MnIIITCPP]3-, que pode 

ser quantificado através do sinal de sua banda característica em 468 nm. 

Apesar da espécie determinada ser o cátion Mn2+, a carga final do 

manganês no complexo é +3, pois a espécie inicialmente formada, 

[MnIITCPP]4-, possui um baixíssimo potencial de redução e é rapidamente 

oxidada para formar a espécie [MnIIITCPP]3-. O meio reacional foi 

tamponado em pH 7,8 com tampão Tris. 

KILIAN e PYRZYNSKA (2002) estudaram a cinética da reação de 

metalação entre a H2TCPP4- e o Zn2+ na presença dos catalisadores Cd2+, 

Pb2+ e Hg2+, separadamente. Com base nos estudos, eles propuseram um 

método para determinação de Zn2+ empregando o Pb2+ para catalisar a 

formação do complexo [ZnIITCPP]4-, que era quantificado por intermédio 

de sua banda característica em 423 nm. Essa reação procedeu-se em 

tampão borato pH 9. 

De uma forma geral, pode-se perceber que as metodologias 

desenvolvidas para a H2TPP são mais complexas que para a H2TCPP4-, e 

que nenhuma metodologia visando à determinação simultânea de cátions 

com essas porfirinas foi encontrada. Além disso, foi encontrado apenas 

um método na literatura que aplica porfirina para determinação 

simultânea de cátions (HAN et al., 2011). Neste trabalho foi empregada a 

5,10,15,20-tetra(3-metoxil-4-hidroxifenil)porfirina, cuja baixa solubilidade 

em meio aquoso era contornada com o uso do surfactante Tween-80. A 



12 

 

reação de complexação foi realizada em tampão borax-NaOH (pH 10,35) 

durante 25 minutos à 100°C, e somente o intervalo da banda de Soret foi 

empregado na forma da sua segunda derivada para a calibração 

univariada. 

2.3. Quimiometria 

2.3.1. Planejamento de experimentos 

2.3.1.1. Planejamento fatorial fracionário 

Em um planejamento fatorial completo, avaliar todas as interações 

para mais de três fatores é muito trabalhoso. Por exemplo, para um 

planejamento contendo quatro fatores com dois níveis cada, é necessário 

a realização de 16 experimentos. A realização de uma réplica resultaria 

num total de 32 experimentos. Em alguns casos podem existir fatores que 

influenciam pouco ou não influenciam diretamente no resultado. Assim, 

uma estratégia excelente seria a aplicação de planejamentos fatoriais 

fracionados. Diferente do planejamento fatorial completo, que avalia todo 

o espaço experimental das variáveis envolvidas no estudo, no 

planejamento fatorial fracionário apenas uma parcela desse espaço 

fornece bons indícios acerca dos efeitos principais e interações que 

ocorrem entre esses fatores (JUNIOR, 2002). 

A construção de um planejamento fatorial fracionário do tipo 2k-1 é 

a mesma necessária para construir um planejamento fatorial completo 2k, 

exceto que o efeito do quarto pode ser obtido indiretamente através de 

uma combinação dos outros fatores. Dessa maneira, confunde-se o efeito 

principal do fator com o efeito de terceira ordem dos outros fatores, o qual 

geralmente não possui significância estatística (BRUNS et al., 2010). 

Num planejamento fatorial contendo dois níveis, é comum 

representar o nível inferior por -1 (menor valor da variável avaliada, por 
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exemplo concentração) e o nível superior por +1 (maior valor da variável 

avaliada). Assim, num planejamento fatorial fracionário que se deseja 

avaliar quatro fatores (A, B, C, D), faz-se necessário duas etapas para 

construir a matriz de experimentos. A primeira etapa consiste em fazer 

todas as possíveis combinações de níveis entre os três primeiros fatores, 

sendo cada combinação um ensaio. A segunda etapa é obter os níveis do 

quarto fator através da multiplicação dos níveis dos demais fatores do 

mesmo experimento, considerando a geratriz D=ABC. A Tabela 1 exibe de 

forma codificada os ensaios resultantes da aplicação do procedimento 

descrito acima. 

 

Tabela 2 - Matriz referente a um planejamento fracionário 24-1. Os índices 

-1 e +1 se referem aos níveis inferior e superior. 

Experimento A B C D=ABC 

1 -1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 +1 

3 -1 +1 -1 +1 

4 +1 +1 -1 -1 

5 -1 -1 +1 +1 

6 +1 -1 +1 -1 

7 -1 +1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 +1 

 

2.3.1.2. Planejamento Brereton 

Quando se trata da construção de um modelo de calibração é 

necessário buscar alternativas que facilitem a sua construção, e 

principalmente venham a reduzir o trabalho experimental envolvido. 

Planejamentos fatoriais são ótimos quando o número de componentes e 



14 

 

níveis é pequeno, porém tornam-se dispendiosos quando o número de 

componentes ou níveis necessários é elevado. A necessidade da presença 

dos vários níveis pode ser facilmente compreendida sabendo-se que os 

graus de liberdade aumentam com os mesmos, possibilitando a obtenção 

de informações sobre a falta de ajuste e a capacidade preditiva do 

modelo. Além disso, o objetivo principal desses tipos de desenhos 

experimentais é promover uma independência entre os componentes 

estudados, e assim possibilitar a construção de modelos empregando 

respostas menos correlacionadas, ou idealmente, sem correlação. O 

desenho experimental Brereton alia todas essas características, e por isso 

foi escolhido para auxiliar na geração das misturas de calibração. Logo 

abaixo estão descritos os mecanismos e como construir tais misturas 

empregando este tipo de planejamento. 

Inicialmente, determine quantos componentes (k) e o número de 

níveis que eles terão na mistura (t). Analogamente a construção de um 

modelo de regressão simples, o número de níveis seria equivalente ao 

número de padrões empregados para construir a curva analítica. 

Comumente são empregados quatro ou cinco níveis. O número de 

misturas de calibração (N) necessárias é função de t, sendo a mesma 

representada por N = mtp, onde ‘m’ é um número inteiro maior ou igual a 

1, e ‘p’ é um número inteiro maior ou igual a 2. Assim, para construir um 

modelo de calibração cujos componentes contenham 5 níveis (t=5) são 

necessários no mínimo 25 misturas de calibração (N=25). 

De posse das informações acima, juntamente com as seis etapas 

descritas abaixo é possível gerar as N misturas necessárias para a 

construção de modelos de calibração contendo k componentes com t 

níveis. Para demostrar o emprego e a aplicação das seis etapas, as 25 

misturas de calibração (m=1 e p=2) necessárias para construir um 

modelo contendo 6 componentes (C1-C6) com 5 níveis de concentração, 

cada, serão exibidas logo abaixo. 
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1. O primeiro passo é codificar os níveis de acordo com as quantidades 

desejadas. Quando a quantidade de níveis é ímpar, normalmente 

atribui-se ao valor central a codificação ‘0’ e aos menores e maiores 

valores codificações com números inteiros negativos e positivos, 

respectivamente. No presente caso existem cinco níveis de 

concentrações codificadas como -2,-1,0,+1,+2, sabendo que -2 é o 

menor valor e +2 é o maior valor de concentração. 

2. Escolher um nível repetidor e preencher a primeira mistura com ele. 

Recomenda-se que o nível repetidor seja o '0’. 

N C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 0 0 0 0 0 0 

2 - - - - - - 

 

3. Os experimentos de C1 devem ser divididos em t-1 blocos com t 

misturas a partir das misturas 2+n(t+1) que receberão o valor do 

repetidor. Essas misturas são encontradas substituindo n por 

valores que vão de ‘0’ até no máximo ‘t-1’. Como só existem 25 

misturas, só as misturas 2, 8, 14 e 20 de C1 recebem o valor do 

repetidor (‘0’). 

 N C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 1 0 0 0 0 0 0 

 2 0 - - - - - 

Bloco 1 3 a 7 - - - - - - 

 8 0 - - - - - 

Bloco 2 9 a 13 - - - - - - 

 14 0 - - - - - 

Bloco 3 15 a 19 - - - - - - 

 20 0 - - - - - 

Bloco 4 21 a 24 - - - - - - 

 25 - - - - - - 
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4. A próxima etapa é completar as misturas do primeiro bloco de C1. 

Para isso é necessário empregar um vetor diferença e um 

permutador cíclico para ajudar na escolha dos níveis das misturas 

subsequentes. Um possível vetor diferença encontrado dentro de um 

conjunto restrito de vetores é o {0 2 3 1}. O permutador cíclico tem 

a função de auxiliar na ortogonalização, ajudando a selecionar os 

níveis das misturas consecutivas. Assim, um possível permutador 

cíclico é -2→-1→2→1→-2, representado graficamente abaixo. 

