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QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 

2017 

Preparação do tetra--(acetato-O,O’)-bis[aquacrômio(II)]. 

1. Objetivo - Preparar um composto em atmosfera isenta de oxigênio. 

2. Assuntos envolvidos – Reações de oxi-redução, hidrogênio, reação de metal e ácidos, 

complexos de crômio(II). 

3. Procedimento (tempo previsto: 3h) 

 Inicialmente monte o sistema da fig.01, que consiste de um kitassato de 250 mL 

(A) como frasco de reação ao qual estão adaptados: um tubo de borracha com uma pinça 

de Mohr e um pequeno tubo de vidro (B), um funil de separação (C) e um tubo de vidro 

recurvado (D). O tubo (B) é mergulhado em água destilada contida em um béquer de 

400 mL (E). O tubo (D) tem sua extremidade introduzida em um erlenmeyer de 250 mL 

(F) e deve praticamente encostar no fundo. 
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Figura 01 

 Antes do início da experiência, verifique cuidadosamente todas as junções 

borracha-vidro e rolha-vidro. 

 Em um béquer de 150 mL, prepare uma solução de 90,0 g de acetato de sódio 

triidratado em 80 mL de água destilada e transfira para o erlenmeyer (F). 



 

 

2 

 Em um béquer de 100 mL, dissolva 15,0 g de CrCl3.6H2O em 50 mL de água 

destilada e coloque juntamente com 12,0 g de zinco granulado, no frasco de reação (A) e 

deixe a pinça de Mohr aberta.  

 Coloque no funil de separação (C) 25 mL de ácido clorídrico concentrado e 

adicione gota a gota, até que a solução apresente uma coloração azul pura (não deve ser 

acinzentada ou verde-azulada). (1). 

 Feche, então, a pinça de Mohr da saída lateral. Com isso, o líquido azul será 

levado ao erlenmeyer, onde se dará a formação do precipitado vermelho de acetato de 

crômio(II) hidratado. (2) Após a reação, tampe o erlenmeyer e resfrie em água corrente. 

 Separe o precipitado por meio de filtração em funil de placa porosa e lave com 

algumas porções da água destilada (cerca de 10 mL), contida no béquer (E) (onde houve 

borbulhamento de hidrogênio durante a reação). Separe o filtrado (3). Em seguida, lave 

o precipitado com álcool etílico e logo após com éter etílico (usar procedimento padrão 

para lavagens) e prense o precipitado sobre o filtro utilizando uma tampa de vidro. (A 

pequena quantidade de material verde acinzentado que se forma na superfície do sólido 

é devida à oxidação do Cr(II) a Cr(III). (4). 

 Pese e transfira o sólido obtido para um frasco com tampa devidamente 

etiquetado. Escreva na etiqueta o nome do composto, a massa contida no frasco, o 

número do grupo e os nomes dos seus integrantes. Entregue o frasco para o técnico. 

O composto obtido neste experimento tem a seguinte estrutura: 
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4. Observações: 

(1) O resíduo do funil de separação (C) deve ser recolhido para ser reutilizado de 

acordo com suas características. 

(2) O possível resíduo do kitassato A, o qual, se existir, deve ser de zinco metálico 

em solução de ácido clorídrico, deve ser tratado como segue. Diluir com água 

e separar o zinco para posterior reutilização. A solução pode ser descartada na 

pia. 

(3) O filtrado contém uma mistura de HCl, crômio e zinco. A este resíduo pode 

ser juntada eventual solução residual (sem zinco metálico) do kitassato A. Esta 

mistura final deve ser recolhida em frasco apropriado para posterior 

tratamento. Este resíduo será tratado com solução de NaOH até a precipitação 

de todo o crômio na forma de hidróxido de crômio(III), seguido de 

aquecimento. O pH do sobrenadante deve estar entre 5 e 9. Após o precipitado 

assentar, decanta-se o sobrenadante, contendo Zn(II) em solução, e o qual 

pode ser descartado na pia. Após secagem do precipitado por evaporação, o 

mesmo será guardado em frasco plástico. 

(4) Separar e recolher os solventes de lavagens (etanol e éter) nos frascos 

apropriados. Estes solventes serão reciclados. 
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Anotações de laboratório (entregar) 

 

Número do grupo: 

 

Nome dos integrantes do grupo: 

 

 

a) Fórmula e procedência do acetato de sódio empregado: 

 

b) Massa de acetato de sódio: 

 

c) Fórmula e procedência do cloreto de crômio usado: 

 

d) Massa de cloreto de crômio utilizada: 

 

e) Cor final da solução do kitassato A: 

 

f) Cor final no kitassato F: 

 

g) Cor final do composto: 

 

h) Massa do composto obtida: 

 

i) Rendimento: 

 


