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SUMÁRIO

RESUMO

O  cromo  entra  em  ambientes  aquáticos  como  o  resultado  da  descarga  de 

efluentes  de galvanoplastia,  tingimento de couro,  industrias  químicas,  etc.  Devido a 

elevada  toxicidade  do  Cr(VI)  para  os  organismos  vivos  este  deve  ser  removido 

rapidamente  do  ambiente  quando  este  está  contaminado.  Dessa  forma,  o  principal 

objetivo da pesquisa foi desenvolver um rápido, simples e adaptável método com um 

sistema  de  extração  de  solvente  para  remover  quantitativamente  Cr(VI)  de  águas 

poluídas.  Foram simuladas  efluentes  contaminados  a  partir  de  soluções  aquosas  de 

Cr(VI) na forma de CrO4
2- em nível de ppm (4-6 ppm) contendo sal. A concentração de 

Cr(VI),  em  ambas  as  fases  aquosa  e  orgânica  foram  determinadas  por 

espectrofotometria UV-vis. Os efeitos da concentração dos sais e dos ácidos, e o tempo 

de contato das fases para a extração do Cr(VI) foram investigadas. 

Palavras-chave: CaCl2, Cromo(VI), HCl, mistura homogênea de solvente aquoso e 2-propanol, 

NaCl e salting-out



ABSTRACT

Chromium enters aquatic environments as the result of the discharge of effluents 

from electroplating, dyeing, leather, chemical, etc. Due to the high toxicity of Cr (VI) to 

the  bodies  we  saw  this  should  be  removed  quickly  when  the  environment  is 

contaminated. Thus, the main objective of laboratory research was to develop a fast, 

simple and adaptable method with a solvent extraction system to quantitatively remove 

Cr  (VI)  from  polluted  waters.  We  simulated  contaminated  effluents  from  aqueous 

solutions  of  Cr (VI) in  the form of  CrO4
2-ppm-level  (4-6 ppm) containing salt.  The 

concentration of Cr (VI) in both aqueous and organic phases were determined by UV-

vis spectrophotometry. The effects of concentration of salts, acids, and the contact time 

of phases for the extraction of Cr (VI) will be investigated.

Key words: CaCl2, Chromium (VI), HCl, homogeneous mixture of solvent and aqueous 

2-propanol, and NaCl salting-out



1. INTRODUÇÃO

O cromo é um importante metal utilizado na indústria em diversos produtos e 

processos [1]. O nome cromo, do grego (croma), cor, foi atribuído à variedade de cores 

intensas apresentadas pelos seus compostos. Em menos de 150 anos após sua descoberta 

em 1794 por Nicolas−Louis Vauquelin, este metal se tornou crucial para a sobrevivência 

da indústria militar e da economia de quase todas as nações industrializadas [1]. 

O cromo é o vigésimo- primeiro elemento mais abundante da crosta terrestre, em 

massa [2]. Este metal é produzido em larga escala e extensivamente empregado em ligas 

com ferro e com metais não ferrosos, e em revestimentos obtidos por eletrodeposição 

[3].  De  acordo  com  De  Young  et  al.  [4]  os  10  milhões  de  toneladas  de  cromita 

consumidos anualmente por  todo o mundo são geralmente distribuídos  entre  as  três 

principais  atividades  industriais,  na  seguinte  proporção:  76  %  (metalurgia),  13% 

(materiais  refratários)  e  11% (produtos  químicos).  No  caso  dos  produtos  químicos, 

inclui-se a produção de pigmentos, a eletrodeposição (aplicações estéticas, tratamento 

superficial anti-corrosivo, etc.), e a aplicação dos derivados de cromo na preservação da 

madeira e na proteção anti-corrosão de torres de resfriamento, entre outros.



Os compostos de Cr são obtidos através do minério cromita, o qual apresenta as 

seguintes composições: FeO Cr⋅ 2O3 ou FeCr2O4 [5]. O ferrocrômio é uma liga de Fe, Cr 

e C, obtida pela redução da cromita com C. Em 1991, foram produzidos 3,1 milhões de 

toneladas de ferrocrômio, o qual foi empregado na preparação de diversas ligas de ferro, 

inclusive o aço inoxidável e o aço crômico, muito duro. [6]. Materiais obtidos a partir da 

redução são usados para a produção de ligas de Cr. O cromato de sódio (Na2CrO4) é 

usualmente  obtido  pela  oxidação  do minério  cromita,  enquanto  que  o  carbonato  de 

sódio (Na2CO3), óxido de cálcio (CaO) e cromato de cálcio (CaCrO4) são compostos de 

cromo obtidos como subprodutos [7].