 

Dessa maneira, escolhe-se um nível diferente do repetidor para 

preencher a terceira mistura de C1 e partir dessa mistura, 

empregando o permutador cíclico e o vetor diferença, encontrar os 

níveis das 4 misturas restantes do bloco. O vetor diferença informa 

a quantidade de permutações a serem realizada com o permutador 

a partir do nível escolhido, na direção indicada pelo permutador. No 

presente caso, o nível escolhido para preencher a terceira mistura 

de C1 foi -2. De acordo com o vetor diferença e partindo-se deste 

nível escolhido anteriormente, o nível que preencherá a quarta 

mistura de C1 refere-se a um valor de permutação igual a 0, pois o 

0 indica que o nível escolhido no permutador permanece o mesmo, 

ou seja, -2. O próximo valor do vetor diferença é 2, então, partindo-

se do último nível encontrado, “gira-se” o permutador duas vezes 

para se encontrar o valor do nível na quinta mistura de C1, que é 2. 

O próximo valor do vetor diferença é 3, assim, a partir do último 

valor encontrado (2) gira-se o permutador 3 vezes chegando ao 
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valor de -1 para a sexta mistura de C1. Da mesma maneira, o valor 

encontrado para a sétima mistura de C1 foi 2. 

 N C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 1 0 0 0 0 0 0 

 2 0 - - - - - 

B
lo

c
o
 1

 

3 -2 - - - - - 

4 -2 - - - - - 

5 2 - - - - - 

6 -1 - - - - - 

7 2 - - - - - 

 8 0 - - - - - 

5. Os níveis das misturas dos blocos posteriores serão iguais aos níveis 

das misturas do bloco imediatamente anterior mais uma 

permutação. Assim, o nível da primeira mistura do bloco 2 será 

igual ao próximo nível do permutador tendo como referência o nível 

da primeira do bloco 1. O nível da segunda mistura do bloco 2 será 

igual ao da primeira do mesmo bloco. O nível da terceira mistura do 

bloco 2 será igual ao nível do permutador, posterior, ao nível da 

terceira mistura do bloco 1. O procedimento se repete até completar 

o bloco, então, deve-se preencher o bloco posterior tomando como 

referência os níveis das misturas do bloco anterior, como foi feito 

para o bloco 2 tomando o bloco 1 como referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

N C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 

1 0 0 0 0 0 0 

 

2 0 

     

B
lo

c
o
 1

 

3 -2           

4 -2           

5 2           

6 -1           

7 2           

 

8 0           

B
lo

c
o
 2

 

9 -1           

10 -1           

11 1           

12 2           

13 1           

 

14 0           

B
lo

c
o
 3

 

15 2           

16 2           

17 -2           

18 1           

19 -2           

 

20 0           

B
lo

c
o
 4

 

21 1           

22 1           

23 -1           

24 -2           

25 -1           

 

6. Por fim, completam-se os níveis dos demais componentes com base 

nos níveis do primeiro. Para isso, repete-se os níveis do componente 

1, diagonalmente, a partir da terceira mistura de C1. Quando 

preencher a diagonal iniciada na última mistura, é necessário repetir 

os níveis do primeiro bloco em diante, até preencher toda tabela.  
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  N C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  1 0 0 0 0 0 0 

  2 0 -2 -2 2 -1 2 

B
lo

c
o
 1

 

3 -2 -2 2 -1 2 0 

4 -2 2 -1 2 0 -1 

5 2 -1 2 0 -1 -1 

6 -1 2 0 -1 -1 1 

7 2 0 -1 -1 1 2 

  8 0 -1 -1 1 2 1 
B
lo

c
o
 2

 

9 -1 -1 1 2 1 0 

10 -1 1 2 1 0 2 

11 1 2 1 0 2 2 

12 2 1 0 2 2 -2 

13 1 0 2 2 -2 1 

  14 0 2 2 -2 1 -2 

B
lo

c
o
 3

 

15 2 2 -2 1 -2 0 

16 2 -2 1 -2 0 1 

17 -2 1 -2 0 1 1 

18 1 -2 0 1 1 -1 

19 -2 0 1 1 -1 -2 

  20 0 1 1 -1 -2 -1 

B
lo

c
o
 4

 

21 1 1 -1 -2 -1 0 

22 1 -1 -2 -1 0 -2 

23 -1 -2 -1 0 -2 -2 

24 -2 -1 0 -2 -2 2 

25 -1 0 -2 -2 2 -1 
 

 0      

  -2      

  -2      

  2      

  -1      
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2.3.2. Calibração multivariada 

Atualmente, a calibração multivariada tem sido uma ferramenta 

analítica presente nas mais diversas áreas de aplicação. Ela possui notável 

utilização na análise de alimentos, de fármacos, de amostras agronômicas 

e ambientais, e no meio industrial (FORINA et al., 2007). A finalidade da 

calibração multivariada é buscar uma relação matemática entre uma 

propriedade de interesse e a resposta referente a essa propriedade, obtida 

através de uma técnica instrumental que forneça vários sinais. Um 

exemplo seria encontrar uma relação matemática entre a concentração de 

um cátion em solução e o espectro de absorção molecular no visível desse 

cátion, caso exista. A construção de modelos que consideram uma relação 

linear entre o parâmetro de interesse e a resposta multivariada é a forma 

mais comum, e com essa finalidade as técnicas mais empregadas são a 

regressão por mínimos quadrados parciais, PLS (Partial Least-Squares 

Regression), e a regressão linear múltipla, MLR (Multiple Linear 

Regression) (FERREIRA et al., 1999). 

A primeira etapa na obtenção de um modelo de calibração 

multivariada é a etapa de calibração, onde um modelo matemático é 

construído relacionando a matriz X, que corresponde às variáveis 

independentes (respostas), com um vetor Y que corresponde à variável 

dependente (parâmetro de interesse). No presente trabalho, a matriz X 

contempla os perfis espectrais resultantes dos sinais dos complexos 

formados, e a matriz Y, ou matriz de referência, corresponde à 

concentração dos cátions. A etapa seguinte à obtenção do modelo é a 

validação do mesmo, e para isso pode-se empregar diferentes 

procedimentos. Em um deles, por exemplo, as amostras do próprio 

conjunto de calibração são utilizadas num processo conhecido como 

validação cruzada. Um outro procedimento, conhecido por validação por 

série de teste, um conjunto de amostras externas distintas das amostras 

do conjunto de calibração é empregado para validar o modelo. 
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É muito comum usar o método da validação cruzada do tipo leave-

one-out para se obter o número de fatores (ou variáveis) necessários para 

descrever o modelo (BRERETON, 2000). A validação cruzada leave-one-

out é caracterizada pela remoção de uma das amostras do conjunto de 

calibração, e em seguida um modelo é construído com as amostras 

remanescentes; a amostra retirada tem seu valor previsto por esse 

modelo, e um erro é calculado. Esse processo é repetido até que todas as 

amostras do conjunto de calibração tenham sido retiradas e previstas com 

os modelos construídos na ausência destas amostras, e um erro associado 

tenha sido calculado. O outro procedimento emprega os valores de 

previsão de um conjunto de amostras que não pertence ao conjunto de 

calibração, para calcular os números de fatores ou variáveis necessários 

para construir o melhor modelo possível. Assim como na validação 

cruzada, o número de fatores ou variáveis selecionadas é função do erro 

calculado durante a previsão. 

2.3.2.1. Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) 

A regressão por mínimos quadrados parciais foi desenvolvida por 

Svante Wold em 1975, sendo, atualmente, uma das técnicas mais 

empregadas em calibração multivariada (GELADI; KOWALSKI, 1986; 

WOLD et al., 2001). No processo de modelagem PLS, as matrizes X e Y 

são decompostas e representadas em função dos escores (T e U), que são 

as projeções das amostras nos fatores calculados, os pesos (P e Q), que 

são os cossenos dos ângulos entre a variável original e o fator, e os 

resíduos (E e F) que é a parte não explicada pelo modelo. A equações 1 e 

2 apresentam a relação entre as variáveis originais das matrizes X e Y 

com as referentes transformações; 

 

𝐗 =  𝐓𝐏𝐓  +  𝐄       (1) 

𝐘 =  𝐔𝐐𝐓  +  𝐅       (2) 
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A inter-relação entre as duas matrizes de dados X e Y pode ser 

alcançada fazendo a correlação entre os escores de cada bloco, com o 

intuito de conseguir uma relação linear, exposta pela equação 3, onde G 

representa os resíduos da modelagem. 

