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Ao estudante

A compreensão das propriedades moleculares de alimentos e da matéria vem dos resultados obtidos em laboratório,

através de técnicas para isolamento, purificação e medida de propriedades de moléculas e de suas misturas.

Este curso tem o objetivo de proporcionar o estudo das propriedades de moléculas e sais e o ensino de técnicas em um

laboratório de química orgânica. Serão isolados compostos de fontes naturais, sintetizados compostos orgânicos a partir

de moléculas mais simples, serão utilizadas reações características para a identificação de funções orgânicas presentes

em biomoléculas. A sequência de experimentos foi proposta para que o estudante ganhe segurança na realização das

tarefas.

As práticas propostas neste roteiro são realizadas também em outras disciplinas da química orgânica desta e outras

Universidades, porém foram adaptadas para se adequar ao objetivo da disciplina e tempo das práticas. 

Cabe  ao  estudante  a  boa  realização  dos  experimentos,  com  responsabilidade  sobre  a  segurança,  o  patrimônio,

colaborando para que os experimentos atinjam os seus objetivos. Contamos com o esforço conjunto dos servidores,

professores e estudantes e estamos sempre à disposição para oferecer mais à comunidade universitária e à sociedade.

Márcio Lazzarotto

Professor do Departamento de Química Orgânica da UFRGS
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NORMAS DE SEGURANÇA

A adoção das normas de segurança previne acidentes que poderiam colocar em risco a integridade física

dos ocupantes do laboratório e a melhor forma de prevenção de acidentes requer: 

1. reconhecer a existência do perigo;

2. conhecer as normas de segurança e adotá-las.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A utilização  de  um guarda-pó  ou  avental,  de  preferência  de  algodão,  é  OBRIGATÓRIO nas  aulas  de

Química  Orgânica  Experimental,  pois  confere  proteção  contra  respingos  de  substâncias  tóxicas  e/ou

corrosivas. 

O USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO É OBRIGATÓRIO NOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA ORGÂNICA,

mesmo que você não esteja executando nenhum experimento. Seus olhos são especialmente susceptíveis

a sofrerem danos por qualquer uma das classes de perigos acima citadas. 

Procure  no  laboratório  e  imediações  a  localização  e  o  modo  de  operação  de  extintores,  chuveiros  e

equipamentos de lavagem de olhos. Estes últimos podem ser substituídos por uma mangueira de borracha

adaptada à torneira de um tanque ou de uma pia, o que permite dirigir um jato d'água ao rosto. 

Nunca trabalhe sozinho no laboratório, pois em caso de acidente ninguém poderá lhe ajudar ou socorrer. 

O laboratório químico é um lugar que potencialmente oferece perigos, que podem ser divididos em três

categorias: 

 – SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E CORROSIVAS

 – FOGO E EXPLOSÃO

– VIDRARIA FRÁGIL
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PRECAUÇÕES COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E CORROSIVAS 

Ao trabalhar com produtos químicos, as precauções gerais a serem tomadas são:

1.  Evite  o  contato  de  reagentes  e  solventes  com a  sua  pele.  Em caso  de  contaminação,  a  primeira

providência é lavar a parte afetada com água e sabão. Não utilize solventes orgânicos, como acetona ou

etanol, porque pode resultar no aumento da absorção do contaminante através da pele.

Para transferir um sólido, use espátulas. As substâncias líquidas devem ser transferidos com o auxílio de

provetas ou de pipetas e não aspirar pela boca.

2. Não coma ou beba nada no laboratório.

3.  O uso de solventes voláteis e substâncias que desprendem vapores tóxicos ou corrosivos deve ser

realizada em capela com exaustão. As reações que desprendem  vapores ou gases corrosivos devem ser

conectadas a  "trap" eficiente.

4. EVITE ASPIRAR VAPORES, pois muitos compostos são extremamente irritantes e tóxicos.

5. Evite que o rótulo de um frasco seja danificado, escorrendo pelo lado oposto. 

6. Ácidos concentrados devem ser vertidos sobre a água e não o contrário.

Os dados conhecidos sobre os produtos químicos podem ser obtidos nas fichas MSDS (material safety data

sheet), que no Brasil deve conter:

 Identificação do produto e fornecedor

 Composição

 Identificação de perigos

 Medidas de primeiros socorros

 Medidas de combate a incêndio

 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

 Manuseio e armazenamento

 Controle de exposição e proteção individual

 Propriedades físico-químicas

 Estabilidade e reatividade

 Informações toxicológicas

 Informações ecológicas

 Considerações sobre tratamento e disposição

 Informações sobre transporte

 Informações sobre regulamentações 

Estudantes  com alguma alergia  a  produtos  químicos  devem comunicar  ao  professor  na primeira  aula.

Durante o semestre será solicitado que os alunos pesquisem e informem os dados relativos aos produtos

químicos utilizados ou sintetizados.
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PRECAUÇÕES CONTRA FOGO E EXPLOSÕES 

Sempre  que  possível  evite  a  utilização  de  chamas  abertas  no  laboratório,  para  evitar  a  explosão  de

solventes  voláteis  e  inflamáveis.  Se  a  utilização  do  bico  de  gás  é  necessária,  observe  os  seguintes

cuidados: 

– não deixe solventes inflamáveis (éter etílico, hexano, benzeno, metanol, etanol, acetona ) próximos a uma

chama;

– não transfira ou verta líquidos inflamáveis de um recipiente para outro nas proximidades de uma chama;

– o aquecimento de líquidos inflamáveis com o uso de chama direta deve ocorrer em recipientes providos

de condensador (de refluxo ou de destilação);

– jamais aqueça solventes, inflamáveis ou não, em sistema fechado, pois o aumento da pressão interna,

causado pelo aquecimento, pode levar à explosão da aparelhagem e à ignição de seu conteúdo;

 – a destilação de líquidos inflamáveis altamente voláteis (especialmente de éter etílico) deve ser feita com

manta elétrica ou banho com chapa de aquecimento;

 – verifique a localização dos extintores de incêndio e informe-se acerca de sua operação.

PRECAUÇÕES RELATIVAS À VIDRARIA 

Acidentes com vidro podem ser dolorosos, e para evitá-los, não force qualquer peça de vidro a pressões ou

tensões desnecessárias.

Quando inserir um termômetro ou tubo de vidro em rolhas ou mangueiras, proceda com lubrificação com

água ou glicerina muitas vezes facilita a inserção. Ao montar uma aparelhagem, deve-se estar atento para

que os componentes desta não sejam submetidos a tensões excessivas, devidas aos agarradores muito

apertados. 

Em muitos laboratórios encontra-se generalizado o uso de material de vidro provido de juntas esmerilhadas

padrão que, a cada montagem, devem ser devidamente lubrificadas, com um pouco de graxa de silicone,

para evitar o travamento.

Lembrete

o estudante deve providenciar para a primeira semana de laboratório:
- impressão do manual de laboratório;
- óculos de segurança;
- guarda-pó de acordo com as normas.
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1- Partição de ácido benzoico 

A purificação de um composto orgânico é um dos para quem trabalha com a síntese e isolamento de

moléculas orgânicas. A escolha do método que se adapta ao problema específico requer o conhecimento

das propriedades do composto a ser purificado e dos possíveis contaminantes. 

Um procedimento usual é a extração, quando um soluto é transferido de uma fase líquida para outra. Na

prática se adiciona um solvente orgânico de baixo ponto de ebulição e imiscível com água, para que o

composto orgânico passe da fase aquosa para a fase orgânica, e na sequência o solvente é destilado,

resultando no produto puro.

Éter etílico, hexano e outros hidrocarbonetos são solventes menos polares e menos densos que a água e

permanecem sobre a fase aquosa, enquanto clorofórmio e diclorometano são mais densos do que a água e

ficam sob a fase aquosa.

O CH2Cl2 CHCl3

éter etílico hexano diclorometano clorofórmio água

H2O

d (g/mL) 1,34 1,49 1,0
0

0,660,71

p.eb. (oC) 35 69 40 61 100

Em uma mistura de solventes ocorre uma distribuição de soluto entre as fases. A partição de solutos entre

água e 1-octanol é um parâmetro importante (log P) para a avaliação de medicamentos, porque simula a

absorção de um fármaco pela parede do intestino, cujo caráter hidrofóbico é semelhante ao 1-octanol.

OH H
O

H

1-octanol água

A distribuição dos solutos entre as fases depende da solubilidade relativa em cada fase. Solutos com carga

positiva ou negativa ou funções orgânicas que interagem por ligação de hidrogênio com a água, como OH,

COOH, NH2, C=O são mais solúveis em água, quando comparados com hidrocarbonetos. 

A presença de sais na água diminui a solubilidade de moléculas orgânicas pelo aumento da força iônica.

