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 Experimento 1.– Estudo do mecanismo de isomerização de ácido 
malêico para ácido fumárico. 
 

HO2C CO2H

CO2H

HO2C

ácido malêico ácido fumárico  
 
Objetivos 

 
Através de experimentos simples, nos quais o ácido malêico é tratado com 

vários reagentes, pode-se obter informações que permitam deduzir um mecanismo de 
isomerização de uma ligação dupla “C=C”. 
 
Leitura Recomendada 
 

- Informações gerais sobre a isomerização E-Z de alcenos. 
- Meek, J. S.; J. Chem. Educ.; 1975, 52, 541. 

 
Procedimento Experimental 
 

Rotule cinco tubos de ensaio (13 mm X 100 mm ou maior) e, segundo a tabela 
abaixo coloque, em cada um deles a quantidade apropriada de ácido carboxílco, 
cloreto de amônio e solvente aquoso. 
 

Tubo Massa de Ácido Carboxílico 
(g) 

Massa de NH4Cl 
(g) 

Solvente 

1 malêico (1) 0 2:1 HCl 
2 malêico (1) 0 2:1 H2SO4 
3 malêico (1) 1 H2O 
4 malêico (1) 1 2:1 H2SO4 
5 málico (1) 0 2:1 HCl 

 
Enquanto a água, contida em um aquecedor tipo “banho-maria”, está sendo 

aquecida, prepare as soluções de ácido clorídrico e de ácido sulfúrico, que serão 
utilizadas como solventes, vertendo vagarosamente e sob agitação dois volumes de 
ácido concentrado e um volume de água. A solução diluída de ácido sulfúrico deverá 
ser resfriada à temperatura ambiente antes da reação. Adicionar lentamente os 
solventes nos respectivos tubos de ensaio. 
Nota: No tubo de ensaio “4” poderá haver a formação de espuma (evolução de HCl). O 
solvente deve ser adicionado cuidadosamente na capela! 

Coloque os tubos de ensaio no banho de água quente (em ebulição suave) e 
agite-os até conseguir a plena dissolução dos sólidos. Novamente tome cuidado com o 
tubo “4”, pois durante o aquecimento poderá haver formação de espuma. Aqueça os 
tubos em banho de água quente por 15 minutos e registre suas observações. Ao final 
deste período, retire os tubos e deixe-os resfriar à temperatura ambiente. Se algum 
sólido estiver presente, em qualquer tubo, separe-o por filtração simples. Os tubos que 
contém ácido sulfúrico devem ser filtrados em funil de vidro sinterizado. Lave os 
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sólidos com água até a remoção completa do ácido e seque-os em estufa mantida a 
60C ou a vácuo. Determine a massa do resíduo seco e o seu ponto de fusão. Como 
indicado por seu professor, utilize testes de análise orgânica qualitativa para tentar 
identificar os produtos obtidos. 
 
Interpretação dos resultados 
 

Identifique qualquer sólido que tenha sido produzido por análise química e 
através da comparação com os pontos de fusão dos compostos constantes da tabela 
abaixo. 
 

Composto Ponto de Fusão (C) 
Ácido l-málico 100 
Ácido dl-málico 129 
Ácido malêico 140 (decomposição) 
Ácido dl-cloro-succínico 154 
Ácido l-cloro-succínico 176 
Ácido fumárico 287 (sublimação) 
 

Sabendo-se que quando o ácido cloro-succínico é dissolvido em uma 
solução de ácido clorídrico não ocorre formação de ácido fumárico, considere, em 
termos dos dados experimentais coletados, cada uma das possibilidades de 
mecanismo propostas no artigo de Meek. Que mecanismos poderiam ser descartados? 
Dê uma explicação clara para cada uma das conclusões. Caso todos os mecanismos 
postulados tenham sido eliminados, defina uma nova hipótese que esteja de acordo 
com todos os dados experimentais. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões à qual você chegou, de forma detalhada. 
 
Questionário 
 

1.- Quando o ácido malêico é esterificado com metanol, na presença de ácido sulfúrico, um 
éster líquido é obtido. Contudo, se a reação for feita na presença de ácido clorídrico, um 
éster sólido é produzido. Explique detalhadamente. 
 