 

𝐔 =  𝐛𝐓 +  𝐆       (3) 

 

2.3.2.2. Regressão Linear Múltipla (MLR) 

A regressão linear múltipla é um método em que se assume a 

existência de uma relação linear entre o vetor de concentração Y com a 

matriz de resposta X (BEEBE, 1998; FERREIRA, 1999). Essa relação pode 

ser descrita matricialmente como: 

 

𝐘𝒄𝒂𝒍   =  𝐗𝒄𝒂𝒍 𝐛 +  𝒆      (4) 

 

Onde, b é um vetor contendo os coeficientes de regressão, e “e” 

corresponde aos resíduos da modelagem. Para encontrar os valores dos 

coeficientes de regressão é comum empregar o método dos mínimos 

quadrados, representado na equação 5, abaixo: 

 

𝐛(𝐌𝐋𝐑)  =  (𝐗𝒄𝒂𝒍
𝑻 𝐗(𝐜𝐚𝐥))−𝟏 𝐗𝒄𝒂𝒍

𝑻 𝐘𝐜𝐚𝐥     (5) 

 

Realizada a calibração e de posse dos coeficientes de regressão, 

pode-se estimar os valores dos parâmetros de interesse numa amostra 

desconhecida, aplicando a equação 6: 

 

𝐘𝐩𝐫𝐞𝐯   = 𝐗𝐩𝐫𝐞𝐯𝐛𝐌𝐋𝐑  +  𝒆        (6) 



23 

 

 

Existem algumas restrições ao se usar o modelo MLR, entre as 

quais se destacam: i) o número de amostras não pode ser inferior ao 

número de variáveis; ii) as variáveis devem ser o menos colinear 

(dependentes) possível. O não cumprimento de ambas as restrições 

conduzem o cálculo dos coeficientes de regressão (bMLR) a um valor 

indeterminado. Para tentar solucionar o problema envolvido na segunda 

restrição, é comum o emprego de algoritmos de seleção das variáveis 

menos colineares. Dois algoritmos foram empregados no presente 

trabalho, o algoritmo genético (GA) e o algoritmo das projeções 

sucessivas (SPA). 

 

2.3.2.3. Algoritmo Genético (GA) 

Esse algoritmo simula a teoria da evolução das espécies 

selecionando os melhores indivíduos (variáveis), dentro da população, 

através da realização de algumas etapas matemáticas baseada nessa 

teoria. De forma resumida, as variáveis (genes) são agrupadas 

aleatoriamente formando várias cadeias de variáveis que são chamadas 

de cromossomos ou indivíduos. Esses indivíduos são avaliados quanto a 

sua capacidade de sobrevivência, representada matematicamente pela 

capacidade de fornecer melhores modelos, sendo atribuída aos mais aptos 

uma maior probabilidade de se reproduzir na etapa seguinte. Durante a 

etapa de reprodução ocorre o cruzamento (troca genética) dos 

cromossomos para formar descendentes mais aptos. Durante a 

reprodução também é possível ocorrer o processo de mutação no 

cromossomo filho, caracterizado pelo aparecimento de genes que não 

estão presentes no cromossomo dos pais, e que tendem a melhorar as 

características dos descendentes. Os indivíduos gerados na reprodução se 

juntam à população inicial e uma nova avaliação das aptidões é realizada. 
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O processo se repete até que as condições de evolução (pré-

estabelecidas) sejam atingidas, finalizando-se com a escolha do indivíduo 

mais apto dentro da população (LEARDI, 2002). 

2.3.2.4. Algoritmo das Projeções Sucessivas (SPA) 

A proposta principal do SPA é escolher variáveis menos colineares 

entre si, através da realização de três fases durante a execução do 

algoritmo. A primeira fase consiste na criação das cadeias de variáveis 

que é inicializada pela adição de uma primeira variável de partida usada 

como referência. A segunda variável adicionada é aquela que fornece o 

maior valor de projeção quando todas as variáveis que ainda não foram 

adicionadas à cadeia são projetadas no plano ortogonal a variável 

adicionada previamente. O processo se repete até que o número máximo 

de variáveis na cadeia, que deverá ser menor ou igual ao número de 

amostras de calibração, seja alcançado. Quando todas as n variáveis do 

conjunto de calibração foram empregadas como variável de partida para 

construção das n cadeias, a primeira fase do algoritmo foi concluída. A 

segunda fase consiste na avaliação das cadeias de variáveis construídas 

em função da raiz quadrada do erro médio de validação (RMSEV), sendo 

escolhida a cadeia que fornece o menor valor de RMSEV. A fase final do 

algoritmo consiste na eliminação das variáveis que estão presentes na 

cadeia selecionada, mas que não contribuem significativamente na 

construção do modelo MLR (Soares et al., 2013). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Reagentes e solventes 

Os seguintes reagentes foram empregados como recebidos: 

padrões metálicos (<10% HCl ou HNO3) de Pb2+, Zn2+, Co2+, Cu2+, Mn2+, 

Hg2+ e Cd2+ (com faixa de concentração variando entre 998 - 1001  

mgL-1, Sigma-Aldrich), tris(hidroximetil)aminometano (Tris, Sigma-

Aldrich, >99,8%), e HCl (Vetec, 37%). Os solventes usados para 

solubilizar a H2TPP foram DMF e DMSO (Sigma-Aldrich, >99,8) e THF 

(Vetec, >99,8). Todas as soluções aquosas foram preparadas com água 

purificada em sistema Milli-Q (Millipore). 

As porfirinas 5,10,15,20-tetrafenilporfirina (H2TPP) e 5,10,15,20-

tetraquis(4-carboxifenil)porfirina (H2TCPP4-) foram preparadas no Grupo 

de Porfirinas Aplicadas a Problemas Químicos, Medicinais e Tecnológicos 

(UFPB) utilizando procedimentos adaptados da literatura (ADLER et al., 

1967; GONSALVES et al., 1991; REBOUÇAS et al., 2008). 

 

3.2. Preparo das soluções de calibração 

As soluções dos cátions Pb2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, Hg2+ e Co2+ foram 

preparadas através diluições apropriadas dos padrões comerciais com 

água para um estoque com concentração de 2,0 x 10-4 mol L-1. A solução 

do catalisador (Cd2+) foi preparada semelhante às demais, porém com 

concentração de 5,0 x 10-6 mol L-1. A solução-tampão Tris-HCl (1,0 mol L-

1) foi preparada pela dissolução de 121,14 g do sal em aproximadamente 

600 mL de água; o valor do pH foi ajustado para 7 ou 9 com HCl 

concentrado. A solução foi transferida para um balão volumétrico de 1L e 

avolumada. A solução estoque de H2TCPP4- foi preparada por diluição a 2 x 

10-4 mol L-1, a partir de uma solução concentrada da porfirina obtida da 
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dissolução do material sólido, conforme descrito na literatura para a Mn-

porfirina correspondente (REBOUÇAS et al., 2009). A concentração das 

soluções-estoque de porfirinas foi determinada espectrofotometricamente 

empregando a absortividade є414 = 3,8 x 105 L mol-1 cm-1 característica da 

banda de Soret (REBOUÇAS et al., 2008). 

 

3.3. Otimização do procedimento 

Um planejamento fracionário 24-1 foi realizado para obter as 

melhores condições de metalação a serem empregadas durante as 

análises. Dessa maneira, temperatura de aquecimento (Tp), tempo de 

aquecimento (Tm), pH do meio e concentração de cádmio (CC) foram os 

parâmetros avaliados. Os níveis inferior e superior para cada parâmetro 

foram 40ºC e 80°C para Tp, 300 s e 600 s para Tm, 7 e 9 para pH; e 0,5 

µmol L-1 e 5 µmol L-1 para CC. Os experimentos foram realizados em 

duplicata autêntica mantendo-se a concentração dos metais e da porfirina 

fixos em 5,0 µmol L-1. A absorbância na banda característica do complexo 

de cada metal foi a resposta avaliada no estudo de otimização. A 

formação dos complexos da H2TCPP-4 com os cátions Mn2+ (468 nm), Zn2+ 

(422 nm), Pb2+ (464 nm), Hg2+ (635 nm) e Co2+ (428 nm) foram 

avaliadas com base na absorbância de suas bandas de Soret, enquanto o 

cátion Cu2+ (540 nm) com base na absorbância de sua banda Q, uma vez 

que a sobreposição de sua banda de Soret com a Soret da base livre 

dificultava sua avaliação. 
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3.4. Calibração multivariada 

A matriz de calibração foi construída de acordo com um 

planejamento Brereton empregando cinco níveis de concentração para 

cada íon metálico, resultando num total de 25 experimentos. Os níveis de 

concentração para cada metal foram obtidos pela divisão da faixa linear 

de trabalho em cinco valores equidistantes. A faixa linear de trabalho foi 

encontrada mediante estudo de cada cátion individualmente, empregando 

as melhores condições obtidas no planejamento fracionário. Os 25 

experimentos gerados no planejamento Brereton, e que foram 

empregados para construir o modelo de calibração encontram-se 

dispostos na Tabela 2. Dezesseis amostras contendo os seis metais em 

concentrações aleatórias pertencentes à faixa de calibração dos mesmos 

foram empregadas para auxiliar na validação do modelo. A Tabela 3 

contém as concentrações de cada cátion em cada uma das dezesseis 

amostras do conjunto de validação. 
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Tabela 2 – Valores de concentração de cada cátion (µmol L-1) para cada 

uma das 25 misturas (experimentos) do conjunto de calibração. 