Este efeito é chamado de “salting out” e é muitas vezes utilizado para evitar que moléculas orgânicas

solubilizem em água.
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Coeficiente de partição

A relação entre as solubilidades dos solutos é determinada quantitativamente pelo coeficiente de partição

KP, definido como o quociente entre as concentrações do soluto nas duas fases. O coeficiente de partição

dependente do soluto, dos solventes utilizados e da temperatura: 

água

org
P A

A
K

][

][


Por exemplo, o coeficiente de partição da acetofenona em 1-octanol e água é KP= 39,0, logo é 39 vezes

mais solúvel em 1-octanol do que em água. 

OH O H

H

O

1-octanol água acetofenona

OOH

ácido benzoico

C7H6O2;
Mol = 122,12 g/mol;
solubilidade em água a 25oC= 3,44 g/L;
solúvel em acetona, éter, etanol;
usado como conservante em alimentos na forma 
de benzoato de sódio - inibe o crescimento de 
fungos, leveduras e algumas bactérias

OOH

+    H2O

OO
–

+    H3O
+

OOH

+    NaOH

OO
–

+    H2O +    Na+

titulação

pKa = 4,2

Titulação

A determinação da concentração de um ácido pode ser feita através da reação com uma solução de base

de concentração conhecida. A adição de hidróxido consome o ácido e a base e forma a sua base conjugada

e água. Esta reação procede até que todo o ácido for consumido, e a primeira adição de hidróxido após este

ponto eleva rapidamente o pH do meio e esta elevação pode ser detectada com um indicador colorido. O

momento em que o ácido é consumido é o ponto de equivalência



10

Para  um ácido  monoprótico  como o  ácido  benzoico,  o  número  de  mol  de  ácido  e  base  no  ponto  de

equivalência é igual, e a relação entre as concentrações e volumes pode ser escrita como:

baseácido VbaseVácido ].[].[ 

 ácido

base

V

Vbase
ácido

].[
][ 

Conhecendo Vácido, [base] e Vbase é possível a determinação da [ácido] nas fases aquosas e orgânica. Como

Vácido e [base] foi idêntica para todas as titulações, podemos apenas usar o volume da base para o cálculo

do coeficiente de partição.

águabase

orgbase
p V

V
K

,

,

Reagentes e materiais

Materiais Reagentes

funil de separação entre 50 e 250 mL 0,1 g Ácido benzoico (mol = 122 g/mol)

7 frascos Erlenmeyer de 125 mL solução NaOH 0,01 mol/L

1 bureta de 25 ou 50 mL solução de fenolftaleína

pipetas volumétricas de 10 mL hexano – 25 mL

provetas de 25 mL água destilada

Procedimento experimental

Determinação do coeficiente de partição do ácido benzoico

a) Em um erlenmeyer de 100 – 125 mL adicione cerca de 0,1 g de ácido benzoico. Anote o valor exato da

massa. Adicione ao erlenmeyer 25 mL de hexano e o mesmo volume de água destilada.

OHO

O H

H

ácido benzoico hexano água

Observe qual é a fase orgânica e qual a aquosa, agite com cuidado por 1 minuto.  Monte um funil  de

separação e teste para ver se as torneiras estão retendo o líquido. Verta a mistura do erlenmeyer no funil de

separação e deixe repousar para que as fases se separem. 
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O

OHO

OH

O

OH OH2

OH2

OH2

OH2

água hexano

OHO hidrofílica

hidrofóbica

    

OOH OOH

OOH

OOH

OOH

OOH

água

solvente

b) Separe as fases em erlenmeyer distintos de 100 – 125 mL e pipete 10 mL da solução de hexano para um

erlenmeyer. Adicione 2 gotas de solução de fenolftaleína em cada erlenmeyer. Preencha uma bureta de 25

mL (ou 50 mL) com NaOH 0,01 mol/L e titule até o primeiro rosa permanente. Repita o procedimento.

Em seguida  faça o mesmo procedimento para a água. Calcule o coeficiente de partição com base na razão

de volumes de cada titulação.       

O OH O OH

em água em hexano

O OH O O
–

NaOH

O

O

OH

OH

COO
-

O O
–

incolor
(pH <8)

    rosa
(pH > 10)

NaOH
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Relatório -  coeficiente de partição

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Problemas

1)  Que  propriedades  devem  ter  os  solventes  para  ser  utilizados  em  uma  extração?  Dê  exemplos  e

mencione as vantagens e desvantagens de cada um.

2) O éter etílico é um solvente utilizado para extrações porque dissolve bem hidrocarbonetos e compostos

que contém oxigênio. Tem ponto de ebulição baixo (35 oC) e pode ser evaporado com facilidade mesmo no

ar. Procure na literatura os cuidados para trabalhar com éter etílico.

3) Considere um composto A, que se dissolve em éter em uma proporção de 12 g/100 mL e dissolve em

água em uma proporção de 6 g/ 100 mL a 25  oC. Se uma solução de 6 g de A em 100 mL de água é

extraída com 100 mL de éter, calcule:

a) o coeficiente de partição de A entre éter e água a 25 oC.

b) a massa de A que ficam dissolvidos em cada fase.

4) Para um soluto A, o coeficiente de distribuição, KD = [A] clorofórmio / [A] água), é 7,5 calcule:

a) a massa de A extraída de uma solução de 10 g de A dissolvidos em 100 mL de água em uma única

extração com 100 mL de clorofórmio? b) a massa de A extraída por duas extrações sucessivas com porções

de 50 mL de clorofórmio? 
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2- Extração da cafeína

     

N

N N

N

O

O

CH3

CH3
CH3

As propriedades  estimulantes  do  chá  e  do  café  são  conhecidas  desde  a  Antiguidade,  e  se  devem à

presença da cafeína. Esta molécula está presente também no guaraná, similar à estrutura molecular com as

xantinas,  como  a  teobromina  do  chocolate.  Cafeína  e  a  teobromina  são  alcaloides  –  biomoléculas

nitrogenada com propriedades básicas. 

A cafeína é solúvel em água e pode ser extraída da erva-mate, chá-preto e outros meios utilizando água

fervente. Na erva mate, a cafeína está geralmente associada a taninos, polifenóis com têm características

ácidas. Por isso, a cafeína não pode ser isolada diretamente com solvente orgânico da fonte natural, apesar

de ser muito solúvel em alguns deles. A adição de uma base resulta em uma reação com os taninos, que

libera a cafeína e permite a sua de extração com água. 

Para extrair a cafeína será adicionada água quente a folhas de erva-mate, em um processo conhecido como

extração descontínua ou por batelada. A escolha do solvente (ex: água, etanol, acetona, diclorometano)

depende da solubilidade das moléculas a serem extraídas. 

Solventes apolares e de baixa polaridade extraem também este tipo de moléculas, enquanto etanol e água

extraem moléculas polares. A passagem de moléculas da fonte para o solvente ocorre até que ocorra a

saturação do solvente. 

A purificação da cafeína será realizada através da extração utilizando um solvente orgânico de baixo ponto

de ebulição, no caso, o diclorometano – CH2Cl2. É comum a formação de emulsões, minimizada pela adição

de um sal (NaCl). 



14

Materiais Reagentes

Bequer de 250 mL 10 g de folhas de mate (ou 10 g de café)

funil de Büchner 4 g de CaCO3

funil simples diclorometano

funil de separação sulfato de sódio (ou magnésio)

chapa de aquecimento com agitação celite

bastão de vidro

Procedimento: 

Em um béquer de 250 mL de capacidade, pese cerca de 10 g (anote a massa exata) de folhas de mate

picadas (remover antes os “pauzinhos”), 4 g de carbonato de cálcio em pó e adicione 100 mL de água.

Aquecer até a ebulição, mantendo o aquecimento durante 10 minutos. 

Agitar o conteúdo do béquer ocasionalmente com um bastão de vidro. Transcorrido esse tempo, filtrar a

suspensão através de uma pequena camada de Celite colocada sobre papel filtro, em funil de Büchner,

usando pressão reduzida. 

Em seguida, transferir o filtrado para um funil de separação, utilizando um funil simples, adicionar 20 mL de 

diclorometano e misturar bem. 

NÃO AGITE ENERGICAMENTE PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE EMULSÃO! 
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Recolher a fase orgânica (mais densa) e adicionar mais 20 mL de diclorometano à fração aquosa, repetindo

o procedimento. Combinar os extratos orgânicos. Fazer uma terceira extração com 20 mL de diclorometano.

Adicionar sulfato de sódio ou sulfato de magnésio anidros à fração orgânica e deixar sob agitação durante 5

a 10 minutos.  A quantidade de sal  dessecante depende da quantidade de água residual presente.  Em

princípio, deve ser adicionado sal até que se visualize que parte dos cristais fiquem soltos no fundo do

frasco,  sem aglomerar.  Filtrar o material  em um funil  comum com papel-filtro (ou com um chumaço de

algodão inserido no funil), recolhendo o filtrado em um balão de fundo redondo de 100 mL PREVIAMENTE

PESADO. Evaporar o solvente em evaporador rotatório. Pese a cafeína bruta para cálculo do teor na folha

de erva-mate. Ao final, dissolver a cafeína obtida em alguns mL de diclorometano e transferir para frasco de

armazenamento adequadamente rotulado. 

evaporador rotativo
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Relatório – cafeína

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões

1-Calcule a massa molar da cafeína.