O  cromo  possui  estados  de  oxidação  variando  de  -2  a  +6.  Os  estáveis  em 

ambientes  aquáticos  e  terrestres  são  as  formas  Cr(III)  e  Cr(VI),  as  quais  possuem 

diferentes propriedades físico-químicas, reatividade química e bioquímica [7].

Essas duas formas do Cr são bastante diferentes em suas propriedades: estado de 

oxidação,  características  físico-químicas,  mobilidade  no  ambiente,  comportamento 

químico e bioquímico, biodisponibilidade e toxicidade. Mais notavelmente, o Cr(III) é 

considerado um elemento traço essencial para o metabolismo de diferentes organismos. 

Entretanto, ocorre que o Cr(VI) pode exercer efeitos tóxicos em sistemas biológicos [8]. 

O efeito sobre a saúde do Cr (III) e Cr (VI) são tão fundamentalmente diferentes 

que é preferível considerar esses espécies separadamente para monitoramento de água 

potável,  por exemplo,  ou amostras  ambientais.  Cr  trivalente  é  considerado essencial 

para o homem, com ele está envolvido, lipídios metabolismo da glicose e proteínas [1]. 

A forma hexavalente, pelo contrário, é considerada tóxica devido à sua capacidade de 

oxidar outras espécies e seus efeitos negativos sobre, fígado, pulmão e rins. A inalação 

de Cr (VI) pode causar carcinomas brônquicos. Os mecanismos do metabolismo do Cr, 

genotoxicidade e carcinogenicidade são amplamente descrito por De Flora e Wetterhahn 

[2]. Cr hexavalente é tão potente agente cancerígeno para as vias respiratórias que a sua 

monitorização contínua é imposta, pela legislação atual sobre a exposição a substâncias 

cancerígenas [9] 

O cromo, embora não exclusivo, em suas propriedades, é comumente utilizado 

em  várias  indústrias,  devido  às  características  do  metal  e  seus  compostos.  O  uso 

predominante de cromo na indústria infelizmente introduz uma preocupação ambiental. 



[1].  O teor de crómio de águas naturais é geralmente baixo, enquanto que as rochas 

apresentam uma grande variedade de concentrações de Cr. [11] 

Segue abaixo as tabelas 1 e 2 com as propriedades físicas e químicas do cromo:

Tabela 1. Propriedades Químicas do Cromo
Nome e símbolo Cromo, Cr 
Classe e série químicas Metal de transição 
Grupo, Período, Bloco 6,4,D 
Densidade 7,140 g/cm3 
Dureza (Mohs,Vickers) 8,5 e 1060 MPa 
Raio atômico (calculado) 166 pm 
Raio covalente 127 pm 
Raio de van der Waals 
Configuração eletrônica [Ar] 3d64s2 
Estados de oxidação (óxido) 6, 4, 3, 2           (ácido forte) 
Estrutura cristalina cúbica de corpo centrado 

Tabela 2. Propriedades Físicas do Cromo
Estado da matéria sólido 
Ponto de fusão 1907oC 
Ponto de ebulição 2944oC 
Volume molar 7.23×10-6 m3/mol 
Entalpia de vaporização 344,3 kJ/mol 
Entalpia de fusão 16,9 kJ/mol 
Pressão de vapor 990 Pa at 2130 K 
Velocidade do som 5940 m/s em CNTP 

A especiação de Cr no ambiente, particularmente na água subterrânea, é afetada 

primeiramente pelo potencial redox, Eh (condições redutoras ou oxidantes do meio) e 

pH (condições ácidas ou alcalinas do meio contaminado).   Alguns  minerais  podem 

controlar o teor de cromo dissolvido das águas naturais, bem como vários complexos 

orgânicos e poucos inorgânicos.  Interação com fases sólidas também pode regular o 

teor  de  crómio  de  água.  Cr  (III)  apresenta  um  comportamento  típico  de  adsorção 

catiônica. Sua adsorção aumenta com o pH, mas diminui quando cátions concorrentes 

estão  presentes.  O cromo  (VI),  por  outro  lado,  exibe  um comportamento  típico  de 

adsorção aniônica. Sua adsorção diminui com o aumento do pH e quando concorrem 

ânions  dissolvidos  estão  presentes.  A  migração  do  cromo  é  determinada  pela 

concorrência  entre  complexação  dissolução  /  precipitação,  os  processos  redox  e  de 

adsorção / dessorção mecanismos. Cr (III) vai migrar em condições ácidas e / ou se 

apresentam como os complexos da matéria orgânica dissolvida. O cromo hexavalente, 



geralmente migra rapidamente,  mas sua mobilidade é inibida quando o Fe (II)  e  as 

concentrações de matéria orgânica são elevados e quando os processos de adsorção são 

favorecidos (pH baixo) [3].  Em geral, o Cr (VI) predomina sob condições oxidantes, 

enquanto que o Cr (III) predomina sob condições mais redutoras [12].