Experimentos Mn2+ Pb2+ Zn2+ Hg2+ Co2+ Cu2+ 

1 2,55 5,50 3,0 5,50 5,50 3,50 

2 2,55 1,00 1,0 10,0 3,25 6,00 

3 0,10 1,00 5,0 3,25 10,0 3,50 

4 0,10 10,0 2,0 10,0 5,50 2,25 

5 5,00 3,25 5,0 5,50 3,25 2,25 

6 1,33 10,0 3,0 3,25 3,25 4,75 

7 5,00 5,50 2,0 3,25 7,75 6,00 

8 2,55 3,25 2,0 7,75 10,0 4,75 

9 1,33 3,25 4,0 10,0 7,75 3,50 

10 1,33 7,75 5,0 7,75 5,50 6,00 

11 3,78 10,0 4,0 5,50 10,0 6,00 

12 5,00 7,75 3,0 10,0 10,0 1,00 

13 3,78 5,50 5,0 10,0 1,00 4,75 

14 2,55 10,0 5,0 1,00 7,75 1,00 

15 5,00 10,0 1,0 7,75 1,00 3,50 

16 5,00 1,00 4,0 1,00 5,50 4,75 

17 0,10 7,75 1,0 5,50 7,75 4,75 

18 3,78 1,00 3,0 7,75 7,75 2,25 

19 0,10 5,50 4,0 7,75 3,25 1,00 

20 2,55 7,75 4,0 3,25 1,00 2,25 

21 3,78 7,75 2,0 1,00 3,25 3,50 

22 3,78 3,25 1,0 3,25 5,50 1,00 

23 1,33 1,00 2,0 5,50 1,00 1,00 

24 0,10 3,25 3,0 1,00 1,00 6,00 

25 1,33 5,50 1,0 1,00 10,0 2,25 
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Tabela 3 - Valores de concentração de cada cátion (µmol L-1) em cada 

uma das 16 misturas (experimentos) do conjunto de validação. 

Experimentos Mn2+ Pb2+ Zn2+ Hg2+ Co2+ Cu2+ 

1 3,58 7,25 3,75 7,25 7,25 4,5 

2 3,58 2,00 1,50 3,75 3,75 4,5 

3 0,80 2,00 2,25 3,75 7,25 5,5 

4 0,80 3,75 2,25 7,25 9,00 5,5 

5 1,72 3,75 3,75 9,00 9,00 1,5 

6 1,72 7,25 4,50 9,00 2,00 1,5 

7 3,58 9,00 4,50 2,00 2,00 4,5 

8 4,50 9,00 1,50 2,00 7,25 2,5 

9 4,50 2,00 1,50 7,25 3,75 2,5 

10 0,80 2,00 3,75 3,75 3,75 5,5 

11 0,80 7,25 2,25 3,75 9,00 5,5 

12 3,58 3,75 2,25 9,00 9,00 4,5 

13 1,72 3,75 4,50 9,00 7,25 1,5 

14 1,72 9,00 4,50 7,25 2,00 1,5 

15 4,50 9,00 3,75 2,00 2,00 2,5 

16 4,50 7,25 1,50 2,00 3,75 2,5 

 

 

A rotina GA foi realizada ao longo de 50 gerações com 100 

cromossomos em cada geração. As probabilidades de crossover e mutação 

foram ajustadas para 60% e 10%, respectivamente. O valor de aptidão foi 

definido como o inverso do RMSEV. Por causa da natureza estocástica do 

algoritmo de GA, a rotina foi repetida vinte vezes (começando a partir de 

diferentes populações iniciais aleatórias) e a melhor solução encontrada 

durante estas execuções foi retida. 
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3.5. Procedimento analítico 

Os espectros referentes às amostras do conjunto de calibração e 

validação foram obtidos por meio do seguinte procedimento. A um tubo de 

ensaio foram adicionados sequencialmente 50 µL do tampão Tris 1,0 mol 

L-1, 25 µL da solução 5 x 10-6 mol L-1 de Cd2+ (catalisador), 375 µL da 

solução da 2 x 10-4 mol L-1 H2TCPP4- e volumes das soluções de cada 

cátion necessários para atingir as concentrações requeridas em cada 

experimento. O volume foi completado para 2500 µL com água 

deionizada. O tubo de ensaio foi fechado e recoberto com folha de 

alumínio para evitar exposição à luz, tendo em vista que porfirinas e 

algumas metaloporfirinas são fotossensíveis. Em seguida, o tubo de 

ensaio foi mergulhado em água previamente aquecida a 80±5°C e 

deixado por 10 minutos para efetuar a complexação. Terminado o tempo 

de reação, o tubo foi resfriado e uma alíquota de 1340 µL foi retirada, 

colocada numa cubeta de 10 mm de caminho ótico e diluída para 2500 µL 

com água deionizada. O registro dos espectros de absorção molecular foi 

realizado num espectrômetro Shimadzu modelo UV-1800 empregando um 

passo ótico de 1 nm e faixa de varredura de 300 nm a 800 nm. Os únicos 

pré-tratamentos aplicados sobre os espectros foram a subtração do sinal 

do branco do sinal da amostra (realizado automaticamente) e a 

centralização na média. Utilizou-se água como branco. Todos os 

experimentos foram realizados em duplicatas autênticas resultando num 

total de 50 espectros para o conjunto de calibração e 32 para o conjunto 

de validação, sendo, no entanto, empregada a média de cada 

experimento na modelagem. 
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3.6. Amostras 

Cinco amostras de água mineral de diferentes fabricantes foram 

adquiridas e empregadas sem nenhum pré-tratamento. A concentração 

dos cátions nas amostras esteve abaixo dos valores detectáveis pelo 

método. Assim, a avaliação da capacidade preditiva do modelo foi 

realizada através da fortificação das amostras de água. O procedimento 

de análise dessas amostras foi o mesmo descrito na seção 3.5, com 

exceção de que 1000 L da água mineral foram adicionados antes do 

volume ser completado para 2500 µL com água deionizada. 

 

3.7. Programas 

Os modelos PLS foram obtidos com o programa Unscrambler® 9.7 

(Camo Software AS). Os modelos SPA-MLR e GA-MLR foram obtidos a 

partir de rotinas desenvolvidas para o Matlab© (SOARES et al., 2013). 

Para a avaliação dos planejamentos fatoriais, o programa Statgraphics 

XVI (StatPoint Technologies) foi utilizado. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. 5,10,15,20-Tetrafenilporfirina (H2TPP)  

A H2TPP é uma molécula que possui uma síntese rápida e fácil, mas 

apresenta baixa solubilidade em meio aquoso. Apesar dessa limitação, 

esforços foram despendidos para desenvolver uma metodologia que 

tornasse possível seu emprego nesse meio sem a utilização de 

surfactantes. Sabendo que a H2TPP é solúvel em boa parte dos solventes 

orgânicos, a estratégia inicial foi encontrar um solvente orgânico miscível 
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em água que proporcionasse aumento da solubilidade da porfirina em 

meio aquoso. N,N-dimetilformamida (DMF), dimetilsulfóxido (DMSO) e 

tetrahidrofurano (THF) foram os solventes avaliados com essa finalidade. 

No estudo da solubilidade realizado pela adição de 1 mg da H2TPP 

em 1 mL de cada solvente foi verificado uma solubilidade crescente na 

seguinte ordem, DMSO<DMF<THF. Com os estoques de H2TPP nos 

respectivos solventes, o passo seguinte foi observar o comportamento e a 

quantidade máxima que poderia ser adicionada em meio aquoso contendo 

o tampão Tris pH 9. O mesmo tampão em pH 7 foi testado, mas ocorria 

turvação da solução que prejudicava a aquisição dos espectros.  

Apesar da solubilização total em THF, foi verificado que além do 

solvente ser volátil, o que dificultava a manutenção da concentração da 

porfirina na solução, quando alíquotas de 20 µL eram adicionadas ao meio 

aquoso (1900 µL H2O + 100 µL Tris pH 9) havia precipitação da porfirina, 

sendo evidenciada no espectro pela ausência das bandas características 

da mesma. Quanto às adições das soluções da H2TPP em DMF ou DMSO 

ao meio aquoso, foi verificado o aparecimento e intensificação das bandas 

características conforme eram realizadas mais adições. Como a 

concentração de porfirina solubilizada em DMF era maior, optou-se por 

dar continuidade ao estudo utilizando-se esse solvente. 

Em seguida, estudou-se a metalação em meio aquoso empregando 

a H2TPP solubilizada em DMF, H2TPP(DMF), e avaliaram-se quais cátions 

seriam complexados. A concentração da porfirina no estoque foi obtida a 

partir da dissolução de alíquotas diminutas da H2TPP(DMF) em excesso de 

DMSO e análise espectrofotométrica da solução resultante empregando a 

absortividade da banda de Soret da H2TPP em DMSO (є417 = 4,34 x 105 L 

mol-1 cm-1) reportada (PRASHANTHI et al., 2003). A concentração típica 

das soluções de H2TPP em todos os solventes foi da ordem de 2,0 x 10-4 

mol L-1. Os cátions testados foram o Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Al3+ e Ni2+. 

Os componentes foram adicionados a um tubo de ensaio na seguinte 

ordem:  



33 

 

 

1. Tampão Tris (pH 9); 

2. Solução do cátion de interesse;  

3. Catalisador (Cd2+); 

4. Solução de H2TPP(solvente); 

5. Água para completar o volume para 2,5 mL. 

 

Após o término das adições, o tubo de ensaio foi recoberto com 

folha de alumínio e levado ao aquecido por 10 minutos a 80°C, sendo 

registrado o espectro após resfriamento da solução. Porém, nessas 

condições não foi verificada nenhuma evidência de metalação apreciável, 

e sim, a ocorrência de turvação da solução que pode ser comprovada pelo 

deslocamento da linha de base nos espectros da Figura7.  