2- Porque é necessário aquecer as folhas de mate com água para depois extrair com diclorometano?

3- Porque é necessário que a água esfrie antes de extrair com diclorometano? (dica: procure o ponto de 

ebulição do diclorometano)

4- A adição de carbonato de cálcio afeta o pH do meio? Qual a consequência para a cafeína?

5-  O único nitrogênio com característica ácida é o N-9 (nitrogênio da C=N). Escreva a estrutura do sal 

formado pela cafeína e o ácido clorídrico.

3-  Procure a DL50 da cafeína em mg/Kg.
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14 3- Extração e caracterização de óleos em grãos

      

Os seres vivos acumulam triacilglicerídeos como reserva de energia para si ou para a próxima geração e o

ser humano consome estes óleos e gorduras na sua alimentação.

O

O

O

O

O

O

9

12 159

ácido graxo saturado

ácido graxo poli-insaturado

ácido graxo insaturado

Além disso, estes compostos são matéria-prima para produtos de limpeza como sabão ou biocombustíveis.

Óleos vegetais podem ser obtidos por prensagem (ex: óleo de oliva) ou por extração com solventes de

baixo ponto de ebulição, para não deixarem resíduo no produto final.

Nos processos contínuos é usado um extrator Soxhlet, que permite uma reutilização do solvente. O sistema

possui um balão com o solvente, que é aquecido até a ebulição do solvente, resfriado em um condensador

e goteja sobre a matéria natural O solvente entra em contato com a amostra, extraindo as substâncias, e a

mistura é sifonada para o balão com solvente.

Podem ser utilizadas sementes, folhas, raízes, caule, flores, frutas, cascas, ou seja, qualquer material de

origem biológica para este tipo de extração. A extração contínua apresenta a vantagem de reutilização do

solvente e a automatização do processo.



18

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

1 manta de aquecimento sementes oleaginosas – 10 g

1 balão monotubulado de fundo redondo 250 mL hexano – cerca de 200 mL 

1 aparelho de extração Soxhlet Bromo em CHCl3

1 condensador Allihn (condensador de bolas)

Procedimento

Pese o balão de 250 mL utilizado e anote a massa. Prepare um cartucho de papel de cerca de 10 cm de

altura, cortando um retângulo de aproximadamente 15 cm, enrolando e cortando o fundo. Grampeie as

bordas e o fundo. Triture as sementes (amendoim, girassol, soja, etc….) em um gral e pese cerca de 10 g

para dentro do cartucho. 

Pesar cerca de 10 g e transfira para a cápsula de papel e grampeie na parte de cima. Transfira esta cápsula

para o interior do Soxhlet. 

Monte um conjunto extrator com Soxhlet. Inicie a montagem pela manta, fixe o balão com cerca de 300 mL

de solvente e adicione 2 pedras de porcelana porosa para evitar ebulição tumultuada. 

Sobre o balão acople  o Soxhlet (cuidado!) e o condensador Allihn, fixando com uma garra para não oscilar.

Ligue o aquecimento da manta. Deixe por 3-4 ciclos de sifonamento, desligue o aquecimento; remova as

pedras de ebulição com uma pinça e evapore o solvente no evaporador rotatório. Deixe cerca de 5 minutos

aberto e pese o balão. Calcule o percentual do óleo em relação à massa de semente inicial.
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Teste com bromo

Revela a presença de ligações duplas no óleo. Retire 5 gotas de óleo e transfira para um tubo de ensaio e

adicione uma solução de bromo. O resultado positivo é o descoramento da solução de bromo, que indica a

insaturação do óleo.

Br

Br

Br2

alceno dibromoalcano

A adição de mais bromo resulta na completa saturação e eventualmente todas as ligações duplas são

saturadas e o bromo se acumula.
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Relatório – óleo vegetal

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões:

1- Porque não se deve usar chama para aquecer?

2- Qual a vantagem da extração contínua para a extração em batelada utilizada na prática da cafeína?

3- Qual a coloração do óleo final?

4- Porque varia a quantidade de óleo conforme a semente utilizada?

5- Qual o intervalo da massa molecular do produto? Considere que cada ácido tenha de 16 a 18 carbonos,

com até 2 ligações duplas.

6- Qual o teor de óleo obtido? Teor = (m óleo/ m semente) x 100 (em %)

7- Desenhe o produto formado pela adição de bromo (2 equivalentes) ao ácido linoleico

OH

O
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4- Pigmentos vegetais

As cores das flores e frutas são o resultado da absorção de substâncias químicas. A cor observada é a cor

complementar àquela absorvida. Por exemplo, a absorção máxima do licopeno do tomate maduro ocorre a

470 nm, na região do verde, e a luz que  chega aos nossos olhos não apresenta mais a cor verde, assim,

vemos todas as cores menos o verde, o que resulta na percepção do vermelho. Abaixo vemos a estrutura

do licopeno e o espectro de absorção no visível.

   

O fenômeno de absorção de cor se deve à excitação de elétrons, que passam do estado fundamental para

um estado de maior energia. A diferença entre os dois estados corresponde à energia do fóton absorvido.

Alguns corantes mudam de cor conforme a acidez do meio. Quando um ácido ou uma base apresentam

grupos que absorvem luz no visível, a transferência de próton altera o comprimento de onda da absorção, e

a consequência é a alteração da cor. Moléculas que mudam de cor com o pH são chamadas de indicadores,

e são utilizados para mostrar visualmente uma variação do pH de uma solução. O indicador mais utilizado é

a fenolftaleína, que muda de incolor para rosa quando o pH passa de 8,2. A mudança de cor se deve a um

aumento na conjugação do sistema aromático. 

O

O

OHOH
O O

CO2

 fenolftaleína
(forma incolor)

fenolftaleína
(forma rosa)

-

-2 HO-

Diversas flores e frutos também apresentam moléculas que mudam de cor conforme o pH, e um grupo

importante que comunica cor a são as antocianinas e antocianidinas, que apresentam grupos fenólicos que

são ionizados em pH básico, conforme o esquema a seguir.
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cátion flavílico, vermelho
            pH 1-2 

anidrobase, violeta
       pH 6,5 - 8

anidrobases, azul
    pH  9-12

pseudobase chalcona
        pH  13- 14

H+

OH-

carbinol, incolor
        pH<6

H+

OH-

H+

OH-

H+

OH-

H+ OH-

O suco de uva é rico nestes componentes e passa de roxo em pH ácido para verde em pH básico. Nos

vegetais, as antocianinas estão ligadas a açúcares, formando as antocianidinas. A função destes compostos

é a proteção de flores e frutos contra raios ultravioleta e a atração de insetos para polinização.

Materiais e reagentes

Parte A

Materiais Reagentes

tubos de ensaio suco de uva ou vinho

solução de ácido acético 1 mol/L 

solução de bicarbonato 1 mol/L

tubos de ensaio, proveta 100 mL, pipeta 10 mL solução de carbonato 1 mol/L

NaOH 1 mol/L

HCl 1 mol/L

NaOH em pastilhas

Procedimento

Meça 10 mL de suco de uva em uma proveta de 100 mL. Complete com água destilada. Transfira 7 porções

de 10 mL para tubos de ensaio.
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No primeiro adicione 10 mL de HCl 1 mol/L; no segundo 10 mL de solução de ácido acético 1 mol/L; no

terceiro solução de NaH2PO4 1 mol/L; no quarto 10 mL de NaHCO3 1 mol/L; no quinto Na2CO3 saturado, no

sexto, adicione pastilhas de NaOH até ficar amarelado. Determine o pH de cada tubo de ensaio com um

papel indicador universal.

Parte 2

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

alumina gral e pistilo eluente (éter de petróleo ou hexano),

funil pipeta acetona 

béquer placa de aquecimento folhas de espinafre

coluna cromatográfica proveta alumina ou sílica

2a. Preparação da amostra

Ferver 50 g de folhas de espinafre em um béquer, adicione 100ml de água destilada e ferva por 1-2 minutos 

Decantar o líquido e secar as folhas com papel absorvente. Transfira para um gral com uma mistura de éter

de petróleo e acetona (8:2), triturando para obter uma solução verde.

2b. Preparação da coluna

Fase móvel: éter de petróleo e acetona

Fase estacionária: alumina ou sílica
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Num béquer de 100 ml colocar 8 g de alumina ou sílica e juntar éter de petróleo até perfazer o volume de 20

ml; Transferir esta suspensão para a coluna e abrir a torneira para permitir o empacotamento da alumina, ter

em atenção que o nível do eluente se mantenha sempre acima da alumina.

