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 Estudos potenciométricos da síntese do composto Cu(OH)NH4CrO4, 
precursor da cromita de cobre. 
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Introdução 

As cromitas são óxidos com estrutura de espinélio 
(XY2O4), cujo elemento básico (Y) é o cromo. É 
usada como mineral metálico e não metálico, sendo 
considerada um dos compostos mais importantes 
utilizados na indústria metalúrgica, química, 
refratários e, mais recentemente, como areia de 
moldagem nos processos de fundição

1
.  

Os estudos potenciométricos relacionados à cromita 
de cobre (CuCr2O4 ou CuO.CrO3) têm como objetivo 
a síntese e caracterização desse composto, através 
de métodos descritos na literatura e avaliação dos 
métodos de síntese quanto ao rendimento durante a 
basificação do meio reacional. 

          2CuSO4 + K2Cr2O7 + 4 NH3 + 3H2O  
          K2SO4 +  2Cu(OH)NH4CrO4 + (NH4)2SO4  

Resultados e Discussão 

O estudo foi realizado durante a precipitação do 
composto Cu(OH)NH4CrO4, precursor da síntese da 
cromita de cobre (CuCr2O4), através do 
acompanhamento das alterações dos valores de pH 
e da 1

a
 derivada dos valores de pH (Figuras 1 e 2) 

durante a adição de NH4OH (10% v/v) em solução 
contendo CuSO4 e K2Cr2O7. 
Durante esse estudo foram observados dois pontos 
de inflexão na curva pHxVNH4OH. O primeiro ponto  
foi proposto sendo do equilíbrio: Cr2O7

2-
(aq) + H2O(l) 

 2 CrO4
2-

(aq) + 2 H
+
(aq) e o segundo ponto do 

momento que o excesso de hidroxila é adicionado. 
Depois desse ponto, o sobrenadante passa de uma 
cor alaranjada para um verde escuro causada pelo 
início da formação do íon cromo (III). 

 

          
 
Figura 1. Representação gráfica dos valores de pH 
obtidos durante a síntese do composto 
Cu(OH)NH4CrO4. 

     

      
 
Figura 2:Representação gráfica da 1

a
 Derivada dos 

valores de pH durante a síntese do composto 
Cu(OH)NH4CrO4. 
 
O precipitado depois de filtrado foi calcinado a 
550

o
C por 3 horas e lavado com uma solução de 

ácido acético 10% e seu espectro de infravermelho 
(Figura 3) comparado com a literatura das bandas 
características do grupo cromita (~600 cm

-1
)
2
. 

 

      
 
Figura 3: Espectro de infravermelho do composto 
calcinado obtido da síntese de Cu(OH)NH4CrO4. 

Conclusões 

O acompanhamento potenciométrico da reação do 
precursor da CuCr2O4 mostrou dois pontos 
importantes durante o processo. O momento do 
equilíbrio dos íons cromato e dicromato e o ponto 
onde começa a formação do íon cromo(III). 
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