As solubilidades em água das espécies Cr (III) e Cr(VI) variam em diferentes 

ordens de magnitudes, sendo que a maioria das espécies de Cr(III) solúveis em água não 

ocorrem naturalmente  e  são  instáveis  no  meio  ambiente,  já  as  espécies  de  Cr(VI) 

apresentam uma elevada mobilidade no meio onde estão presentes.  A espécie Cr(VI) se 

hidrolisa extensamente em água. Em concentrações de Cr(VI) abaixo de 500 mg L−1 

(0,01  mol  L−1),  verifica-se  que  as  espécies  dominantes  do  Cr(VI)  são  os  oxiânions 

HCrO4 2− e CrO4 2− [8]. O equilíbrio entre estas espécies é dependente do pH, e pode ser 

representado pelos seguintes processos químicos: 

CrO4
2-(aq.) + H+(aq.)↔ HCrO4

−(aq.)               K1 = 3,2 x 106     (I.1)

HCrO4−(aq.) + H+(aq.) ↔H2CrO4(aq.)           K2 = 0,16             (I.2)

2HCrO4
−(aq.) ↔ Cr2O7

2−(aq.) + H2O(l)          K3 = 33                (I.3)

Cr2O7 2−(aq.) + H+(aq.) ↔HCr2O7
−(aq.)         K4 = 1,17              (I.4)

De acordo  com as  equações  anteriores,  em baixos  valores  de  pH,  a  espécie 

predominante são o HCrO4
-(aq.) ou Cr2O7

2(aq.), dependendo da concentração total de 

Cr(VI).  Contrariamente,  em  elevados  valores  de  pH  será  verificado  a  formação 

quantitativa da espécie CrO4
2−(aq.).  Já a principal reação da espécie Cr(III) em água 

envolve a hidrólise do cátion resultando na formação do hidróxido de cromo[9,11]. As 

reações que governam a hidrólise das espécies de Cr(III) são descritas a seguir [13]

 Cr3+ (aq.) + H2O(l) ↔CrOH2+ (aq.) + H+ (aq.)                    (I.5) 

CrOH2
+ (aq.) + H2O(l) ↔Cr(OH)2 + (aq.) + H+ (aq.)           (I.6)

Cr(OH)2 
+ (aq.) + H2O(l) ↔Cr(OH)3 0 (s) + H+ (aq.)          (I.7)

Cr(OH)3
 0 (s) + H2O(l) ↔ Cr(OH)4

 − (aq.) + H+ (aq.)          (I.8)

A espécie Cr(OH)2
+(aq.) é a predominante em águas subterrâneas apresentando 

valores de pH entre 6 e 8. Já as espécies CrOH2+ (aq.) e Cr3
+ (aq.) predominam em meio 



ácido, enquanto que as espécies Cr(OH)3
 0 (s) e Cr(OH)4 − (aq.) são mais estáveis em 

meio alcalino.

Estudos revelam que o Cr(III) forma complexos com vários ligantes orgânicos e 

inorgânicos, como é o caso do fluoreto, amônia, cianeto, tiocianato, oxalato e sulfato 

[14].  Outra  classe  importante  de  ligantes  são  os  ácidos  húmicos  e  fúlvicos  que 

constituem a matéria orgânica dos solos [15]. Em concentrações elevadas destes ácidos, 

verifica-se que a espécie Cr (III) é complexada e mantida em concentrações elevadas 

quando  comparada  aos  experimentos  conduzidos  empregando-se  a  água  pura  como 

solvente [14]. A Figura I mostra a influência do pH nos sólidos formados a partir das 

reações de hidrólise envolvendo a espécie Cr(III). A análise da Figura I revela que o 

Cr(OH)3 é  o  sólido predominante  em valores  de pH que vão desde a  região  ácida, 

adentrando na faixa alcalina,  até o ponto onde a espécie Cr(OH)4
− (aq.) passa a ser 

responsável  pelo  aumento  da  solubilidade  do  Cr(III);  este  composto  (Cr(OH)3) 

apresenta comportamento anfótero e sua baixa solubilidade em fase aquosa mantém a 

concentração de Cr(III) livre ao redor de 10−7 mol L−1 (≈ 5 μg L−1) para um intervalo de 

pH de 6-10. É também verificado para valores de pH em torno de 5 que a solubilidade 

do Cr(III) aumenta três ordens de magnitude, resultando em valores de concentração 

para esta espécie de ∼5 mg L−1.