 

 

Figura 7 - Perfis espectrais obtidos na tentativa de complexar seis cátions 

individualmente em tampão Tris 0,05 mol L-1 pH 9 empregando 

H2TPP(DMF). Concentração de Cd2+ estequiométrica à da H2TPP. 
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Diante destes resultados optou-se por trabalhar com misturas 

binárias de solventes orgânicos na tentativa de aumentar a estabilidade 

do sistema em meio aquoso. Como a H2TPP é bastante solúvel em THF, 

decidiu-se empregá-lo para melhorar a solubilidade da mesma em DMF e 

DMSO, adicionando cerca de 10% (v/v) de THF a cada solvente e 

repetindo o procedimento para solubilização da porfirina. 

A aplicação da solução da H2TPP preparada na mistura DMF/THF 

para a complexação dos cátions resolveu o problema da turvação que 

ocorria após o aquecimento, porém não foi favorável às reações de 

metalação. Como pode ser percebido na Figura 8, não ocorreu o 

deslocamento da linha de base, porém todos os perfis espectrais foram 

iguais ao da H2TPP, indicando a não ocorrência da metalação em extensão 

significativa. 

 

 

Figura 8 - Perfis espectrais obtidos na tentativa de complexar os seis 

cátions individualmente em tampão Tris 0,1 mol L-1 pH 9 empregando 

H2TPP solubilizada numa solução de DMF/THF. Concentrações dos cátions 

e Cd2+ estequiométricas à da H2TPP. 
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Numa outra tentativa de evitar a precipitação da H2TPP e/ou 

turvação do sistema ao longo dos experimentos, preparou-se uma solução 

de H2TPP em uma mistura DMSO/THF, a qual foi empregada na metalação 

dos cátions. Com esta mistura de solventes, foi possível complexar três 

dos sete cátions testados – Mn2+, Pb2+ e Zn2+ (Figura 9). No entanto, os 

sinais obtidos possuem contribuição significativa da base livre. A formação 

dos complexos de Mn ou Pb é verificada pela banda existente entre 450 

nm e 500 nm, enquanto a formação do complexo de Zn é verificada pela 

banda característica em aproximadamente 550 nm.  

A complexação do Cu2+ não ocorreu na presença do catalisador, 

mas na ausência do mesmo foi verificada o surgimento de uma banda 

indicativa da complexação, entre 525 nm e 550 nm (Figura 10). Na Figura 

10 também observa-se a ocorrência da formação dos complexos ZnIITPP e 

PbIITPP, evidenciando que a presença do catalisador Cd2+ não favorecia à 

formação desses complexos. Por outro lado, o complexo do Mn2+ só foi 

formado na presença do catalisador. Apesar destes resultados 

promissores, os experimentos se mostraram de difícil reprodutibilidade o 

que impossibilitou o desenvolvimento de um método analítico. Dessa 

forma, concluiu-se que a utilização da H2TPP para a determinação de 

alguns cátions em meio aquoso, apesar de ser potencialmente viável, 

necessitaria uma avaliação mais aprofundada e sistemática. Dada a 

disponibilidade da H2TCPP, a qual é prontamente solúvel em meio aquoso 

alcalino e permite a adoção de um método mais simples de análise, 

decidiu-se suspender a avaliação da porfirina neutra H2TPP e dar início ao 

estudo da porfirina hidrossolúvel H2TCPP. 
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Figura 9 - Perfis espectrais obtidos na tentativa de complexar os cátions 

Cu2+, Mn2+, Pb2+ e Zn2+ individualmente em tampão Tris 0,1 mol L-1 pH 9 

empregando H2TPP solubilizada numa solução de DMSO/THF. 

Concentrações dos cátions e Cd2+ estequiométricas à da H2TPP. 
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Figura 10 - Perfis espectrais obtidos na tentativa de complexar os cátions 

Cu2+, Mn2+, Pb2+ e Zn2+ individualmente em tampão Tris 0,1 mol L-1 pH 9 

empregando H2TPP solubilizada numa solução de DMSO/THF sem a 

presença de Cd2+. Concentrações dos cátions estequiométricas à da 

H2TPP. 

 

 

4.2. 5,10,15,20-Tetraquis(4-carboxifenil) porfirina (H2TCPP) 

4.2.1. Otimização do procedimento 

O estudo para escolha dos cátions que seriam empregados na 

modelagem mostrou que dos seis cátions avaliados com a H2TPP, somente 

o Ni2+ e o Al3+ não reagiam com a H2TCPP4-. Como a intensão era 

construir modelos com a máxima quantidade de cátions possível, avaliou-

se quais cátions, além do Cu2+, Zn2+, Mn2+ e Pb2+, reagiam com a 

300 400 500 600 700

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

450 500 550 600 650 700

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

A
b

s

/nm

 Cu

 H2TPP

 Mn

 Pb

 ZnA
b
s

/nm



38 

 

H2TCPP4-. Os cátions avaliados foram o Co2+, Fe2+, Sn2+, Hg2+, Mo2+e 

Sb3+, porém dentre estes só o Co2+ e Hg2+ reagiam com a H2TCPP4- nas 

condições experimentais empregadas (descritas a seguir) e, por isso, 

foram os cátions escolhidos para que fossem modelados juntamente com 

o Cu2+, Mn2+, Zn2+ e Pb2+. As condições experimentais empregadas nos 

estudos iniciais foram pH 7,4, temperatura de aquecimento de 90° C, 

tempo de aquecimento de 10 minutos, iguais concentrações de catalisador 

(Cd2+) e H2TCPP (CH2TCPP4- = Ccd
2+ = 5,0 x 10-6 mol L-1), e excesso de íons 

metálicos. Os espectros dos complexos obtidos nessa etapa, assim como 

suas principais bandas absorção encontram-se dispostos da Figura 11 à 

Figura 13. 

 

 

Figura 11 - Espectro dos complexos [CoIITCPP]4- (esquerda) e [CuIITCPP]4- 

(direita) obtidos mediante metalação com excesso de cátion em pH 7,4, 

10 min de aquecimento, temperatura de aquecimento de 90°C e [Cd2+] = 

[H2TCPP4-] = 5 x 10-6 mol L-1. Destaque para os comprimentos de ondas 

das bandas características. 
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Figura 12 - Espectros dos complexos [HgIITCPP]4- (esquerda) e 

[MnIIITCPP]3- (direita) obtidos mediante metalação com excesso de cátion 

em pH 7,4, 10 min de aquecimento, temperatura de aquecimento de 90°C 

e [Cd2+] = [H2TCPP4-] = 5 x 10-6 mol L-1. Destaque para os comprimentos 

de ondas das bandas características. 

 

  

Figura 13 - Espectros dos complexos [PbIITCPP]4- (esquerda) e 

[ZnIITCPP]4- (direita) obtidos mediante metalação com excesso de cátion 

em pH 7,4, 10 min de aquecimento, temperatura de aquecimento de 90°C 

e [Cd2+] = [H2TCPP4-] = 5 x 10-6 mol L-1. Destaque para os comprimentos 

de ondas das bandas características.  
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Um planejamento fatorial foi realizado com a finalidade de obter as 

melhores condições experimentais relacionadas à síntese dos complexos, 

ou seja, verificar a melhor combinação entre os fatores (pH, tempo de 

aquecimento, Temperatura de aquecimento e concentração do 

catalisador) que fornecesse a melhor resposta (aumento da absorbância 

característica do complexo avaliado). Da Figura 14 a Figura 22 estão 

apresentados os gráficos de Pareto relativos ao estudo de cada um dos 

seis complexos avaliados separadamente mediante a realização do 

planejamento fracionário. Como o foco dessa avaliação está unicamente 

em encontrar a melhor combinação dos fatores estudados que 

proporciona uma maior absorbância, não serão discutidos os efeitos de 

interação entre os fatores. Para a compreensão da abordagem realizada a 

seguir, é necessário compreender que um fator é tido como significante 

quando sua barra (cinza ou azul) ultrapassa a linha vertical azul. Além 

disso, quando a barra é cinza significa que o aumento do nível daquele 

fator promove um ganho no sinal monitorado, enquanto a barra azul 

indica que o aumento do nível provoca a diminuição do sinal monitorado. 

 

 

Figura 14 - Gráfico de Pareto para avaliação da resposta absorbância 

relativa à formação da metaloporfirina de Zn.  
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Figura 15 - Gráfico de Pareto para avaliação da resposta absorbância 

relativa à formação da metaloporfirina de Mn.  

 

 

Figura 16 - Gráfico de Pareto para avaliação da resposta absorbância 

relativa à formação da metaloporfirina de Cu.  
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Figura 17 - Gráfico de Pareto para avaliação da resposta absorbância 

relativa à formação da metaloporfirina de Co. 

