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Introdução 

Os complexos de Mn(III) derivados das N-
piridilporfirinas alquiladas pertencem a uma classe 
de porfirinas catiônicas bastante estudada como 
modelo dos citocromos P450 e mímicos das 
enzimas superóxido dismutases (SOD) e 
investigadas em Medicina Translacional como 
moduladores redox potentes de estresse oxidativo.¹ 

A metodologia convencional (Rota A) de preparo 
das N-alquilpiridinioporfirinas de Mn(III), 
MnTalquil-X-PyP

5+
 (X = 2, 3 , 4) apresentam 

rendimento em torno de 90 % e envolvem duas 
etapas. Inicialmente, os isômeros orto (X = 2), meta 
(X = 3) ou para (X = 4) das N-piridilporfirinas 
(H2T-X-PyP) são alquilados, resultando na porfirina 
base-livre tetracatiônica correspondente, 
H2Talquil-X-PyP

4+
, que é posteriormente metalada 

com Mn
2+

 para originar a MnTalquil-X-PyP
5+

 de 
interesse.

1
 Apesar deste método possibilitar a 

síntese de uma grande variedade de Mn-porfirinas 
catiônicas (alquil = Me. Et, nHex, etc), a ausência 
de um intermediário sintético central, implica que, 
para cada Mn-porfirina preparada, ambas etapas 
(alquilação e metalação) têm de ser otimizadas. 

Neste trabalho, apresenta-se uma rota sintética 
alternativa (Rota B) para obtenção de complexos 
MnTalquil-X-PyP

5+
 (X = 2, 3, 4) procedendo primeiro 

à metalação, seguida da alquilação. Mostra-se aqui, 
como prova de conceito, o preparo dos derivados 
metilados. Explora-se a possibilidade do uso da Mn-
porfirina MnT-X-PyPCl (X = 2, 3, 4) como 
intermediário comum para a síntese de 
MnTalquil-X-PyP

5+
, sendo necessária a otimização 

de apenas uma etapa (alquilação) para síntese de 
vários modelos de P450 e mímicos de SOD. 

Resultados e Discussão 

A metalação das porfirinas neutras H2T-X-PyP 
com Mn

2+
 foi efetuada pelo método do 

clorofórmio/metanol. A purificação dos complexos 
MnT-X-PyPCl foi realizada por precipitação com 
NaCl em meio aquoso, eliminando a necessidade 
de cromatografia em coluna. Os complexos 
MnTM-X-PyPCl5 (X = 2, 3, 4) foram preparados a 
partir da metilação da MnT-X-PyPCl com MeOTs 
em DMF e purificados por precipitação. Todas as 

reações foram monitoradas por espectroscopia 
eletrônica UV-vis e CCD.

2
 Novos sistemas eluentes 

aquosos para CCD foram encontrados para eliminar 
o uso de insumos controlados (KNO3, MeCN) 
empregados usualmente nas misturas eluentes para 
MnPs catiônicas. O rendimento global acumulado 
(ainda não otimizado) das etapas de metalação e 
alquilação foram ~70-80 %. Os dados de 
caracterização do material isolado são consistentes 
com aqueles da literatura.

2
 No caso da MnT-2-PyP, 

investigou-se também MeI como agente metilante. 
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Esquema 1. Rota convencional (A) e alternativa (B) 
para obtenção de MnTM-X-PyPCl5 (X = 2, 3, 4). 

Conclusões 

Os complexos de MnTM-X-PyPCl5 (X = 2, 3, 4) 
foram preparados por uma nova rota (Rota B). 
Embora o rendimento global (ainda não otimizado) 
seja ~10% menor que aquele obtido pela Rota A 
(convencional), o procedimento apresenta como 
vantagens: (1) a utilização de um precursor comum, 
MnT-X-PyPCl, facilitando a adaptação na síntese 
de várias MnPs catiônicas; (2) enquanto pela Rota 
A o intermediário é uma porfirina catiônica 
hidrossolúvel com métodos de purificação limitados 
(precipitações com NH4PF6 e Bu4NCl),

1,2
 na Rota B 

a MnT-X-PyPCl pode ser dissolvida tanto em meio 
orgânico quanto aquoso, podendo ser purificada 
tanto por cromatografia quanto por precipitação 
(com NaCl); (3) redução considerável no uso de 
reagentes de alto custo (NH4PF6 e Bu4NCl) e/ou 
controlados (Me2CO). 
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