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Introdução 

Os complexos metálicos contendo ligantes do tipo 

base de Schiff (BS) tem assumido um importante 

papel na pesquisa e desenvolvimento da química de 

coordenação.
1
 Neste particular, é bem descrito na 

literatura complexos de metais de transição 

contendo ligantes tetradentados-N2O2 (ligantes BS 

do tipo Salen).
2
 Por outro lado, existe apenas um 

relato na literatura desta classe de ligantes 

preparados a partir do ácido de Meldrum 1a (AM) e 

1,2-diaminas
3
 (Figura 1). Em decorrência da 

semelhança estrutural com os complexos do tipo 

Salen, os complexos derivados do ácido de 

Meldrum podem ser denominados do tipo Melen.
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Figura 1. Complexo contendo ligantes BS. 
 

AM tem demonstrado grande versatilidade em 

síntese orgânica
4
 e, mais recentemente, derivados 

do tipo diaminometilênicos do AM (4) têm 

despertado interesse como hábeis agentes de 

coordenação a metais de transição.
3
 Em linha com 

este recente tópico de interesse, descrevemos aqui 

estudos sintéticos e estruturais visando a obtenção 

de inéditos complexos de Pd (II) derivados do AM. 

Resultados e Discussão 

Nosso ponto de partida visou à preparação dos 
aceptores de Michael 2a e 2b pela reação de 1a e 
1b, respectivamente, com trimetilortoformato 
(Esquema 1). Adição das 1,2-diaminas 3 aos 
aceptores de Michael (recentemente preparados) 
permitiu acessar os ligantes do tipo 4 e 5 (derivados 
diaminometilênicos do AM) em bons rendimentos 
(Esquema 1). Seguindo o protocolo de Montalban,

3
 

a reação dos ligantes com Pd(OAc)2 em EtOH sob 
refluxo forneceu os complexos Melen-1 e Melen-2 
(Esquema 2), purificados via coluna cromatográfica 
em bons rendimentos. As estruturas dos complexos 
são propostas com base nos estudos de I.V. e de 

RMN de 
1
H/

13
C, bem como, comparação destes 

dados com aqueles previamente já descritos para 
complexos análogos do tipo Melen.

3
 A não formação 

de complexos a partir dos ligantes do tipo 5 através 
do protocolo empregado pode estar associado a 
dificuldade destes ligantes coordenarem-se pelo 
sistema tetradentado-N2O2 em decorrência da 
liberdade conformacional em torno da ligação C―C 
da porção etilenodiamino. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Esquema 1. Síntese dos ligantes derivados do AM. 

 
 
 
 
 
Esquema 2. Síntese dos complexos de Pd(II). 

Conclusões 

Este trabalho descreve a síntese e caracterização 

de dois novos complexos de Pd(II) empregando 

derivados diaminometilênicos do AM como ligantes 

e aplicações destes compostos em catálise 

homogênea estão em curso no nosso laboratório.  
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