 

 

 

Figura 18 - Gráfico de Pareto para avaliação da resposta absorbância 

relativa à formação da metaloporfirina de Hg. 
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Figura 19 - Gráfico de Pareto para avaliação da resposta absorbância 

relativa à formação da metaloporfirina de Pb. 
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importante, sendo observado que seu aumento de 7 para 9 favoreceu, 

com alta significância, a complexação de todos os íons metálicos. A 

intensificação do sinal de todos os complexos com o aumento do pH pode 

estar relacionada ao favorecimento da etapa de reação na qual ocorre a 

remoção dos prótons pirrólicos durante o processo de complexação. 

A concentração do catalisador foi a segunda variável que mais 

influenciou o processo de complexação dos cátions, favorecendo a 

complexação do Mn2+, Co2+ e Zn2+, desfavorecendo a complexação do 

Pb2+ e do Hg2+, e sendo insignificante para o Cu2+. A influência da 

concentração do catalisador sobre a formação dos complexos de Hg2+ e 

Pb2+ foi avaliada separadamente num outro estudo, visto que esse 

comportamento poderia estar relacionado à competição pelo sítio 

porfirínico, uma vez que ambos atuam como catalisadores (KILIAN; 

PYRZYNSKA, 2003). No planejamento foi verificado que a diminuição da 

concentração do Cd2+ de 5 x 10-6 mol L-1 para 5 x 10-7 mol L-1 favorecia a 

complexação do Pb2+ e do Hg2+. A Figura 20 (espectro preto) apresenta o 

espectro resultante da complexação de Pb2+ e Hg2+ na presença de Cd2+ 
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com concentração de 5 x 10-6 mol L-1, sem aquecimento. A redução da 

concentração do Cd2+ a um valor cem vezes inferior (5 x 10-8 mol L-1) 

resultou na intensificação das bandas características dos complexos de 

Hg2+ (λ = 440 nm) e Pb2+ (λ = 464 nm) (Figura 20 – espectro azul). Ao 

aquecer esta última solução, foi verificada a ocorrência da desmetalação 

dos complexos de Pb2+ e Hg2+ formados à temperatura ambiente (Figura 

20 - espectro vermelho). Esse fato também pode ser comprovado pela 

intensificação do sinal da base livre. 

 

 

 

Figura 20 - Espectros contendo os sinais relativos à base livre e complexos 

de Pb2+ e Hg2+ obtidos sem aquecimento na presença de Cd2+ nas 

concentrações de 5 x 10-6 mol L-1 (preto) e 5 x 10-8 mol L-1 (azul), ou com 

aquecimento e Cd2+ na concentração de 5 x 10-8 mol L-1 (vermelho). 
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Outro fato verificado foi a complexação dos cátions Mn2+ e Zn2+ na 

ausência de Cd2+ sob aquecimento. Nessa condição conseguia-se 

promover metalação. No entanto, quando o Cd2+ estava presente mesmo 

na concentração de 5 x 10-8 mol L-1, o sinal obtido era mais intenso. 

Assim, estabeleceu-se que a concentração de Cd2+ empregada para o 

prosseguimento do estudo seria 5 x 10-8 mol L-1, a qual proporcionava a 

obtenção de sinal suficiente para a quantificação de Mn2+ e Zn2+, e 

permitia a formação das metaloporfirinas de Pb2+ e Hg2+. 

A variação da temperatura de 40°C para 80°C foi importante 

somente para a complexação de Mn2+, Co2+ e Cu2+, favorecendo a 

formação de suas respectivas metaloporfirinas. O aumento do tempo de 

metalação também se mostrou importante apenas para a complexação 

desses metais, favorecendo as metalações da mesma forma como para a 

variável temperatura. 

Mediante os resultados obtidos ficou estabelecido que o pH 9 

juntamente com uma temperatura de 80°C, um tempo de aquecimento de 

10 minutos e uma concentração de Cd2+ de 5 x 10-8 mol L-1 seriam as 

condições adequadas para realização das metalações, e, por isso, foram 

escolhidas para uso nas etapas seguintes do estudo. 

 

 

4.2.2. Calibração multivariada 

 

Após o estabelecimento das condições experimentais de 

complexação, a etapa seguinte consistiu na investigação das faixas 

lineares de trabalho de cada cátion individualmente, a fim de utilizar essa 

informação como base para a escolha dos níveis empregados na 

construção das misturas de calibração. Esse estudo foi realizado com as 

condições ideais encontradas na etapa anterior, com a diferença que a 

concentração dos cátions foi variada mantendo-se fixa a concentração de 

porfirina em 5 x 10-6 mol L-1. As faixas de trabalho encontradas no estudo 
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estão descritas na Tabela 4. Os espectros referentes aos valores de cada 

ponto da faixa de trabalho, assim como a curva gerada com a absorbância 

de uma banda característica desse complexo, encontram-se nas Figuras 

21 a 26. 

 

 

Tabela 4 - Faixas lineares de trabalho encontradas para a determinação 

individual de cada cátion nas seguintes condições: pH 9, Tp 80°, Tm 

10 min, e CC 5x10-8 mol L-1. 

Metais Faixa de trabalho (µmol L-1) R 

Mn 0,1 – 5,0 0,996 

Pb 1,0 – 10 0,998 

Zn 1,0 – 5,0 0,994 

Hg 1,0 – 10 0,972 

Co 1,0 – 10 0,980 

Cu 1,0 – 6,0 0,965 
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Figura 21 - Faixa linear de determinação do Pb2+ obtida a partir da 

absorbância medida em 464 nm.  

 

 

Figura 22 - Faixa linear de determinação do Zn2+ obtida a partir da 

absorbância medida em 422 nm. 
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Figura 23 - Faixa linear de determinação do Hg2+ obtida a partir da 

absorbância medida em 440 nm.   

 

Figura 24 - Faixa linear de determinação do Co2+ obtida a partir da 

absorbância medida em 428 nm.  
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Figura 25 - Faixa linear de determinação do Cu2+ obtida a partir da 

absorbância medida em 528 nm.  

 

Figura 26 - Faixa linear de determinação do Mn2+ obtida a partir da 

absorbância medida em 468 nm.  

 

 

De posse das faixas lineares de trabalho, pôde-se dar início à 

obtenção dos modelos de calibração multivariada. No entanto, restava 

ainda estabelecer a concentração de porfirina que seria empregada na 

determinação simultânea. Para isso, os experimentos do conjunto de 

calibração (Tabela 2) que continham uma das maiores (experimento 12) e 



50 

 

a menor (experimento 23) soma das quantidades dos cátions foram 

tomados como referência para essa avaliação. O experimento que 

continha a maior soma molar dentre todos era o 11, porém o experimento 

12 foi escolhido porque os níveis de Zn2+ e Mn2+ eram máximos e se sabia 

que a reação com esses cátions era completa, diferente das reações com 

os demais. Em virtude das somas das concentrações molares dos cátions 

nos experimentos 12 e 23 serem 3,7 x 10-5 mol L-1 e 1,2 x 10-5 mol L-1, as 

concentrações de porfirina avaliadas foram 3 x 10-5 e 4 x 10-5 mol L-1.  

Pode-se verificar na Figura 27 que o aumento da concentração de 

H2TCPP4- foi prejudicial, pois o perfil espectral da mesma nas bandas Q 

dominava sobre os perfis dos complexos. No experimento 23 (menor 

concentração molar de cátions), o perfil espectral da H2TCPP4-, que já era 

dominante sobre os perfis dos complexos formados quando sua 

concentração era 3 x 10-5 mol L-1, passou a ser ainda mais acentuado 

quando a concentração foi elevada a 4 x 10-5 mol L-1 (Figura 27), 

indicando a existência de excesso de porfirina. 
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Figura 27 - Modificação dos espectros UV-vis referentes à avaliação da 

concentração da H2TCPP4- sobre o experimento com a menor soma das 

concentrações molares dos cátions (Experimento 23, Tabela 2). 
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concentração de H2TCPP4- estudada foi 3,0 x 10-5 mol L-1, a qual apesar de 

ser 19% inferior à soma das concentrações dos cátions no experimento 12 

(3,7 x 10-5 mol L-1), foi a que forneceu perfis espectrais mais distintos que 

o da base livre (Figura 28) e, por isso, foi escolhida para ser empregada 

na construção do modelo.  
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Figura 28 - Modificação dos espectros UV-vis referentes à avaliação da 

concentração da H2TCPP4- sobre o experimento com a maior soma das 

concentrações molares dos cátions (Experimento 12, Tabela 2). 
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Figura 29 - Espectros das amostras de calibração (vermelho) e validação 

(preto), e uma ampliação na região das bandas-Q. 
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demais modelos PLS e apresentaram ótimas figuras de mérito, sendo 

dessa maneira usados na previsão das amostras reais. A quantidade de 

variáveis latentes selecionadas durante a validação dos modelos PLS 

conseguiu descrever acima de 90% da variância total de X e Y, 

necessitando de, no máximo, cinco fatores para modelar quatro dos seis 

cátions de interesse. Para o Mn2+ e Cu2+ foram necessários 8 e 9 variáveis 

latentes para uma modelagem eficiente.  

 

 

Tabela 5 - Valores da raiz quadrada do erro de validação (RMSEV) e do 

coeficiente de correlação (R) encontrado na validação dos modelos PLS, 

GA-MLR e SPA-MLR. Valores entre parênteses representam o número de 

fatores ou variáveis selecionadas. 