Figura  1:  Diagrama  da  solubilidade  em função  do  pH  para  as  espécies  de 

Cr(III).  As  linhas  sólidas  representam  a  interface  solução-sólido  para  diferentes 

extensões  da hidroxilação.  As linhas  tracejadas  representam a ocorrência  da espécie 

(Cr,Fe)(OH)3 para diferentes valores da fração molar, x, da espécie Cr(OH)3 [16].

Entre as fontes naturais de contaminação ambiental estão os incendios florestais 

e as erupções vulcânicas. Entretanto, o cromo VI existente no meio ambiente, é quase 

todo proveniente das atividades humanas, originando-se de emissões das fabricações de 

cimento, indústrias galvânicas, fundições, soldagem, mineração de cobre, lixos urbanos 

e industriais, incineração, fertilizantes e especialmente a sua utilização em curtumes, 

entre outros [13].



A  presença  do  cromo  nos  corpos  hídricos  causa  impactos,  altamente 

desfavoráveis, afetando a saúde da população humana que consome a água e da fauna 

que se desenvolve nestes locais. A bioacumulação em humanos pode apresentar efeitos 

imediatos, efeitos crônicos pela acumulação por longos períodos de tempo e, ainda mais 

preocupante, conseqüências genéticas para gerações futuras. Uma das principais vias da 

contaminção dos seres vivos pelo metal cromo é, indubitavelmente, o consumo de água 

contaminada.  Elevados  níveis  deste  metal  no  organismo  provocam  sérias 

consequências. Este fato torna imperativo o desenvolvimento de processos de remoção 

do Cr (VI) de efluentes antes de seu descarte para o meio aquático.

A determinação direta de cromo em baixas concentrações não é possível de ser 

efetuada com sensibilidade suficiente, mesmo com o uso de métodos analíticos mais 

sofisticados,  tais  como  a  espectrometria  de  emissão  óptica  com  fonte  de  plasma 

indutivamente  acoplado  (ICP OES)  ou  a  espectrometria  de  absorção  atômica  com 

atomização eletrotérmica (ETAAS). Por isso, técnicas de pré-concentração tais como 

extração  líquido-líquido  usando  agentes  quelantes  [17]  ou  agentes  complexantes  de 

associação de íon [17-18], co-precipitação [19-20], troca iônica [21] e extração em fase 

sólida [22] tem sido desenvolvidas para extração, especiação e determinação de Cr (VI) 

em água, efluentes industriais e água do mar costeira. 

A transferência de um soluto solubilizado, de um solvente para outro solvente é 

chamada extração, ou mais precisamente extração líquido-líquido. O soluto é extraído 

de um solvente para outro, porque este é mais solúvel no segundo solvente do que no 

primeiro. Os dois solventes devem ser imiscíveis (não se misturam), e devem formar 

duas fases ou camadas separadas, para que esse procedimento funcione. A Extração com 

solventes consiste basicamente na transferência de íons, específicos, de uma solução 

pouco concentrada para outra,  mais  concentrada,  por meio de um fenômeno de um 

soluto de distribuir entre dois solventes imiscíveis, em contato. 

A maioria das extrações consiste de uma fase aquosa e uma fase orgânica. Para 

extrair  uma substância de uma fase aquosa,  deve ser usado um solvente orgânico e 

imiscível com água. O coeficiente de distribuição de um composto orgânico entre um 

solvente  orgânico  e  água pode ser  variado por  adição  de  cloreto  de  sódio  na  água 

(outros sais inorgânicos causam o mesmo efeito que o cloreto de sódio). Compostos 

orgânicos são menos solúveis em água com sal solubilizado do que em água pura e às 

vezes, essa diferença de solubilidade é muito significativa.. Por essa razão, com uma 



dissolução simples  de  NaCl em água nós  podemos diminuir  a  solubilidade  de  uma 

substância  orgânica  na  água  e  conseqüentemente  aumentar  a  distribuição  de  um 

composto orgânico em um solvente orgânico. Esse efeito é conhecido como salting-out 

[23].

