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Introdução 

O ácido de Meldrum (AM, 1a) é um diéster cíclico 

bastante versátil como bloco de construção 

sintética.
1
 Embora os derivados diaminometilênicos 

(DAM) do AM tenham sido reportados em 2002,
2
 

originando os “H2Melophens” (análogos aos 

clássicos H2Salophens), o seu uso como ligantes do 

tipo base de Schiff [N2O2]
2–

-tetradentada em química 

de coordenação só foi descrito em 2010.
3
 Apesar de 

os melophens e os salens/salophens poderem ser 

estruturalmente relacionados, o preparo de 

complexos de H2Melophens com metais redox 

ativos de interesse em Bioinogânica e Química 

Inorgânica Medicinal, à luz dos sistemas à base de 

metalosalens e metalosalophens,
4,5

 permanece 

inexplorado. Descreve-se aqui a síntese de quatro 

H2Melens e H2Melophens, sendo três inéditos. 

Incluem-se também os estudos de coordenação 

desses compostos com Mn para formação de novos 

complexos de interesse em catálise biomimética. 

Apesar da semelhança do modo de coordenação 

entre os Melens (ou Melophens) e os Salens (ou 

Salophens), este trabalho foi motivado pelas 

diferenças eletrônicas entre essas classes de 

ligantes: formalmente, sistemas éster-amina nos 

Melens/Melophens vs. sistemas enol-imina nos 

Salens/Salophens, com impacto no design de 

modelos biomiméticos baseados nesses compostos. 

Resultados e Discussão 

O AM 1a ou seu derivado cicloexil 1b foi aquecido 
sob refluxo com trimetilortoformato, CH(OMe)3, para 
originar os aceptores de Michael 2a ou 2b, os quais, 
ao reagirem in situ com o-fenilenodiamina (3a) ou 
etilenodiamina (3b), geraram: H2Melen, H2Cy2Melen, 
H2Melophen e H2Cy2Melophen (Fig. 1). Esses 
compostos foram isolados em bons rendimentos e 
caracterizados por métodos físicos (RMN de 

1
H e 

13
C, UV-vis, IV, EM), cromatografia (CCD) e análise 

térmica (TG/DTA). 
Apenas os complexos Mn(Melophen) e 

Mn(Cy2Melophen) foram obtidos com êxito. Embora 
a análise espectroscópica in situ indicasse a sua 
formação quantitativa a partir de Mn(OAc)2 em EtOH 
sob refluxo, o isolamento dos complexos só foi bem 
sucedido por precipitação, mas em baixos 
rendimentos; tentativas de otimização do rendimento 

foram insatisfatórias, acompanhadas por 
desmetalação e isolamento dos respectivos ligantes. 
Os dados de condutimetria, espectroscopia (UV-vis 
e IV), eletroquímica e análise elementar (%Mn) são 
consistentes com o isolamento dos complexos de 
Mn

II
, Mn

II
(Melophens), em contraste com os de Mn

III
 

dos Salophens. A flexibilidade conformacional dos 
Melens impediu a formação dos respectivos 
complexos de Mn. O efeito do aumento do potencial 
de redução Mn

III
/Mn

II
 para o design de mímicos de 

SOD e de cit. P450 à base dessa nova classe de 
ligantes é discutido. 
 

Figura 1. Rotas de síntese de Melens e Melophens. 
 

 

Conclusões 

Cinco novos compostos derivados DAM do AM 
(3 ligantes e 2 complexos) foram preparados. 
Aplicações futuras dos complexos de Mn desta 
classe de ligantes deverão ser feitas com cautela, 
em vista da instabilidade frente à desmetalação. É 
provável que o uso desses derivados do AM como 
ligantes encontre maior aplicação em sistemas que 
explorem a coordenação a metais intrinsicamente 
inertes, onde a integridade constitucional do 
complexo poderia ser preservada sob condições 
mais amplas de reação e uso. 
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