Cátions 

PLS GA-MLR SPA-MLR 

RMSEV R RMSEV R RMSEV R 

Mn2+ 0,30 (8) 0,98 0,13 (7) 0,99 0,20 (6) 0,99 

Pb2+ 1,34 (3) 0,92 0,81 (7) 0,95 1,31 (4) 0,94 

Zn2+ 0,35 (5) 0,99 0,16 (7) 0,99 0,23 (6) 0,99 

Hg2+ 0,80 (4) 0,97 0,88 (7) 0,95 0,70 (6) 0,98 

Co2+ 1,05 (3) 0,96 0,34 (7) 0,99 0,97 (3) 0,95 

Cu2+ 0,14 (9) 0,99 0,13 (7) 0,99 0,32 (6) 0,99 

 

 

Da mesma forma como observado no emprego de PLS, para o SPA-

MLR apenas a determinação de Pb2+ e Co2+ apresentaram altos valores de 

RMSEV. Os modelos GA-MLR apresentaram os melhores resultados de 

validação escolhendo o número máximo de sete variáveis baseado na 

intenção de reduzir o sobreajuste. A não colocação dessa restrição 

implicava na seleção de mais de 20 variáveis por parte do GA, resultando 

em sobreajuste. 

Para que um cátion seja complexado efetivamente pela porfirina é 

necessário que primeiro ele possua um tamanho adequado para ajustar-se 

ao centro porfirínico, pois, íons grandes não são muito favorecidos 
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termodinamicamente. Dessa forma, devido à complexação do Mn2+ (0,80 

Å) ser efetiva, esperava-se que os cátions Co2+ (0,72 Å), Ni2+ (0,69 Å), 

Cu2+ (0,71 Å) e Zn2+ (0,74 Å) (BREVIGLIERI et al., 2000) também fossem 

complexados. Numa avaliação buscando encontrar uma correlação da 

complexação com a dureza e o raio iônico de cada cátion, não foi 

verificado nenhuma similaridade. O Ni2+, que possui o menor raio iônico 

entre os íons avaliados, além de ser conhecido por formar complexos de 

geometria quadrada; que é justamente a disposição dos nitrogênios na 

base livre, foi o único dessa série que não demonstrou reatividade com a 

H2TCPP4-. O mesmo juntamente com o Co2+, Zn2+, Cu2+ e Pb2+ encontra-

se classificado como ácido intermediário na descrição de Pearson, 

enquanto o Mn2+ está classificado como duro e o Hg2+ como mole. Deve-

se destacar, no entanto, que a labilidade da troca dos ligantes aqua 

complexos dos metais de transição pode ser um fator relevante para o 

progresso da metalação; as espécies [Cd(H2O)6]2+, [Hg(H2O)6]2+, 

[Cu(H2O)6]2+, [Zn(H2O)6]2+ e [Mn(H2O)6]2+ são lábeis, enquanto espécies 

como [Co(H2O)6]2+ e [Ni(H2O)6]2+ são cineticamente mais inertes 

(HUHEEY et al., 1993).  

Apesar de ser menor que o Mn2+ e o Zn2+, o Co2+ não forneceu 

modelos robustos como tais, e até mesmo o modelo do Hg2+ (1,02 Å) 

forneceu melhores resultados. Um fato que pode ser a principal explicação 

dos resultados ruins dos modelos do Co2+ construídos com seleção de 

variáveis é a sobreposição total dos espectros deste com os demais 

complexos, dificultando a escolha de variáveis que estivessem 

correlacionadas unicamente com o mesmo. Por outro lado, o modelo PLS 

do Co2+ foi mais robusto durante a previsão das amostras de água 

mineral, como será mostrado mais adiante. 

Na Figura 30 são apresentadas as variáveis selecionadas para 

compor os modelos GA-MLR e SPA-MLR de cada complexo, e sua 

localização no espectro individual dos mesmos. Quando os comprimentos 

de onda selecionados pelo SPA foram comparados aos selecionados pelo 
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GA, observou-se que parte dos comprimentos de onda selecionados pelo 

GA não estavam sequer presentes em regiões de absorção característica 

dos complexos dos cátions de interesse, e os demais comprimentos de 

onda selecionados estavam relacionados a regiões do espectro com baixa 

sinal/ruído (Figura 30). Já os comprimentos de onda selecionados pelo 

SPA estavam presentes em regiões com maiores absorbâncias ou bandas 

características de cada complexo. 

De todos os comprimentos de onda selecionados pelo SPA e GA para 

construir o modelo MLR do Pb2+, somente um selecionado pelo SPA (655 

nm) poderia ser atribuído a uma banda de absorção característica da 

[PbIITCPP]4- (Figura 13). Também vale ressaltar que a reação entre 

H2TCPP4- e Pb2+ não é completa nas condições experimentais empregadas 

e por esse motivo algumas variáveis foram selecionadas na banda de 

Soret da base livre para tentar modelar o Pb2+, dado que uma diminuição 

da intensidade desta banda representa uma maior formação de 

[PbIITCPP]4- e, portanto, uma maior concentração de Pb2+ na amostra.  
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Figura 30 - Espectros dos complexos de Zn2+, Mn2+, Hg2+, Cu2+, Co2+ e 

Pb2+ obtidos nas condições com excesso de cátion, e as variáveis 

selecionadas pelo SPA (azul) e GA (vermelho) para construção dos 

respectivos modelos MLR. 

 

 

A Tabela 6 apresenta os coeficientes encontrados dos modelos 

SPA-MLR. A análise das variáveis selecionadas revelou que em todos os 

casos, comprimentos de onda próximos ou iguais ao da Soret da H2TCPP-4 

(413-414 nm) foram selecionados. O sinal negativo dos coeficientes de 

regressão nestes comprimentos de onda indica a diminuição da 

absorbância com o aumento da concentração dos metais, ou seja, o 

consumo da base livre durante a complexação. O complexo de Cu2+, que 

possui banda de Soret (413 nm) e sua principal banda Q (540 nm) 

sobrepostas pelas respectivas bandas da base livre (414 nm e 554 nm), 
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foi modelado empregando dois comprimentos de onda da base livre, 414 

nm e 517 nm, sendo o último o de maior valor absoluto. Alguns 

comprimentos de onda diretamente relacionados aos complexos 

estudados também foram selecionados, tendo geralmente o seu 

coeficiente o maior valor positivo, indicando aumento da absorbância 

neste comprimento de onda em função do aumento da concentração do 

metal. O complexo de Mn2+ é um desses exemplos. A banda de Soret do 

Pb2+ (464 nm) está totalmente sobreposta pela Soret do Mn2+ (468 nm); 

por outro lado, somente uma parte da Soret do Mn2+ está sobreposta com 

a Soret do Pb2+ e dos demais complexos. O SPA selecionou a variável 476 

nm, a qual tem coeficiente com maior valor, em uma parte da banda que 

recebe pouquíssima influência da banda de Soret do Pb2+ (Figura 31). 

 

 

Tabela 6- Coeficientes encontrados dos modelos SPA-MLR. 

 
Cu2+ Hg2+ Mn2+ 

β0 6,92 11,3 1,56 

β1 0,662 (λ410) -8,56 (λ397) -1,88 (λ409) 

β2 -0,985 (λ414) 1,97 (λ410) 0,864 (λ413) 

β3 -0,733 (λ424) -2,15 (λ413) -0,775 (λ431) 

β4 -1,30 (λ445) -2,27 (λ431) -0,915 (λ445) 

β5 -125 (λ517) 11,9 (λ444) -8,86 (λ465) 

β6  -84,8 (λ656) 43,4 (λ476) 

 

 Zn2+ Pb2+ Co2+ 

β0 1,47 18,1 9,29 

β1 -4,12 (λ397) -21,6 (λ397) 8,85 (λ429) 

β2 -2,18 (λ410) -0,741 (λ413) -125 (λ558) 

β3 0,982 (λ413) -10,5 (λ445) -4,52 (λ445) 

β4 4,78 (λ424) 267 (λ653)  

β5 -3,71 (λ431)   

β6 11,8 (λ655)   
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Figura 31 – Variável 476 nm selecionada pelo APS para descrever a 

concentração do íon Mn2+ e sua localização numa região de pouca 

sobreposição. 

 

 

Nos modelos para determinação do Hg2+ e do Zn2+ também foram 

empregadas variáveis características de seus complexos e com alta 

influência. O complexo de Hg2+, que possui a banda de Soret (440 nm) 

parcialmente sobreposta pelas bandas de Soret dos complexos de Co2+ 

(428 nm) e Pb2+ (464 nm), teve uma variável selecionada com a maior 

influência positiva (444 nm), justamente na intersecção onde a influência 

dos outros complexos é mínima (Figura 32). A variável com a segunda 

maior influência positiva para o modelo do Zn2+ é 424 nm, dois 

nanômetros a mais que sua banda de Soret (422 nm). Esse comprimento 

de onda coincide com a região de menor influência dos complexos de Cu2+ 

e Hg2+, porém, é uma variável que ainda sofre considerável influência do 

Co2+, e talvez seja esse o motivo pelo qual sua influência não é a mais 

alta no modelo. 
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Figura 32 - Variáveis 424 nm e 444 nm selecionadas pelo SPA para 

descrever a concentração dos íons Zn2+ e Hg2+, respectivamente, e suas 

localizações em regiões com baixa interferência. A variável 464 nm é o 

comprimento de onda com máxima absortividade do complexo do Pb2+. 