O processo de salting out, a separação de uma fase orgânica da fase aquosa por 

adição de um sal tem sido conhecida há quase um século [2]. Este método é comumente 

usado  por  bioquímicos  na  purificação  de  proteínas  [21,22].  Fracas  forças 

intermoleculares (por exemplo, ligações de hidrogênio) entre moléculas orgânicas ou 

não-eletrólitos e água são facilmente perturbado por hidratação de eletrólitos. [24]   

A técnica de espectrofotometria de absorção na região do visível é interessante 

para análise quantitativa de traços devido a boa sensibilidade, reprodutibilidade e fácil 

operação.  Um  aspecto  relevante,  quando  comparado  com  outras  técnicas,  é  a 

seletividade  para  diferentes  estados  de  oxidação  de  um  elemento.  Entretanto,  a 

aplicabilidade pode ser limitada quando não se dispõe de reagentes cromogênicos que 

gerem compostos com alta absortividade molar. Cátions metálicos que não absorvem ou 

absorvem  fracamente  na  região  espectral  do  visível  podem  ser  transformados  em 

compostos fortemente coloridos utilizando-se reagentes cromogênicos [25].

Um reagente cromogênico ideal é aquele considerado seletivo, ou seja, que reage 

com um limitado número de metais e produz a coloração adequada, idealmente com 

somente um único elemento, quando estabelecidas as condições requeridas à reação. 

[26]

Cromo (VI) é determinado com boa sensibilidade (limite de detecção, LOD= 

10μg  L-1)  e  seletividade  pelo  método  da  difenilcarbazida  com  detecção  por 

espectrofotometria  de  absorção  no  visível  [27].  Esse  método  é  aplicado  para  a 

quantificação de amostras com baixas concentrações de cromo. O método baseia-se na 

reação  do  reagente  difenilcarbazida  em  meio  ácido  com  Cr  (VI)  produzindo  uma 

coloração violeta que é a base do método. A reação de Cr (VI) com difenilcarbazida é 

um dos  melhore  métodos  colorimétricos  para  determinação de  Cr  (VI).  A reação  é 

rápida, seletiva e o ligante, sob condições ácidas, reage com poucos outros metais. Além 

disso,  outros  elementos  que  são  complexados  por  difenilcarbazida  têm  coloração 

diferente  da  apresentada  pelo  complexo  de  Cr  (VI),  isso  minimiza  os  riscos  de 

interferência durante a determinação calorimétrica [28].



Vários  pesquisadores  estudaram a  reação  entre  Cr  (VI)  e  difenilcarbazida  e 

divergentes explicações sobre o seu mecanismo foram apresentadas [29,30].

Estudos realizados por  Balt  e  Van Dalen sobre reações de difenilcarbazida e 

difenilcarbazona com vários cátions metálicos concluíram que difenilcarbazida forma 

quelatos metálicos somente após sua oxidação à difenilcarbazona. [30]

Vale  ressaltar  que  a  reação  direta  do  Cr  (III)  com 1,5-difenilcarbazona  não 

acontece  em  meio  aquoso  devido  à  inércia  do  cátion  e  não  forma  nenhum  outro 

composto que pudesse interferir na análise [31].

Assim sendo, uma metodologia baseada na extração de cromo (VI) por salting 

out  aliada  à  determinação  por  espectrofotometria  de  absorção  atômica  como  a 

apresentada  neste  trabalho,  é  bastante  conveniente  por  ser  uma alternativa  simples, 

rápida, sensível e de baixo custo, em relação a outros métodos.

2. OBJETIVO

Desenvolvimento e aprimoramento de uma técnica de extração liquido-

liquido para remover rapidamente o Cr (VI) de soluções aquosas, simulando efluentes 

contaminados,  baseado-se em  uma metodologia que utiliza a técnica de salting out 

aliada à determinação por espectrofotometria de absorção molecular.





3. JUSTIFICATIVA

O  aumento  inadvertido  na  produção  e  utilização  de  produtos  químicos, 

verificado  nas  últimas  décadas,  tem  causado  problemas  de  poluição  ambiental  de 

maneira generalizada, praticamente em todas as partes do mundo. A proteção ambiental 

vem adquirindo  grande  importância  na  sociedade  contemporânea,  que  tem cobrado 

mecanismos, rápidos e eficientes, de controle dos processos de contaminação ambiental. 



Dentro deste contexto, é importante contar com novas técnicas para o tratamento de 

diferentes efluentes com rapidez. 