2c. Separação dos pigmentos

Deixar escoar o eluente até a camada superior ficar com apenas 0,5 cm de altura, adicionando de imediato

cerca de 2 ml da solução de pigmentos a separar;

Deixar que a camada superior da alumina volte a secar e começar a eluição com a mistura de éter de

petróleo: acetona 40:60, recolhendo inicialmente o eluente para um frasco de resíduos – distingue-se de

imediato a descida de um anel amarelo (carotenos) ao longo da coluna, mantendo-se na parte superior um

anel verde.

Recolher para um tubo de ensaio a banda amarela. Iniciar a adição de acetona pelo topo da coluna, no 

momento em que toda a banda amarela tiver sido recolhida. Recolher, no final, a banda verde noutro tubo 

de ensaio 
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Relatório – pigmentos vegetais

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões

1- Descreva a cor de cada solução com o pH

2- Calcule o pH da solução de ácido acético em água. Dados: [HOAc] = 0,02 mol/L; Ka HOAc = 1,8.10-5.

Considere [H+]=(Ka. Ca)1/2 ; pH = - log[H+]

3- Diferencie adsorção de absorção.

4- É possível relacionar a polaridade dos compostos separados com a polaridade do solvente?

5- Você recolheu todas as frações com o mesmo volume?
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5- Extração de óleo de cravo

       

OH

O
CH3

O

O
CH3

CH3 O

A natureza  é  uma  grande  fonte  de  matéria  orgânica  para  a  alimentação,  vestuário,  medicamentos,

perfumaria, limpeza e combustível. O isolamento dos extratos e substâncias puras é realizado por extração

descontínua, contínua ou arraste a vapor. 

As técnicas de arraste a vapor e hidrodestilação são adequadas para substâncias com alta pressão de

vapor, que podem ser obtidas passando uma fonte de vapor pelo meio. 

Outro grupo importante de óleos essenciais são derivados da rota do ácido chiquímico, que possuem o anel

aromático. Alguns exemplos deste grupo está mostrado abaixo:

Hidrodestilação

A temperatura de ebulição de um líquido é atingida quando a soma das pressões dos componentes  igualem

a pressão externa. Para uma mistura de n componentes:

p ext= p1 + p2 + ....+ pn

O

O O
O

H

  cinamaldeído
(óleo de canela)

     anetol
(óleo de anis)

         safrol
(óleo de sassafrás)
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Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

balão 500 mL cravo da índia

funil de adição NaOH

1 erlenmeyer para recolher o destilado diclorometano

2 Balões monotubulados de 100 mL MgSO4 anidro

Procedimento experimental

Monte a aparelhagem para a hidrodestilação mostrada abaixo, com um funil com água em uma das bocas.

Adicione água até atingir  2/3  de sua capacidade e 10 g  de cravo macerado.  Aqueça o balão e  deixe

destilando até obter-se cerca de 100mL.

Purificação do eugenol 

Adicione 25 mL de diclorometano e 1 g de NaOH à fase aquosa e espere solubilizar. Após a solução esfriar,

adicione 20 mL de CH2Cl2 e transfira para um funil de separação. O sal de eugenol fica solúvel na solução

aquosa, enquanto que o material não ácido passa para o diclorometano. 

Retire a fase inferior e adicione mais 20 mL na fase aquosa para extrair uma segunda vez. Junte as fases

com CH2Cl2, adicione sulfato de magnésio, filtre e evapore o diclorometano em um balão monotubulado de

100 mL pré-pesado.

Adicione HCl até o pH da fase aquosa ficar ácido ao tornassol. Observe se ocorreu turvação. Após esfriar

adicione 20 mL de diclorometano e extraia a fase orgânica. Repita a operação com mais 20 mL e junte as

fases orgânicas. Junte as fases com CH2Cl2, adicione sulfato de magnésio, filtre e evapore o diclorometano

em um balão monotubulado de 100 mL pré-pesado. Anote as massas e analise o material obtido em cada. 
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Relatório – óleo de cravo

Nome:

Turma:

Questões

1)  Escreva as reações da reação do eugenol com NaOH e depois com Hcl.

2) Ocorreu alguma mudança de cor com as reações ácido base?

3) Calcule o teor de eugenol no cravo.
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6- Óleo da casca de laranja

O óleo de laranja é obtido pela prensagem, com rendimento médio de 0,3 % e utilizado como aromatizante

nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentar. Sua composição é de cerca de 95 % de (+)-limoneno, 1-

2 % de octanal e proporções menores de nonanal, decanal, (+)-linalol e outros componentes.

Os terpenos são um grupo de moléculas naturais de baixo peso molecular. A estrutura dos terpenos é

derivada de unidades de isopreno (2-metil buta-1,3-dieno). Isoprenoides com 10 carbonos são chamados de

monoterpenos, com 15 C são os sesquiterpenos, de 20 C são os diterpenos. Alguns monoterpenos estão

mostrados abaixo:

OH
O

OH

    limoneno
(óleo de limão)

        linalol 
(óleo de alfazema)

       mentol
(óleo de hortelã)

     carvona
(óleo de hortelã)
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Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

1 manta de aquecimento laranjas

1 balão monotubulado de fundo redondo 500 mL diclorometano

aparato de Dean Stark

1 funil de separação – 250 mL

1 balão monotubulado de fundo redondo 125 mL

Procedimento experimental

A montagem da vidraria é realizada conforme o desenho abaixo. O aquecimento pode ser realizado por uma

manta de aquecimento ou banho de óleo:

Inicie  a  montagem pela  base.  Primeiramente  fixe  o  balão  em uma altura  compatível  com a  fonte  de

aquecimento (manta ou chapa de aquecimento) depois acople a conexão para a cabeça de destilação.

Conecte o condensador reto e fixe com uma garra de três ou quatro dedos, cuidando para que a montagem

não fique tensa. Em seguida, conecte a unha de destilação e o balão para recolher o destilado; conecte as

mangueiras, o funil com água, as tampas e por fim o termômetro.
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Descasque cuidadosamente três laranjas e pese o material obtido. Adicione em um liquidificador, adicione

uma colher de areia e bata por 2 minutos.

Transfira este material em um balão de 500 mL e adapte ao sistema de destilação por arraste de vapor.

Inicie a destilação aquecendo e colete cerca de 80 mL do destilado em uma proveta. Se for necessário,

coloque mais água no sistema gerador de vapor. Marque o tempo de destilação, o início do aquecimento e o

fim do aquecimento

Registre as propriedades como aroma, cor e outras características do líquido e transfira o destilado para um

funil de separação. Extraia com 3 x 10 mL de diclorometano. Evite agitar com muita força, para que não

forme emulsão. Combine as fases orgânicas, seque com sulfato de sódio anidro.

Filtre usando filtração simples para um balão de 125 mL de massa conhecida (pré-pesado), e evapore o

solvente em evaporador rotativo usando temperaturas do banho. Determine a massa do material obtido e

calcule a fração do óleo do material  inicial.  Separe o material  para análise de cromatografia gasosa e

infravermelho. Rotule o frasco, com nome do grupo, data e material. O principal componente do óleo da

casca é o limoneno, seguido do linalol.

Determinação do ângulo de rotação ótica do óleo de laranja

Os componentes do óleo da casca de laranja apresentam enantiômeros, que desviam o ângulo da luz

polarizada. Para medir este desvio, adicione 0,75 g do óleo em um balão volumétrico de 25 mL e complete

com etanol.

Analise a solução no polarímetro e calcule [a]D20 segundo a fórmula abaixo:

em que c é a concentração em gramas por litro e l é o comprimento ótico do tubo. Para obter l, confira as

especificações do aparelho. Realiza o teste de bromo sobre o material produzido e anote o resultado

 ]
lcD .

20 a
a 
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Relatório -  coeficiente de partição

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões

1) No procedimento de arraste a vapor, qual a vantagem do solvente imiscível no arraste?

2)  Todos  os  componentes  da  amostra  serão  arrastados?  Se  não,  quais  serão  arrastados  em  maior

quantidade?

3) Qual seria o procedimento para extrair compostos não-voláteis de média polaridade?

4) Dentre os compostos abaixo, qual será o de maior pressão de vapor? E o de menor? 5) Procure na

literatura o valor de [a]D do R-(+)-limoneno e compare com o valor obtido neste experimento.

O OH
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7- Determinação de grau alcoólico em vinho

As  bebidas  alcoólicas  são  o  resultado  da  fermentação  de  açúcares  presentes  nas  frutas  e  cereais,

resultando em etanol. O efeito destas bebidas é relatado pela Bíblia e outros antigos escritos. Estas bebidas

podem ser destiladas, o que resulta na concentração do álcool e substâncias aromáticas. Quando estes

destilados “envelhecem”, parte do etanol e evapora e estas substâncias são concentradas.

Atualmente existem  diversas bebidas de acordo com o teor de etanol:

Bebida Teor álcool Bebida Teor álcool

cerveja 5-9 % tequila 27%

hidromel 8% vodka 13 – 40%

vinho 8-14% cachaça 38- 48%

saquê 16% whisky 48%

A destilação fracionada resulta no enriquecimento do destilado no componente de menor ponto de ebulição. 