 

 

Vale ressaltar que a variável mais importante para a construção 

dos modelos do Hg2+ e Zn2+ pertence a uma região mais característica do 

complexo de Pb2+ (655 nm), Figura 33. A variável 656 nm possui 

coeficiente com alto valor absoluto e sinal negativo (-84,8) na construção 

do modelo do Hg2+. Isso pode indicar uma alta correlação inversa com o 

aumento da concentração do íon Hg2+. O mesmo aconteceu para o Zn2+; 

no entanto, nesse caso a influência da variável 655 nm foi maior entre as 

de valor positivo. O caso do Zn2+ poderia ser explicado pela teoria da 

metátese, pois como o Pb2+ também catalisa a complexação do Zn, um 

aumento da concentração deste está relacionado à intensificação da 

complexação do Zn2+. A tomada da variável em 556 nm para o Hg2+ 
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também poderia ser explicada com base na metátese, visto que ambos 

são grandes e poderiam estar competindo entre si. O fato dos modelos do 

Pb2+ fornecerem os piores valores de predição, apesar de estar 

empregando uma variável com alta influência e baixa contribuição das 

bandas da maioria dos outros complexos, como é o caso da variável 653 

nm no modelo SPA-MLR; pode ser um indício da ocorrência de outro 

processo.  

 

 

 

Figura 33 - Variáveis 517 nm e 655 nm selecionadas pelo APS para 

descrever a concentração dos íons Zn2+ e/ou Hg2+ e suas localizações. 
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4.2.3. Análise das amostras de água mineral 

 O modelo SPA-MLR, em comparação ao modelo GA-MLR, 

apresentou maior robustez na previsão das concentrações dos cátions nas 

amostras de água mineral, pois as variáveis que foram selecionadas 

empregando as amostras de validação mostraram que conseguem 

descrever as relações entre as concentrações e o sinal da absorbância do 

complexo com o cátion de interesse. Os resultados encontrados pelos 

modelos SPA-MLR mostraram-se excelentes na previsão do Mn2+, Cu2+, 

Zn2+. Levando-se em consideração que as amostras não foram 

submetidas a uma etapa de preparo da amostra, não seria exagero 

considerar que os resultados das previsões para o Hg2+ também foram 

satisfatórios. As provas desses fatos são os ótimos valores de recuperação 

aparente encontrados. A Tabela 7 apresenta os resultados das previsões 

encontradas com os modelos SPA-MLR nas amostras de água mineral 

fortificadas e as faixas de recuperação aparente para cada cátion. 

Quanto às previsões feitas pelos modelos GA-MLR (resultados não 

apresentados), somente a determinação de Cu2+ apresentou bons valores 

de recuperação (83-117%). As previsões dos demais cátions não foram 

satisfatórias e só vieram a confirmar o fato de que as variáveis 

selecionadas pelo GA durante as construções dos modelos não eram tão 

robustas, como já foi discutido quando as variáveis selecionadas foram 

mostradas graficamente sobre os espectros de cada um de seus 

complexos.  

As previsões realizadas pelos modelos PLS também foram muito boas, 

com exceção dos resultados obtidos para Co2+ e Pb2+, que obtiveram 

recuperação insatisfatórias. A Tabela 8 apresenta os resultados das 

previsões encontradas com os modelos PLS nas amostras de água mineral 

fortificadas e as faixas de recuperação aparente para cada cátion. 
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Tabela 7 - Resultados das previsões encontradas com os modelos SPA-

MLR nas amostras de água mineral. 

 Mn2+ Pb2+ Zn2+ 

Adic. Rec. Adic. Rec. Adic. Rec. 

Amostra 1 3,5 3,9 2,0 0,5 1,5 1,7 

0,8 0,7 3,7 4,3 2,2 2,1 

Amostra 2 1,7 1,9 3,7 6,0 3,7 4,2 

1,7 1,8 7,2 6,3 4,5 5,3 

Amostra 3 3,5 3,9 9,0 7,4 4,5 4,6 

4,5 4,7 2,0 2,4 1,5 1,5 

Amostra 4 3,5 3,8 3,7 4,5 2,2 2,1 

1,7 1,8 3,7 5,0 4,5 5,0 

Amostra 5 1,7 1,7 9,0 10 4,5 5,1 

4,5 4,8 7,2 7,0 1,5 1,3 

%Rec 98-114 30-160 91-118 
 

 Hg2+ Co2+ Cu2+ 

Adic. Rec. Adic. Rec. Adic. Rec. 

Amostra 1 3,7 4,4 3,7 4,1 4,5 4,5 

7,2 7,0 9,0 10 5,5 5,5 

Amostra 2 9,0 8,6 9,0 11 1,5 1,4 

9,0 9,3 2,0 3,5 1,5 1,1 

Amostra 3 2,0 2,0 2,0 3,2 4,5 4,5 

7,2 8,1 3,7 3,3 2,5 2,2 

Amostra 4 9,0 7,2 9,0 9,4 4,5 4,5 

9,0 8,8 7,2 9,1 1,5 1,3 

Amostra 5 7,2 6,9 2,0 3,7 1,5 1,7 

2,0 1,7 3,7 3,6 2,5 2,3 

%Rec 81-120 89-187 96-113 
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Tabela 8 - Resultados das previsões encontradas com os modelos PLS nas 

amostras de água mineral. 

 

 Mn2+ Pb2+ Zn2+ 

Adic. Rec. Adic. Rec. Adic. Rec. 

Amostra 1 3,6 4,2 2,0 3,2 1,5 1,8 

0,8 0,9 3,7 2,3 2,2 2,0 

Amostra 2 1,7 1,8 3,7 5,9 3,7 4,5 

1,7 1,6 7,2 5,8 4,5 5,2 

Amostra 3 3,6 4,0 9,0 8,1 4,5 4,8 

4,5 4,8 2,0 4,4 1,5 1,5 

Amostra 4 3,6 3,8 3,7 5,2 2,2 2,3 

1,7 1,6 3,7 4,8 4,5 5,2 

Amostra 5 1,7 3,5 9,0 10 4,5 5,4 

4,5 4,8 7,2 8,3 1,5 1,6 

%Rec 93-118 63-223 92-126 

 

 Hg2+ Co2+ Cu2+ 

Adic. Rec. Adic. Rec. Adic. Rec. 

Amostra 1 3,7 3,5 3,7 5,0 4,5 4,9 

7,2 6,7 9,0 11 5,5 5,9 

Amostra 2 9,0 9,0 9,0 11 1,5 1,2 

9,0 9,3 2,0 1,3 1,5 1,3 

Amostra 3 2,0 1,5 2,0 2,7 4,5 4,9 

7,2 7,8 3,7 4,9 2,5 2,6 

Amostra 4 9,0 7,0 9,0 11 4,5 5,0 

9,0 9,1 7,2 8,3 1,5 1,5 

Amostra 5 7,2 7,1 2,0 2,0 1,5 1,3 

2,0 1,4 3,7 5,0 2,5 2,8 

%Rec 76-108 68-138 86-114 
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5. CONCLUSÕES 

A tentativa de desenvolver uma metodologia para complexar 

metais em água empregando a H2TPP solubilizada em um solvente 

orgânico miscível na mesma forneceu resultados bons quando uma 

mistura DMSO/THF (9:1, v/v) foi usada como solvente para solubilizar 

essa porfirina. No entanto, a falta de reprodutibilidade impossibilitou a 

continuação do desenvolvimento da metodologia. 

A utilização de uma porfirina aniônica hidrossolúvel, H2TCPP4-, 

permitiu o desenvolvimento de uma metodologia para determinação 

simultânea de metais em meio aquoso por espectroscopia de absorção 

UV-vis e calibração multivariada. O estudo das variáveis que influenciam a 

metalação mostrou que as melhores condições são pH 9, temperatura de 

80°C e tempo de aquecimento de 10 minutos. Também foi verificado que 

na condição de metalação citada anteriormente, quanto maior a 

concentração do catalisador Cd2+, mais prejudicada é a metalação do Pb2+ 

e Hg2+. 

Com as condições otimizadas, foi possível realizar uma metalação 

mais eficiente alcançando maiores sinais de absorbâncias. Dos modelos 

construídos, apenas o modelo SPA-MLR apresentou bons valores de 

exatidão e precisão para a determinação simultânea dos cátions Cu2+, 

Mn2+, Zn2+ e Hg2+. 

Como perspectivas futuras relacionadas aos desdobramentos deste 

trabalho, podemos destacar as seguintes: 

 Retomar o desenvolvimento da metodologia com a H2TPP tentando 

resolver os problemas encontrados nesse trabalho; 

 Realizar um estudo de interferências sobre o modelo; 

 Empregar os modelos construídos na previsão de outros tipos de 

matrizes, tais como amostras de chás e multivitamínicos. 
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