2.- Por que o ácido dl-málico apresenta um ponto de fusão maior do que o do ácido l-
málico. Desenhe as estruturas espaciais de cada composto e mostre as possíveis 
associações entre suas moléculas. 
 
3.- Ao comparar o HCl, o HBr e o HI como catalisadores na isomerização do ácido malêico 
para ácido fumárico, na condição experimental utilizada, que ácido inorgânico você 
esperaria apresentar efeito catalítico mais eficiente? Explique detalhadamente. 
 
4.- Interprete os espectros de infravermelho dos ácidos malêico, fumárico, succínico e 
málico. Para realizar uma discussão clara, organize uma tabela de correlação entre 
freqüências de absorção e os modos vibracionais de grupos específicos de átomos. 
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Experimento 2.– Reação de substituição nucleofílica alifática. 
Preparação do n-bromo-pentano. 
 

NaBr/H2SO4
OH Br 

 
Leitura recomendada 
 

- Faça uma revisão em qualquer livro texto, sobre substituição nucleofílica 
alifática (SN1 e SN2) 
- Joseph, L.; Ross, M. K.; Vulliet, W. G.; J. Chem. Educ.; 1949, 26, 329. 
 

Nota 1: Neste experimento, o n-pentanol pode, alternativamente, ser substituído por n-butanol, o 
que conduz à obtenção de n-bromo butano como produto. 
 
Procedimento Experimental 
 
Nota 2: Todo o procedimento de manipulação de reagentes e preparo do produto deverá ser feita 
em uma capela! 

 Em um balão monotubulado com capacidade de 125 mL coloque 0,24 mol de 
brometo de sódio e dissolva-o em 25 mL de água. Adicione 0,20 mol de n-pentanol e 
resfrie a mistura em um banho de água-gelada. Adicione gradualmente, em porções de 
5 mL, 0,40 mol de H2SO4 concentrado. Agite manualmente e mantenha sempre sob 
refrigeração, o que evitará um forte desprendimento de ácido bromídrico. 

Adicione ao balão algumas pedras de ebulição e adapte um condensador de 
refluxo. Aqueça a mistura reacional com uma manta de aquecimento até que se 
estabeleça um refluxo suave. Logo irá se formar uma fase superior de n-bromo-
pentano, visto que a solução aquosa de sais inorgânicos é mais densa. Deixe sob 
refluxo por 30 minutos, remova o aquecimento e deixe o condensador drenar por 
alguns minutos. Transfira a mistura reacional para um funil de separação e separe as 
fases (caso ocorra a precipitação de NaHSO4 na fase aquosa, dissolva-o com a adição 
de pequenas porções de água). Lave a fase orgânica com H2SO4 concentrado (2 x 10 
mL) e com solução 10% de Na2CO3 (2 x 10 mL). Separe as fases, recolha a fase 
orgânica em um frasco seco e seque-a com MgSO4. Filtre com papel pregueado e 
destile o n-bromo-pentano. Calcule o rendimento do produto purificado. 

Proceda a caracterização de seu produto através de análise orgânica via úmida 
e por meio de técnicas espectroscópicas. Compare e anote as diferenças entre os 
produtos bruto e purificado. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos de forma detalhada os aspectos práticos e teóricos desta síntese, assim 
como as conclusões às quais você chegou. 
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Questionário 
 

1.- Que método experimental você recomendaria para as sínteses de brometo de n-
octila, brometo de alila e brometo de t-butila? 
 
2.- Explique por que o produto bruto pode conter várias impurezas orgânicas? Quais 
podem ser? 
 
3.- Construa um fluxograma para o processo de purificação, indicando as impurezas 
que vão sendo removidas. 
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Experimento 3.– Estudo de grupos protetores. Reação de 
substituição eletrofílica aromática. Síntese do 2-nitro-resorcinol. 

 
OH

OH 3) H3O+

1) H2SO4
2) HNO3/H2SO4

OH

OH

NO2

 
 
Objetivo 
 
 Esta experiência ilustra o uso do grupo –SO3H na proteção de certas posições 
em um anel aromático durante uma reação de SEAr (nitração) e demonstra o uso da 
destilação por arraste de vapor como técnica de purificação. 
 