Enquanto que o componente de maior ponto de ebulição permanece no líquido.
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Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

aparato para destilação vinho

termômetro 15 g de K2CO3

refratômetro

densímetro

Procedimento experimental

Montar uma aparelhagem de destilação fracionada à pressão normal, com termômetro acoplado. Colocar

em um balão monotubulado de 250 mL cerca de 200mL de vinho tinto.  Adicionar pedras de ebulição.

Aquecer utilizando uma manta elétrica. 

Coletar em provetas graduadas quatro frações sucessivas de 20mL de destilado, anotando para cada fração

a temperatura inicial e final de coleta. 

a) Determinação do teor alcoólico através do índice de refração: 

Determinar o índice de refração de cada fração, utilizando o refratômetro de Abbe. Corrigir o valor do índice

de refração com a temperatura, sabendo que o mesmo diminui com a temperatura. Assim, se a medida for

feita acima de 20 ºC, o valor do fator de correção deve ser somado para chegar ao valor em 20oC. 

Equação com o fator de correção- somar quando a temperatura for maior que 20o C e diminuir quando for menor que 20oC

 

Relacione  o  índice  de  refração  determinado  com o  teor  de  álcool  presente,  utilizando  uma  curva  de

calibração  previamente  obtida  com  o  mesmo  equipamento,  baseada  em  soluções  de  concentração

conhecida, disponível no laboratório. Anotar os resultados. Juntar as quatro frações e determinar o índice de

refração da mistura obtida. Determinar, também, o índice de refração do vinho original. 
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b) Determinação do teor alcoólico através da densidade: Determinar a densidade da mistura das 4 frações

utilizando um densímetro (mede diretamente a densidade em g/mL). Uma vez conhecida a densidade da

amostra, essa pode ser convertida no teor alcoólico pela relação

 y = - 0,0021x + 1,0124

, onde y é a densidade da amostra em g/mL e x é o teor alcoólico. Determinar, também, o teor alcoólico do

vinho através das medidas de densidade. Comparar com o dado informado no rótulo. 

c)  Determinação do teor  alcoólico através do efeito “salting out”:  Utilizar  50mL do destilado unificado e

colocar  em  erlenmeyer  de  125  mL,  adicionando  15  g  de  carbonato  de  potássio.  Tampar  e  agitar

vigorosamente. Se não separar em duas fases, adicionar mais carbonato de potássio. Separar as fases em

funil  de separação e medir  o  volume de álcool  obtido.  Comparar  com os valores obtidos pelos outros

métodos.
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Relatório – destilação do vinho

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões

1- Anotar a temperatura quando cai a primeira gota de destilado e após recolher 20, 40 e 60 mL de 

destilado.

2- O aroma do destilado é idêntico a etanol? Porque?

3-Qual a fração mais rica em etanol?

4-Qual a proporção de etanol em cada fração pelo método refratométrico?

5- Qual a proporção de etanol pela densidade e salting out?
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8- Aminoácidos: propriedades e reações

As proteínas são  constituídas  por  aminoácidos  unidos  por  ligações covalentes,  resultando  em funções

amida,  que  neste  caso  específico  são  chamadas  de  ligações  peptídicas.  Existem  20  aminoácidos

proteinogênicos, com diferenças na cadeia lateral, que comunica propriedades específicas ao aminoácido e

ao  peptídio  que  ele  pode  formar.  Alguns  aminoácidos  apresentam cadeias  com grupos  ácidos  (ácido

aspártico,  ácido  glutâmico,  cisteína  e  tirosina),  enquanto  outros têm cadeias básicas  (arginina,  lisina e

histidina),  enquanto outros são hidrofóbicos (fenilalanina,  triptofano e tirosina).  Alguns aminoácidos têm

cadeia curta, outros grupos aromáticos, outros têm grupos ácidos ou básicos, o que confere interações

distintas com o ambiente. A alanina apresenta uma cadeia curta, enquanto a fenilalanina é um aminoácido

hidrofóbico, e a cadeia lateral do ácido aspártico tem um grupo ácido e a lisina um grupo básico.

O

NH2

OH

O

NH2

OH OH
OH

NH2O

O O

NH2

NH2 OH

alanina fenilalanina ácido aspártico lisina

Na  prática  de  cromatografia  de  papel  vamos  explorar  estas  diferenças  com  o  objetivo  de  separar  e

identificar diferentes aminoácidos. Os aminoácidos serão identificados pela reação com a ninidrina, que

forma um composto de cor púrpura (pode demorar um pouco).

O

O

OH

OH
O

NH2

R
OH2 +

O

O

N

OH

O

3 H2O + CO2 + H+ + aldeído +

púrpuraninidrina

O grupo amino e ácido carboxílico na mesma molécula e em condições adequadas podem polimerizar

resultando nos peptídios. As proteínas são peptídios com funções específicas nos seres vivos, formando

tecidos como o colágeno ou atuando como catalisadores, no caso das enzimas.

A característica comum a estes aminoácidos é a posição  a (alfa) do grupo amino em relação ao ácido

carboxílico. Outros aminoácidos importantes são a b-alanina e o GABA (ácido g-aminobutírico). O

NH2

CH3 OH
O

NH
2 OH

O

OHNH
2

gl icina L-alanina b -alanina

O grupo NH2 tem característica básica, enquanto o grupo COOH tem característica ácida, o que resulta na

transferência  de  um H+ do  COOH  para  o  NH2,  formando  uma  molécula  com duas  cargas,  chamada

zwitterion (íon duplo). Esta é a forma que o aminoácido se encontra no sólido. A forma em água depende do
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pH do meio. Por exemplo, a forma predominante da glicina em pH abaixo de 2 é a forma 1, entre pH 3 e 9

predomina a forma 2 e acima de 10 predomina a forma 3.

O

NH3
+

O
–

O

NH3
+

OH

O

NH2 O
–

HO-

H+

HO-

H+

1 2 3

Materiais e reagentes da parte 1: Isolamento da caseína do leite e determinação do ponto isoelétrico

Materiais Reagentes

Chapa de agitação magnética Ácido acético glacial 

Béquer ou outro recipiente para banho maria Leite

Erlenmeyer 250 mL Etanol 95%

Éter

Ácido acético 0,1 mol/L

Acetato de sódio 0,1 M

1) ISOLAR A CASEÍNA:

1. Montar o esquema da Figura 1.

2. Em um erlenmeyer de 250 mL adicionar 50 g de leite.

termômetro

bastão de vidro

Figura 1: Montagem para a precipitação da caseína do leite.

3. Mergulhar o erlenmeyer em um banho maria com cerca de 200 mL de água.

4. Agitar a solução constantemente com um bastão de vidro.

5. Quando a temperatura atingir 40 °C remover o banho e adicionar 10 gotas de ácido acético glacial e

observar a formação de um precipitado.

6. Filtrar sob vácuo e transferir o precipitado para um béquer de 100 mL.
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7. Adicionar ao precipitado 25 mL de etanol 95% e agitar por 5 minutos.

8. Deixar em repouso decantando e descartar o sobrenadante.

9. Ao precipitado adicionar 25 mL de uma mistura 1:1 v/v de éter e etanol e agitar por 5 minutos.

10. Filtrar sob vácuo.

11. Secar o sólido obtido, pesar e calcular o percentual de caseína no leite: 

% caseína = (quantidade pesada / 50,00 g de leite) x 100

DETERMINAÇÃO DO PONTO ISOELÉTRICO 

Prepares uma solução de caseína (ponta de espátula cheia em 20 mL de solução acetato de sódio 0,1 mol/

L); agite a suspensão e filtre para um erlenmeyer de 125 mL.

Separe sete tubos de ensaio, numere e adicionar 1 mL desta solução em cada um dos tubos de ensaio. Em

cada tubo adicione a quantidade de reagentes conforme a tabela abaixo:

Tubo 1 2 3 4 5 6 7

Ácido acético 0,1 mol/L 5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,0 0

Acetato de sódio 0,1 M 0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Observe a turbidez em cada tubo. Estime em uma escala de 0 a 5 e anote na tabela abaixo.

Tubo 1 2 3 4 5 6 7

pH calculado 4.0 4,4 4,7 4.9 5,1 5.5 6,6

Turbidez ( 0 a 5) 

O ponto isoelétrico é o pH em que ocorre a maior turbidez, em que a proteína precipita em solução.