Considerando esta  realidade,  o  presente  trabalho visa  tanto  contribuir  para  a 

formação  científica  do  aluno  de  graduação  envolvido  no  mesmo,  quanto  para  ao 

desenvolvimento tecnológico do vale do Jequitinhonha. Otimizando técnica de extração 

baseada  no  salting  out  aliada  à  determinação  por  espectrofotometria  de  absorção 

molecular.



4. PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes e materiais

Todas as soluções foram preparadas utilizando- se água desionizada, obtida por 

um sistema de purificação e reagentes de grau analítico. As soluções estoque de cromo 



(VI) foram preparadas pela dissolução de quantidades apropriadas de K2Cr2O7  em água 

desionizada. A solução de H2SO4 foi preparada a partir de 40 mL do ácido diluído a 100 

mL com água desionizada. A solução de difenilcarbazida (0,5 % m/v) foi preparada pela 

dissolução da quantidade adequada do regente em propanona. As soluções de NaCl , 

CaCl2  e  tetrametilamonio  (CTMA) foram preparadas  pela  dissolução  da  quantidade 

adequada do regente em água desionizada.

Equipamentos

Para  o  preparo  das  soluções  foram  utilizados  uma  balança  analítica,  e  um 

potenciômetro,  para  aferir  o  pH da  soluções.  Para  o  procedimento  de  extração  foi 

utilizado  uma  centrífuga,  para  acelerar  o  processo  de  separação  de  fases.  A 

determinação  de  cromo  (VI)  foi  efetuada  em  um  espectrofotômetro  de  absorção 

molecilar, operada a um comprimento de onda de 540 nm.



5.  METODOLOGIA 

5.1. Método colorimétrico para determinação do cromo hexavalente 

A determinação do Cr(VI) será efetuada empregando-se o método colorimétrico 

7196A da USEPA (1992), o qual é baseado no uso da difenilcarbazida como agente 

complexante e da leitura da absorbância em 540 nm. 



Para cada determinação do Cr(VI), serão transferidos 45 mL da amostra de água 

para um balão volumétrico de 50 mL onde será adicionado 1,00 mL da solução de 

difenilcarbazida (0,5 % m/v). Adicionou-se então H2SO4 (40% v/v) até que se obter um 

pH de 2,0 ± 0,5. O volume balão será completado com água desionizada até 50 mL e 

deixada em repouso durante 5-10 min até que a coloração da solução estabilizasse.

A água desionizada será utilizada como padrão de referência (branco) para a 

definição da linha de base espectrofotométrica. Após isto, transferiu-se uma porção da 

solução colorida para uma cubeta (b = 1,0 cm) e a medida da absorbância em 540 nm 

foi realizada. A concentração do Cr(VI) será obtida mediante interpolação gráfica da 

curva de calibração previamente preparada (r ≥ 0,9996).

Construção da curva analítica: Para considerar as possíveis perdas do cromo 

durante a digestão ou outra operação unitária realizada com as amostras, os padrões de 

Cr(VI) serão tratados de forma idêntica as amostras. Volumes adequados da solução 

padrão serão pipetados em balões volumétricos de 250 mL para se obter concentrações 

na faixa de 0,04 a 1,00 mg L−1 (40-1000 µg L−1). Uma pequena porção de cada solução 

colorida será transferida para a cubeta onde será a leitura da absorbância em 540 nm. A 

água desionizada será utilizada como padrão de referência (branco) para a definição da 

linha de base espectrofotométrica da curva padrão. 

5.2. Procedimento Geral de extração 

Foram preparadas soluções aquosas de Cr(VI) na forma de CrO4
2- em nível de 

ppm (4-6 ppm) contendo sal.  Extrações serão executadas com 2-propanol para cada 

solução aquosa  salina  preparada.  Volumes iguais  (5  mL)  das  fase  aquosa  e  da fase 

orgânica (2-PrOH) foram misturadas um tubo de centrifuga de 15 mL por 10 min em 

uma centrifuga e separada.  A concentração do Cr(VI) em ambas as fases aquosas e 

orgânicas serão determinadas pelo método descrito na seção 4.1.

A curva analítica foi construída usando soluções de referência preparadas a partir 

do branco analítico. Os experimentos foram realizados em triplicata.

5.2.1. Efeito dos agentes utilizados para salting-out



Serão avaliados os sais NaCl e CaCl2 em diferentes concentrações como agentes 

salting-out. Essas soluções salinas serão utilizadas para o preparo dos padrões de Cr(VI) 

a 5 ppm.

As concentrações que serão avaliadas do sal CaCl2 serão em mol L-1: 3,0; 3,5; 

4,0; 4,5; 5,0;5,5; 6,0 e do NaCl serão também em mol L-1: 2,5; 3,0; 3,5; e 4,0.

