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Introdução 

As bases de Schiff são compostos que apresentam 
um grupo imina (R2C=NR) em sua estrutura. Estas 
bases representam uma importante classe de 
compostos orgânicos, mostrando possuir uma 
ampla variedade de atividades biológicas como 
antifúngica, antiinflamatória, antiproliferativa e 
antibacteriana

1
. Os ligantes bases de Schiff são 

capazes de se coordenar com metais pelo grupo 
iminico e por outro grupo, geralmente um aldeído

2
.  

Sendo o cromo (III) um dos íons de metal de 
transição, que tem apresentado atividade biológica, 
pois está envolvido com o fator de tolerância de 
glicose (GTF) na manutenção do metabolismo de 
carboidratos e lipídeos

2
, neste trabalho pretendeu-se 

realizar o estudo do comportamento térmico pra os 
ligantes: 5-Clsalen, 5-Brsalen e os complexos de 
cromo(III): Cr(III)(5-Clsalen), Cr(III)(5-Brsalen). 
Através dessas análises, permitiu-se obter 
informações com respeito à estabilidade térmica, 
decomposição térmica e identificação dos gases 
envolvidos durante a decomposição térmica. Os 
ligantes e seus complexos foram escolhidos como 
representativos da série. 

Resultados e Discussão 

A decomposição térmica dos ligantes e complexos 
estudados apresenta perdas de massa 
características, dependendo da natureza do ligante, 
como pode ser visto nas curvas TG-DTA dos 
ligantes (Fig. 1) e dos complexos (Fig. 2). 

As curvas TG-DTA dos ligantes mostraram duas 
perdas de massa para o composto 5-Clsalen e três 
para o composto 5-Brsalen. As perdas de massa 
observadas acima de 190 ºC pra ambos os ligantes, 
são devidas à decomposição térmica do composto 
anidro; estas ocorrem em etapas consecutivas e / 
ou sobrepostas, com perdas parciais que são 
característicos para cada composto. Portanto, a 
perda de massa é devida à decomposição térmica 
do intermediário e oxidação do resíduo carbonizado. 
As curvas DTA (Fig.1) mostraram eventos 
endotérmicos e exotérmicos que estão de acordo 
com as perdas de massa observadas nas curvas 
TG. Picos endotérmicos em 188 ºC (5-Brsalen) e 
175 ºC (5-Clsalen) são devido à fusão. 
As curvas DTA (Fig. 2) dos complexos também 
mostraram eventos exotérmicos correspondentes às 

perdas de massa observadas nas curvas TG (Fig. 
2).  
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       Figura 1. Curvas TG-DTA        Figura 2. Curvas TG-DTA 
       de dois dos ligantes.                   de dois dos complexos. 

Um pico de decomposição exotérmico intenso, 
observado para os dois complexos, representa a 
decomposição do resíduo carbonizado. Os perfis 
das curvas TG-DTA correspondentes a única etapa 
de perda de massa mostram que a oxidação da 
matéria orgânica ocorre com a combustão. O 
produto de decomposição final para todos os 
complexos foi Cr2O3 de acordo com os 
difratogramas de raios X. 
Os produtos gasosos liberados durante a 
decomposição térmica dos ligantes e complexos 
foram CO2 e amônia, como produtos principais da 
descarboxilação e oxidação da matéria orgânica. 

Conclusões 

O número de etapas de decomposição térmica do 

ligante depende do grupo substituinte que conduz a 

diferenças no processo térmico para os complexos, 

em particular, a temperatura inicial da decomposição 

destes complexos dependem do ligante equatorial. 
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