Materiais e reagentes da parte 2: Análise química de aminoácidos e proteínas

Materiais Reagentes

Chapa de agitação magnética Solução de CuSO4 diluído

béquer Glicina 2%

10 tubos de ensaio Gelatina 2%

NaOH 10%

Solução de ninidrina (solução 0,3% em etanol 95%)

Solução de caseína (preparada anteriormente)
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2.1) Teste do biureto: adicione15 gotas de cada solução abaixo em tubos de ensaio:

Tubo 1 – glicina 2%

Tubo 2 – gelatina 2%

Tubo 3 – caseína (¼ de espátula cheia + 15 gotas de água destilada)

1. Adicionar aos tubos 3 gotas da solução de CuSO4 diluído e agitar. Anotar o resultado (mudança de

cor, formação de precipitado, etc)

2. Adicionar aos tubos 5 gotas de NaOH 10% e agitar. Anotar o resultado (mudança de cor, formação

de precipitado, etc).

Teste positivo para proteínas: aparecimento da coloração violeta.

2.2) TESTE DA NINIDRINA

1. Transfira 15 gotas de cada solução abaixo nos seus respectivos tubos:

Tubo 1 – glicina 2%

Tubo 2 – gelatina 2%

Tubo 3 – caseína (¼ de espátula cheia + 15 gotas de água destilada)

2. Adicionar aos tubos 5 gotas do reagente de ninidrina e aquecer os tubos em um banho-maria

fervente por 5 minutos. Anote a coloração formada em cada tubo.
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9- Separação de aminoácidos por cromatografia

Materiais e reagentes 

Materiais Reagentes

Bequer 500 mL mistura de aminoácidos

papel whatman no 1 mistura 1-butanol:ácido acético:água (4:1:1)

papel cromatográfico Solução de ninidrina (0,1 % em acetona)

Procedimento

Fazer um traço de lápis ao longo do comprimento maior e a 2 cm da borda de uma folha (21 x 16 cm) de

papel whatman no 1. Evite tocar o papel com os dedos durante a operação.

Marcar 5 pontos sobre o traço, com distâncias de 3 cm um do outro e numere de 1 a 5.

Aplicar as amostras nos pontos numerados com um capilar de vidro esticado, de forma que o ponto de

aplicação tenha o menor diâmetro possível.

Nos pontos de 1 a 4 aplique os padrões e no 5 a amostra desconhecida.

Enrole o papel na forma de cilindro e prenda as extremidades com um clip ou grampo. Adicione o solvente

de Patridge: 1-butanol:ácido acético:água (4:1:1), em uma placa de Petri e mergulhe o cilindro de papel no

seu interior de forma que este fique perfeitamente vertical, evitando que o papel toque a parede da placa. 

Cubra o sistema com um béquer de 2 L e deixe o solvente migrar por cerca de 10 cm. 

Retire o papel e marque imediatamente a linha de frente do solvente com um lápis.

Seque o papel na estufa e mergulhe em solução de ninidrina 0,1 % em acetona durante 3-4 minutos. Leve à

estufa entre 80-100 C durante 3-4 min e delimite as manchas sobre o papel.

Meça as distâncias do ponto de aplicação até a mancha com uma régua e calcule o Rf (rate flow) como a

razão entre esta distância e a frente do solvente.

.

.

.

ponto de partida

produto 1

produto 2

frente do solvente

d1

d2
dS

Rf 1=d
1
dS
; Rf 2=d

2
dS
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Relatório – Aminoácidos

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões

1- Qual o ponto isoelétrico da caseína? Qual a característica desta enzima?

2- Existem dois isômeros da reação do cobre com glicina: cis e trans. Escreva a estrutura de cada um deles.

3- Quais os valores de Rf obtidos para cada aminoácido? Quais aminoácidos sobem mais rápido? Polares

ou apolares?

4-Qual a amostra desconhecida?

5- O que acontece se a amostra for colocada abaixo da linha do solvente?
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10- Reações de açúcares

Os açúcares ou carboidratos são compostos poli-hidroxilados solúveis em água. A forma aberta apresenta

um grupo carbonila, que pode estar em C-1 (aldose) ou C-2 (cetose). O número de carbonos varia de 3 a 7,

sendo os mais comuns de 5 e 6 carbonos. 

As funções químicas presentes são aldeído, cetona, álcool e hemicetal (O-C-O), que ocorre nas formas

cíclicas.  Por  exemplo,  a  glicose  em água  apresenta  três  formas,  sendo  que  a  forma  beta  é  a  mais

abundante.

OH
OH

OH

OH

O

OH
O

OHOH

H
H

H

H

HOH
OH

OH

O

HOH

H
H

H

H

OHOH
OH

OH

     glicose
(forma aberta)

b- glicose a- glicose

Os açúcares podem formam ligações covalentes resultando em compostos com 2 unidades (dissacarídios)

ou muitas unidades (polissacarídios).  Veja as estruturas da sacarose e da lactose.

 

O

OH

OH

OOH

OH

O
H

OH

OH

OH

OH

lactose
 

sacarose

Nesta prática vamos explorar algumas das reações típicas de mono e dissacarídeos, envolvendo a oxidação

e reação com outras biomoléculas.



44

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

20 tubos de ensaio glicose Reagente de Fehling A

Béquer para banho maria frutose Reagente de Fehling B

Chapa de aquecimento sacarose Reagente de Tollens

amido Celulose (papel)

1-butanol Alanina

acetona fenilalanina

acetaldeído valina

2,4-dinitrofenilhidrazina lisina

Ácido aspártico

Reação com dinitrofenilhidrazina

testar com 1-butanol, aldeído, acetona, glicose e sacarose

adicionar 0,1 g  (uma ponta de espátula) em um tubo de ensaio e adicione 2,4-dinitrofenilhidrazina. Espere

por 5-10 minutos e registre a observação. Um teste positivo ocorre quando se forma um precipitado de cor

laranja a vermelho.

Reação de Fehling

Colocar em um tubo de ensaio 0,05 g ou 0,1mL de amostra e acrescentar 0,5 a 1mL de água. Juntar 0,5 mL

do reagente de Fehling A e 0,5 mL do reagente de Fehling B. Aquecer em banho de água fervente durante 5

minutos. O teste é considerado positivo pelo aparecimento de um precipitado vermelho tijolo (ou amarelo,

ou verde-amarelado) no fundo do tubo.

Discussão: Os reagentes de Fehling A e B contém, respectivamente, sulfato de cobre e tartarato de sódio e

potássio. Ao serem misturados, ocorre a formação de um complexo de tartarato de cobre, que é um agente
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oxidante para aldeídos alifáticos e cetonas a-hidroxiladas. Nesta reação, o Cu2+ se reduz a Cu+ e precipita

na forma de um óxido colorido.

Anote suas observações sobre a formação de produtos, tempo de reação e aparência do produto. Realize o

teste com acetaldeído, acetona, glicose e sacarose

Reagente de Tollens

O reagente de Tollens é utilizado em laboratórios de química orgânica para diferenciar aldeídos de cetonas,

e pode detectar a presença de açúcares redutores. O nitrato de prata inicialmente reage com o hidróxido de

amônio precipitando hidróxido de prata. Adição de excesso de hidróxido de amônio dissolve o precipitado

pela formação do íon complexo diamin prata.

AgNO3 + NH4 OH → AgOH ↓ + NH4 NO3 

AgOH + 2NH4 OH → [Ag(NH3 ) 2 ]OH + 2H2 O

Em presença de aldeído a prata no complexo é reduzida a prata metálica e o aldeído oxidado a carboxilato.

A prata metálica sob condições de repouso e pH adequado se deposita nas paredes do tubo de ensaio

formando um espelho de prata. Caso o pH não esteja básico o suficiente ou o sistema seja perturbado,

pode-se formar apenas um precipitado cinza, que também caracteriza a presença de açúcares redutores. 

Materiais e reagentes:  

tubos de ensaio, espátulas, pipetas graduadas de 10 mL, pegador para tubos de ensaio, conta-gotas;

glicose, frutose, sacarose (açúcar de mesa) - Amido (maisena) -  Celulose (papel) - Chapa de aquecimento -

Água destilada - Nitrato de prata 5% - hidróxido de sódio 10% - hidróxido de amônio 2% - aminoácidos

Procedimento

Em um tubo de ensaio colocar 1 mL do reativo de Tollens (recentemente preparado) e 0,1 g do carboidrato.

Não agitar.  O aparecimento de um espelho de prata é característico de presença de aldeído. Havendo

necessidade, poderá ajustar o pH do meio pela adição de 1 gota da solução de NaOH a 10% e/ou aquecer
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levemente o tubo de ensaio na chama de um bico de Bunsen. Substâncias a serem testadas:  glicose,

frutose, sacarose (açúcar de mesa), amido (maisena) e celulose (papel). 

Reagente de Tollens: em um tubo de ensaio colocar 2 mL de uma solução de AgNO3 5% e adicionar 1 gota

de uma solução diluída de NaOH 10%. Juntar gota a gota uma solução de NH4 OH 2%, agitando até o total

desaparecimento do precipitado de óxido de prata. 

Reação de Maillard

Separe cinco tubos de ensaio e em cada tubo adicione 0,1 g de aminoácidos ( valina, lisina, ácido aspártico,

arginina, fenilalanina) e a mesma quantidade de glicose. Marque os tubos e adicione 5 mL de água e uma

ponta de espátula de Na2CO3. Cubra o tubo com papel alumínio e leve a um béquer com água quente.