5.2.2. Efeito do ácido

Após a concentração da concentração dos sais NaCl e CaCl2, o pH do meio será 

avaliado utilizando-se HCl e HNO3. As concentrações dos ácidos serão otimizadas e 

estes avaliados entre 0,01 – 0,6 mol L-1.

5.2.3. Efeito do tempo de contato das fases

O tempo será otimizado para avaliar a melhor condição de extração do Cr(VI). O 

tempo será avaliado no período entre 0 – 18 horas.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1.  Método  colorimétrico  para  determinação  do  cromo  hexavalente  curva  de 

calibração



Para preparar  a  solução de 1,5-difenilcarbazida,  250,2 mg desse reagente foi 

pesado e dissolvido em 50 mL de acetona. A solução foi transferida e mantida em frasco 

âmbar  para  evitar  degradação  fotoquímica  do  reagente.  As  soluções  de  1,5-

difenilcarbazida utilizadas no experimento foram refeitas semanalmente.

As soluções aquosas de Cr(VI) na forma de CrO4
2- foram preparadas dissolvendo 

141,5  mg  de  K2Cr2O7 em um litro  de  água,  obtendo  um nível  de  ppm (4-6  ppm) 

contendo sal. 

A difenilcarbazida reage com o cromo hexavalente em meio ácido, formando um 

complexo de cor violeta, proporcional à concentração de cromo na amostra. 

Com  a  finalidade  de  analisar  quantitativamente  o  cromo  presente  no  meio, 

realizou-se  uma  curva  de  calibração  para  relacionar  a  concentração  de  cromo 

hexavalente em função da absorbância. A curva de calibração foi realizada para uma 

faixa de concentração de 0,05 a 1,0 ppm. A Figura 2 mostra o ajuste obtido para a curva 

de calibração e o ajuste está representado pela Equação (1). 
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Fig. 2: Curva de calibração para o cálculo da concentração de Cromo VI

A= 0,00967 + 0,6503.C(Cr(VI))                    Eq. (1)

Assim, pela diluição da amostra pode-se descobrir a concentração residual de Cr (VI).



6.2. Procedimento Geral de extração 

A variação na eficiência de extração de cromo (VI) foi analisada utilizando 2-

propanol, em cada solução salina preparada, como a fase orgânica.

A reação entre o cromato ou o dicromato e a difenilcarbazida (H4L), resulta na 

formação de um quelato de coloração intensa [Cr(HL)2]+ . Esse quelato é constituído em 

cromo (III) e 1,5-difenilcarbazona (H2L). A reação é representada pela equação abaixo: 

 2 CrO4
2-  + 3H4L + 8 H+ =[Cr(HL)2]+ + Cr3+ + H2L + 8H2O            Eq. (2)

Essa reação ocorre em meio ácido, no qual o cromo está na forma de cromato e, 

assim, o cromo (VI) é reduzido e complexado pela difenilcarbazida [34].

6.2.1. Efeito dos agentes utilizados para salting-out

O efeito da concentração de sais NaCl e CaCl2 utilizados como agentes salting-

out foi avaliado. A adição de um eletrólito é muito importante, na sua ausência, quando 

transcorrido  um  determinado  tempo  após  a  centrifugação,  o  sistema  voltava  a  ser 

monofásico. Assim, mantendo fixa a concentração de cromo (VI) igual a 5 ppm, foi 

otimizada a concentração do eletrólito NaCl, na faixa de 2,5 a 4,0 molL-1 e do eletrólito 

CaCl2, na faixa de 3,0 a 4,5 molL-1. Os resultados obtidos estão descritos na figura 3, a e 

b, respectivamente.
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Fig. 3: Efeito das concentrações de sal, na porcentagem de extração de cromo (VI) com 

a)NaCl (▲) e b) com CaCl2 (●).



As figuras  3,  a  e  b,  revelam que a  extração de  cromo (VI)  aumenta  com o 

aumento da concentração dos sais NaCl e CaCl2 . Em soluções aquosas ácidas o cromo 

(VI)  está  presente  como  HCrO4
 –.  O aumento  da  concentração  dos  sais  aumenta  a 

concentração de Cl-  e, assim, melhora a formação de CrO3Cl- (ver Eq. 1.)