Leitura Recomendada 
 

- Faça uma revisão sobre aromaticidade e sobre SEAr em qualquer livro texto. 
- Schaffrath, R.E.; J. Chem. Educ.; 1970, 47, 224. 

 
Procedimento Experimental 
 
3.1. Sulfonação do resorcinol 
 
 Coloque 0,07 mol de resorcinol pulverizado em um copo de Becker de 250 mL e 
adicione 0,52 mol de ácido sulfúrico concentrado (98%, d= 1,84 g/mL). Se uma massa 
pastosa de ácido 4,6-dissulfônico não se formar em poucos minutos, aqueça a mistura 
a 60-65°C. Deixe a pasta repousar por 15 min antes de iniciar a etapa seguinte. 
 
Nota: As etapas seguintes devem ser realizadas em capela! 
 
3.2. Nitração 
 
 Prepare uma mistura de 0,07 mol de ácido nítrico (70-72%, d= 1,42 g/mL) e 0,12 
mol de ácido sulfúrico concentrado e resfrie a mistura em banho de gelo. Resfrie a 
massa pastosa, obtida na etapa anterior, em um banho de gelo-sal à temperatura de 5-
10°C e agite-a com um bastão de vidro. 
 Transfira a mistura ácida gelada para um funil de separação e adicione-a 
vagarosamente (gota á gota) á massa pastosa contida no copo de Becker e imersa em 
banho de gelo-sal. A temperatura da mistura reacional não deve exceder 20°C. Deixar 
repousar por 15 min; em seguida a mistura é cuidadosamente diluída com 20 g de gelo 
moído, de modo que a temperatura não exceda 50°C. 
 
3.3. Dessulfonação 
 
 Transfira a mistura diluída para um balão bitubulado de 500 mL, adapte-o para 
uma destilação simples e em uma das juntas do balão adapte um funil de adição de 
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125 mL contendo 100 mL de água. Adicione ao balão 50 mL de água e inicie o 
aquecimento. Destile até que não mais se formem agulhas vermelho-alaranjadas de 2-
nitro-resorcinol no condensador, ou até que apareçam agulhas amarelas do subproduto 
4,6-dinitro-resorcinol (PF = 215°C) no condensador. 
 
Nota: Uma camada bem fina de 2-nitro-resorcinol pode parecer de cor amarela. 
 
 O produto poderá não destilar se houver muita água no balão de destilação. 
Neste caso, não adicione mais água através do funil de adição e aqueça o balão até 
que boa parte da água tenha sido removida, aumentando assim a concentração de 
ácido sulfúrico, permitindo que a reação de dessulfonação ocorra novamente e o 
produto volte a destilar. Se o condensador ficar muito cheio de massa de produto 
solidificado, desligue a água refrigerante até que o produto funda e escorra para o 
frasco coletor de destilado. 
 Resfrie o destilado em banho de gelo e filtre sob vácuo. O rendimento de 2-nitro-
resorcinol, com ponto de fusão 83-84°C fica em torno de 25%. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões às quais você chegou, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e 
RMN 1H do seu produto. 

 
Questionário 
 

1.- Explique como funciona o processo de destilação por arraste de vapor, onde um 
produto de alto ponto de ebulição insolúvel em água destila a temperaturas inferiores a 
100ºC. Como se pode estimar a quantidade de produto obtido por grama de água 
destilada. 
 
2.- O produto que se forma na primeira etapa é o de adição na posição 2 e 6. Por que 
apenas este produto se forma? Como se explica a formação do subproduto 2,4-dinitro-
resorcinol? 
 
3.- Qual o mecanismo da reação de dessulfonação? 
 
4.- Por que não ocorre nitração na posição 5. 

 



Departamento de Química Orgânica 
Instituto de Química 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 

 

QUI 02 226 – Química Orgânica Experimental II 8

Experimento 4.─ Preparação estereoespecífica do trans-ciclo-hexano-
1,2-diol via formação de bromo-hidrina e de epóxido. 
 