Espere por 10 minutos Observe as mudanças de cor e a velocidade da mudança de cor. Retire o papel

alumínio e sinta o aroma de cada tubo.
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Relatório - açúcares

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questões:

1- Faça um resumo dos resultados positivos e negativos dos testes

2- Escreva o produto da glicose com dinitrofenilhidrazina.

3- Quais os aromas produzidos na reação de Maillard?
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11- Hidrólise da sacarose em meio ácido

  

A reação de hidrólise ocorre quando uma molécula é submetida a uma reação com água, resultando em

quebra de ligações químicas, resultando em compostos mais simples. A hidrólise de peptídios resulta em

aminoácidos, enquanto a hidrólise de polissacarídios e dissacarídios resulta nos monossacarídios.

A sacarose (açúcar comum) é um dissacarídeo, formado por uma unidade de glicose e uma unidade de

frutose, ligadas por uma ligação do tipo b), em que o oxigênio de C-1 da unidade da glicose ocupa a posição

axial e liga-se ao C-2 da unidade de frutose e a hidrólise separa estas duas unidades, resultando no açúcar

invertido. A molécula de glicose formada é dextrógira ([a]D=+52,5o) mas a molécula de frutose formada é

muito levógira ([a]D=-92,5o ). O resultado é o desvio da luz para o sentido anti-horário. A hidrólise também

pode ser realizada por enzima específica. O
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O açúcar invertido tem uma grande aplicação na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica, porque

a frutose é mais doce do que a sacarose. Por ser uma mistura de açúcares, a cristalização é muito mais

lenta.

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

Béquer 400 mL sacarose (40 g em 200 mL de água, 0,58 mol/L)

polarímetro solução HCl 1 mol/L

Chapa de aquecimento solução NaOH 1 mol/L

termômetro ácido cítrico

4 frascos de erlenmeyer 100 ou 125 mL
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Procedimento

Solução original na presença de catalisador (meio ácido) à temperatura ambiente.

Separe 50 mL da solução original e adicione 10 mL da solução de HCl (1 mol/L). Aguarde 10 minutos e

adicione 10 mL da solução de NaOH (1 mol/L) para neutralizar. Em seguida resfrie a solução à temperatura

ambiente e determine o ângulo de desvio da solução usando o polarímetro.

c) Solução original aquecida à ~100 ºC por 10 min.

Separe 50 ml da solução original e aqueça-a 100 ºC por 10 min. Apos resfriar a solução à temperatura

ambiente determine a ângulo de desvio da solução usando o polarímetro.

d) Solução original na presença de catalisador (meio ácido) à ~100 ºC por 10 min.

Separe 50 ml da solução original, adicione 10 mL da solução de HCl (1 mol/L) e aqueça-a 100 ºC por 10

min.  Apos desligar  a  chama,  adicione 10 mL da solução de NaOH (1 mol/L)  para neutralizar  e resfria

solução  à  temperatura  ambiente.  Em  seguida  determine  a  ângulo  de  desvio  da  solução  usando  o

polarímetro.
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Relatório -  hidrólise da sacarose

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:
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12- Saponificação de triacilglicerídeos

      O

O-Na+

Os primeiros registros relacionados com o sabão vêm da Babilônia, com o uso da mistura de gordura e

cinzas para obter um material que ajudava na limpeza. O uso do sabão aumentou no tempo do Império

Romano, e pode ter sido um dos fatores que aumento a longevidade nesta época. O processo de obtenção

de  sabões  tornou-se  mais  eficiente  e  diversificou  os  produtos,  mas  o  processo  básico  de  fabricação

permaneceu o mesmo. 

Os óleos vegetais e as gorduras animais são ésteres do glicerol (1,2,3-propanotriol) com ácidos de 12 a 20

carbonos, que podem ser saturados (ausência de ligação dupla) ou insaturados (presença de uma ou mais

ligações duplas).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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OH OH

OH

cadeia saturada de 16 carbonos

cadeia saturada de 18 carbonos

cadeia insaturada de 16 carbonos

-

-

-

Na+

Na+

Na+

+

NaOH/etanol

Os ésteres podem ser hidrolisados, formando os álcoois e ácidos carboxílicos; estes últimos em meio básico

formam sais com o contra-íon da base, formando os carboxilatos. No caso da hidrólise básica de sabões, o
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álcool é o glicerol e os ácidos são obtidos na forma de sais. Os carboxilatos têm características anfifílicas,

ou seja, possuem uma longa cadeia carbônica, que é solúvel em solventes pouco polares (ex: éter, hexano)

e uma parte que é solúvel em água (o carboxilato). A ação dos sabões e detergentes sobre a gordura está

relacionada com a diminuição da tensão superficial da água, o que permite que a água “molhe” a gordura.

Este efeito, junto com a fricção (tem que fazer um pouco de força para lavar a louça!) permite que a gordura

seja  removida.  A solução  de  KOH  alcoólico  é  corrosiva,  em  caso  de  contato  com  a  pele,  lave

abundantemente. 

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

tubo de ensaio grande óleo vegetal

béquer de 100 mL KOH alcoólico

filtro comum solução de Na3PO4

chapa de aquecimento solução MgSO4 ou CaCl2

moldes para o sabão (ex: copinhos de café)

Procedimento experimental

Pese cerca de 1,5 g do óleo ou gordura em um tubo de ensaio grande. Acrescente quantidade de solução

alcoólica de KOH suficiente para saponificar o óleo (excesso de 1,2).

Aqueça a solução em um banho de água fervente por 15 min. Adicione periodicamente etanol 95% a fim de

repor a perda de solvente por ebulição durante o aquecimento. Procure manter o nível do líquido no tubo

constante.

Para saber se a reação de hidrólise já ocorreu, faça o seguinte teste após os 15 min: adicione algumas

gotas da mistura reacional em água, se ocorreu formação de duas fases aqueça a mistura por mais 15 min.

Se a reação foi completa, transfira a mistura para um béquer de 100 mL e evapore o etanol no banho de

água. O material resultante é o sabão de potássio. Solubilize-o em 30 mL de água destilada. Reserve 15 mL

para os testes posteriores e utilize os 15 mL restantes para a preparação do sal de sódio.

Preparação de um sabão de sódio

Adicione aos 15 mL da solução de sabão de potássio 15 mL de uma solução saturada de NaCl. Agite 

vigorosamente até a formação de um precipitado (cerca de 10 min). Filtre o sabão de sódio em funil de 
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Büchner. Lave-o com água gelada para eliminar resíduos da base. Pressione o sabão com um papel de 

filtro. Dissolva-o em 15 mL de água destilada e anote a solubilidade do mesmo na tabela.

Guarde a solução para os testes a seguir.

Testes sobre as propriedades dos sabões

1) Em um tubo de ensaio coloque aproximadamente 5 mL da solução de sabão de potássio preparado

anteriormente. Tape o frasco e agite energicamente para formar espuma. Observe o aspecto e a quantidade

de espuma durante aprox. 1 minuto. Adicione, a continuação, 6 gotas de uma solução de MgSO 4 ou CaCl2 a

5%, tape o frasco e volte a agitar. Observe e anote o resultado. Na mesma solução adicione aprox. 6 gotas

de uma solução de fosfato trissódico a 10 %, agite novamente, observe e anote o resultado.

2) Repita o mesmo procedimento para o sabão de sódio.

3) Transfira 5 mL da solução de detergente comercial para um tubo de ensaio, tape o frasco, agite por 10

segundos, observe e anote o aspecto e a quantidade de espuma durante 1 minuto. Adicione 6 gotas de uma

solução de MgSO4 ou de CaCl2 a 5%, agite e anote suas observações na tabela. Compare o resultado com

o realizado com o sabão.

4) Determine também a solubilidade do óleo ou gordura original nos sabões e no detergente. Para realizar

este teste proceda a lavagem de um material de vidro sujo com óleo ou gordura e verifique o poder de

limpeza dos sabões de sódio e potássio, assim como do detergente. Anote suas observações.
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Relatório - sabão

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questionário

1) O que é saponificação?

2) Por que é preferível a hidrólise básica na fabricação do sabão e não a catalisada por ácido?

3) Quais são as características estruturais do sabão que fazem dele um bom agente de limpeza?

4) Por que um sabão não consegue atuar quando forma precipitado (águas duras)? Por que o detergente é

mais eficiente do que o sabão em águas duras?

5) Explique como se determina o equivalente de saponificação de uma graxa.

6) O que é detergente biodegradável?
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13- Síntese de um éster com aroma frutado

Os ésteres de ácidos carboxílicos são compostos facilmente encontrados na natureza. Os ésteres mais 

simples costumam apresentar aroma agradável. Muitas vezes os aromas de flores e frutas se devem a 

compostos que possuem o grupo funcional éster, em geral uma mistura deles. Na produção de bebidas e 

alimentos os fabricantes costumam utilizar ésteres como aditivos, com a finalidade de atribuir aroma ou 

sabor.