HCrO4
 - + H + + Cl- +  CrO3Cl- + H2O               K = 11          (1)

Os agentes Ca2 + ou Na + não participam como contra-íon do CrO3Cl-. Portanto, 

H +  seria o contra-íon de CrO3Cl.  Mas o H + é solvatado por moléculas de 2 PROH e 

provavelmente existem como 2-PrOH2+. Por isso, o 2 PrOH2+comporta como o cátion 

contra-íon do CrO3Cl-, formando 2PrOH2 + • CrO3Cl.

Assim, as  moléculas  de  água  são  atraídas  pelos  íons  do  sal,  que  diminui  o 

número de moléculas de água disponível para interagir com a espécie iônica, liberando 

as espécies iônicas de hidratação. Por outro lado, os sais na fase aquosa diminuem a 

solubilidade de 2 PROH em fase aquosa, tornando assim mais fácil a eliminação da fase 

aquosa. Todos esses efeitos contribuem para o aumento da porcentagem de extração de 

Cr (VI). As diferentes influências do CaCl2 e NaCl sobre o comportamento da extração 

de Cr (VI) pode ser atribuída à diferença de sua solubilidade e hidratação em solução 

aquosa. CaCl2 é mais solúvel e hidratada que NaCl. E um mol de CaCl2 dá dois mol de 

íons Cl-.  Isto  leva a  favorecer  a  formação de CrO3Cl com o agente CaCl2,  e  assim 

melhora a extração de Cr (VI). 

Portanto, foi observado que o sal que apresenta maior porcentagem de extração é 

o CaCl2 na concentração de 6,0 molL-1  e a concentração de NaCl que propiciou maior 

porcentagem de extração foi 4,0 molL-1.

6.2.2. Efeito do ácido

Efeito dos ácidos, HCl e HNO3,  e a  porcentagem de extração de Cr (VI), é 

mostrado na figura. 4 (a) e  (b), respectivamente. Foi observado que a porcentagem de 

extração de Cr (VI)  aumenta com a concentração de ácido até  0,1 mol  dm -3 e,  em 

seguida, começa a diminuir. A concentração de ácido mais favorável para a extração foi 

entre  0,01-0,1  mol  dm-3.   As  concentrações  de  NaCl  e  CaCl2  utilizadas  foram, 

respectivamente, 4,0 e 6,0 mol.dm-3.
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Fig. 4:  Efeito dos ácidos HCl(■) e HNO3(▲) na porcentagem de extração de Cr (VI) 

com os sais a) NaCl e b) CaCl2.

O ácido que contribui com maior porcentagem de extração foi o HCl, porque com 

o aumento da concentração de íon Cl- favorece a formação de CrO3Cl- contribuindo para 

a extração.

6.2.3. Efeito do tempo de contato das fases

Foi observado que ocorre uma diminuição na porcentagem de extração do cromo 

com o aumento do tempo de contato das fases (Fig. 4). Isso indica que o complexo de 

Cr (VI) não é mais estável, o que implica a reação entre espécies extraídas. Esse fato 

pode ser explicado devido aos álcoois serem oxidados por Cr (VI) na presença de ácido. 
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Fig. 5:  Efeito do tempo de contato das fases na porcentagem de extração do 

Cr(VI).

7. CONCLUSÃO

Para  que  não  haja  contaminação  da  água,  do  solo  ou  até  mesmo  do  ar, 

decorrentes  do  lançamento  de  efluentes  industriais  contendo  metais  pesados,  é 

necessário que o mesmo receba um tratamento específico antes da sua disposição final. 

Estes  tratamentos  têm por  objetivo  amenizar  as  ações  prejudiciais  que  os  mesmos 

causam ao meio ambiente e a saúde dos seres vivos. Os processos de tratamento do 

metal pesado permitem uma remoção percentual significativa dos metais presentes na 

água.  O  cromo  principalmente  na  forma  hexavalente,  causa  sérios  riscos  ao  meio 

ambiente e a saúde humana.

Salting-out  com um solvente aquoso homogêneo e com 2 propanol  pode ser 

utilizada para extrair Cr (VI) de forma rápida e quantitativa. O 2-propanol, sais e ácidos 

desempenham importantes papéis no processo de extração. O sal que propicia melhor 



porcentagem de extração é o CaCl2 em meio orgânico com o ácido HCl. O 2-propanol é 

miscível com água em qualquer proporção, como tal,  o íon-emparelhamento entre 2 

PrOH2+ e CrO3Cl ocorre de forma rápida e quantitativa.  

O método proposto é um procedimento, simples, rápido e que pode ser adaptado 

para remover Cr(VI) de amostras ambiental. Além disso, o método se apresenta muito 

útil devido a baixa toxicidade de seus reagentes.
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