A reação de síntese é a esterificação de Fischer, em que o ácido e o álcool são aquecidos na presença de 

um ácido forte, resultando em éster e água.

OH

O

+ OH2
H+

+ OH

O

O

No próximo experimento cada grupo fará a síntese de um éster a partir de um álcool e ácido, após processo

de purificação e secagem, será destilado.

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

Balão de 250 mL de fundo redondo ácido acético

aparato de destilação álcool isoamílico

ácido sulfúrico

Bicarbonato de sódio

Procedimento

Em balão de fundo redondo de 250 mL de capacidade, colocar 20 mL de 1-butanol, 40 mL de ácido acético

glacial e, COM CUIDADO, 3 mL de ácido sulfúrico concentrado.

Introduzir algumas pedras de ebulição (observar se estão bem limpas), adaptar um condensador de refluxo

e aquecer a mistura suavemente, até ebulição moderada e mantenha por 45 minutos.
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butanoato de etila
         abacaxi

formiato de isobutila
    framboesa

O

O

acetato de isoamila
       banana
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Deixe o balão esfriar, e transfira a solução para funil de separação de 250 mL. Adicione 20 mL de água

gelada. Observe a formação de duas fases. A fase superior consiste na parte orgânica, insolúvel em água e

de menor densidade e a fase inferior é formada por água e resíduos de ácido acético e ácido sulfúrico.

Remova a fase inferior abrindo a torneira e mantenha a fase superior no funil de separação. Adicione mais

20 mL de água gelada e repita a operação. 

Após as duas lavagens do material orgânico com água, lavar uma vez com solução de carbonato de sódio a

10% para eliminação de ácido residual.

Transferir a fase superior para um em um erlenmeyer pequeno e adicione sulfato de magnésio anidro. Esse

procedimento remove a água residual. Se perceber que todo o sal aglomera, adicionar mais um pouco e

agitar novamente. Filtrar a seguir (filtração simples) para balão de destilação de 50 mL. 

Monte o aparato de destilação, utilizando coluna de retificação e condensador de tipo Liebig. 

Desprezar  a  cabeça  de  destilação  (produto  que  destila  abaixo  da  temperatura  de  ebulição  do  éster

sintetizado) e recolher o destilado em frasco escuro pré-pesado para posterior determinação de rendimento.
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Relatório – síntese do acetato de isoamila

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:

Questionário:

1. Escreva a equação da reação efetuada.

2. Que modificações podem ser feitas no procedimento experimental de modo a aumentar o rendimento no

éster, considerando que existe um equilíbrio químico (lembre das regras de Le Chatelier)?

3. Explique a variação do ponto de ebulição com o tamanho e a ramificação da cadeia dos ésteres.

4. Qual a função do carbonato de sódio usado na lavagem do éster?

5. Calcule o número de mols utilizado de álcool e ácido acético utilizados na reação e identifique o reagente

em excesso. Calcule o número de mol de éster produzido e calcule o rendimento com base no reagente em

menor quantidade.
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14- Extração do DNA

A herança genética de um indivíduo está em seu DNA. Os cromossomos são formados no processo de

divisão celular como longas fitas duplas de DNA, enoveladas nas histonas e dobradas sobre si mesma. É

importante observar que o DNA de um indivíduo é o mesmo em todas as células do corpo. O que faz com

que as células presentes no olho sejam diferentes de neurônios, por exemplo, são os genes que estão

ativos em cada um desses dois tipos celulares. Nesta prática, teremos a oportunidade de extrair o DNA da

célula  e  observar  sua  estrutura  novelar.  O  procedimento  a  seguir  é  utilizado  para  extrair  grandes

quantidades de DNA a partir de uma fruta. Protocolos similares são usados nas extrações de DNA de outras

fontes,  como  amostras  de  sangue,  tecidos,  etc.  A  extração  de  DNA de  células  eucariontes  consta

fundamentalmente de três etapas: a) ruptura (física e química) das membranas celulares para liberação do

material genético; b) desmembramento dos cromossomos em seus componentes básicos: DNA e proteínas;

c) separação do DNA dos demais componentes celulares.

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

Gral e pistilo Tubos de ensaio com tampa Meia banana

aparato de destilação Bastão de vidro Isopropanol - 2-propanol

Papel de filtro Faca de cozinha solução de lise: 4 colheres de sopa de detergente

incolor (SDS), 1 colher de chá de NaCl, 75 mL  H2O

2 béqueres de 250 mL Banho maria Bicarbonato de sódio

1 béquer de 25 mL gelo
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PROCEDIMENTO

 Descasque a banana e corte-a em rodelas, após macere bem.

 Coloque no béquer de 250 mL a fruta macerada;

 Coloque 25 mL da solução de lise no béquer contendo a fruta e misture com o auxílio do bastão;

 Coe a solução diretamente no tubo de ensaio com tampa;

 Tampe o tubo e o coloque no banho-maria por 15 minutos;

 Em seguida, coloque o tubo no béquer com gelo e água, durante 5 minutos;

 Decorrido este tempo, adicione um volume igual  de isopropanol  (gelado) ao do tubo e misture

vagarosamente (por inversão).

 Deixe repousar até observar a ascensão de uma camada gelatinosa.
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Relatório -  extração do DNA

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:
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15- Extração do colesterol

O colesterol é um dos principais componentes das membranas celulares de animais. Uma pessoa de 70 kg

sintetiza aproximadamente 1 g de colesterol por dia, enquanto que uma gema de ovo contém cerca de 200

miligramas  de  colesterol,  parte  na  forma  esterificada,  que  é  pouco  absorvida  pelo  organismo.  Nesta

experiência, você vai purificar o colesterol de uma gema de ovo. Você pode então optar por cristalizar o

colesterol para pureza.

H

H

H

H

OH

H

H

H

H

OH

Materiais e reagentes

Materiais Reagentes

areia 1 ovo

coluna K2CO3

metanol

diclorometano
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Procedimento

EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE COLESTEROL EM OVO DE GALINHA Procedimento Experimental 1.

Extração do Colesterol do Ovo de Galinha - Num almofariz esmague 1/2 gema de ovo cozido. - Transfira

metade  da  gema  para  o  tubo  de  papel  de  filtro,  dobrando  a  sua  extremidade  de  modo  a  fechá-lo

completamente e coloque o conjunto no interior do corpo do extrator de Soxhlet. - Introduza no balão 120

mL de diclorometano, adapte o extrator e em seguida o refrigerante de refluxo. - Estabeleça a circulação de

água no sentido correto  e  aqueça o balão  com uma manta elétrica.  -  Após quatro  extrações cesse o

aquecimento, levante um pouco o balão e deixe-o esfriar ligeiramente. - Retire a manta e separe o balão do

tubo extrator. No balão encontra-se agora uma solução amarelada, que contém o colesterol, sendo a parte

não extraída constituída por proteínas. 

Evaporação do diclorometano -Transfira a solução de colesterol em diclorometano para um rota evaporador

e proceda a evaporação do solvente até quase secura. - Recolher o líquido remanescente e diluir para 20

mL utilizando álcool etílico. 

Num gral, misture uma gema de ovo cozida, 1 g de K2CO3, 5 g de areia e 10 mL de metanol. Moer junto até

que esteja liso – parece como ovos mexidos. 

Adicione 20 mL de ciclohexano, mexa bem - vai  ficar parecido com polenta -  então aquecer a refluxo.

Evapore o solvente no evaporador rotatório fora do solvente. Enquanto o solvente é evapora, prepare uma

coluna de cromatografia com 15 g (30 mL) de sílica gel e uma camada de areia no topo e apronte quinze

tubos de ensaio prontos para receber frações. Também prepare uma mistura de 30 mL de acetato de etila e

170 mL de éter de petróleo.

Para o balão de fundo redondo de 250 mL com a mistura de ovos evaporados, adicione 30 mL de CH2Cl2,e

mexa bem. Adicione a solução de CH2Cl2 (não a mistura de ovos!) no topo do coluna, e deixe o solvente

descer por conta própria. Quando todo o CH2Cl2 estiver no interior da coluna, inicie a adição da mistura de

acetato de etila/ éter de petróleo aos poucos.

A essa altura, o solvente deveria ter começado a pingar do fundo da coluna. Adicionar mais da mistura

acetato de etila/  éter de petróleo no topo da coluna, e aplique ar suave pressão para a coluna enquanto

você coleta frações de 10 mL. Você deve coletar 15 frações.
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Verifique as fracções por cromatografia em camada fina. Normalmente, o colesterol vem em frações 6-10.

Evapore as frações de colesterol em um frasco de fundo redondo tarado. Você deve obter com rosetas

iridescentes do produto. Registre o peso e o ponto de fusão.
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Relatório – extração do colesterol

Nome:

Turma:

Descrição do experimento e resultados:
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