O

OH

OH

1) NBS/H2O

2) NaOH

H2SO4/H2O

 
 

Leitura Recomendada 
 

- Em Livros-texto estude as reações de adição eletrofílica a duplas ligações e as 
reações de abertura de epóxidos. Discuta também os conceitos de 
estereoespecificidade e estereosseletividade. 
- Dev, V.; J. Chem. Educ.; 1970, 47, 476. 

 
Procedimento Experimental 
 
4.1. Preparação do óxido de ciclo-hexeno (1ª Aula) 
 
 Transfira para um Erlenmeyer de 125 mL equipado com uma barra magnética, 
75 mmol de ciclo-hexeno (livre de peróxido), 25 mL de THF e 20 mL de água. Introduza 
um termômetro no frasco de modo que o bulbo fique imerso na mistura reacional e 
certifique-se que não tocará a barra magnética. Prepare um banho de água e gelo e 
reserve. Agite vigorosamente e, então, adicione 83 mmol de N-bromo-succinimida, em 
porções de 1 g, durante cerca de 20 min; mantendo a temperatura da reação entre 25-
30°C por imersão no banho de resfriamento, quando necessário. Após a completa 
adição da NBS, mantenha a agitação por mais 30 min e, então, transfira a mistura para 
um funil de separação de 250 mL. Adicione 30 mL de solução saturada de NaCl 
(salmoura) e 30 mL de éter etílico, extraia e separe a fase orgânica. Repita a extração 
da fase aquosa com mais 30 mL de éter etílico. Combine os extratos orgânicos, lave-os 
com duas porções de 30 mL de salmoura e transfira a solução orgânica lavada (não há 
necessidade de secar) para um balão monotubulado de 250 mL. Evapore o solvente no 
evaporador rotatório, obtendo assim o trans-2-bromo-ciclo-hexanol bruto, que será 
utilizado diretamente na preparação do epóxido. 
 Ao trans-2-bromo-ciclo-hexanol contido no balão monotubulado de 250 mL 
acrescente uma barra magnética e transfira 30 mL de solução aquosa de NaOH 5M. 
Agite fortemente a mistura bifásica resultante durante 30 minutos. Observe que, com o 
progresso da reação, haverá a inversão das fases. Em seguida, acrescente 30 mL de 
éter etílico, transfira a mistura para um funil de separação de 250 mL, separe a fase 
orgânica e repita a extração da fase aquosa com mais duas porções de 20 mL de éter 
etílico. Seque o extrato orgânico combinado com MgSO4 anidro; filtre com papel 
pregueado para um balão monotubulado de 250 mL e remova o solvente no 
evaporador rotatório. Destile o resíduo à pressão atmosférica e colete a fração de 126-
132°C. Calcule o rendimento do seu produto com base no ciclo-hexeno e obtenha os 
espectros de IV e RMN 1H. 
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4.1.1. Síntese alternativa do óxido de ciclo-hexeno 
 
Leitura recomendada: Masuda, H. et al.; J. Org. Chem.; 1994, 59, 5550 
 
 Transfira para um balão bitubulado de 250 mL, equipado com uma barra 
magnética, 100 mmol de ciclo-hexeno (livre de peróxido), 108 mmol de bromato de 
potássio ou de sódio (KBrO3 ou NaBrO3) e 100 mL de água. Adapte um termômetro no 
frasco de modo que o bulbo fique imerso na mistura reacional e certifique-se que não 
tocará a barra magnética. Prepare uma solução de 216 mmol de bissulfito de sódio 
(NaHSO3) em 75 mL de água e transfira-a para um funil de adição compensado. 
Prepare um banho de água e gelo e reserve. Agite vigorosamente a mistura e acerte o 
pH a 1, por meio de solução de ácido sulfúrico 2M e, então, adicione a solução de 
bissulfito de sódio gota a gota, durante cerca de 20 min; mantendo a temperatura da 
reação entre 20-30°C por imersão ocasional do frasco de reação no banho de 
resfriamento. Após a completa adição da solução de bissulfito de sódio, mantenha a 
agitação por mais 30 min ou até o aparecimento de coloração acastanhada 
permanente na fase orgânica inferior. Separe as fases com um funil de separação de 
250 mL (o trans-2-bromo-ciclo-hexanol é a fase inferior) e agite a fase orgânica com 
uma solução de 0,25 g de bissulfito de sódio em 10 mL de água, o que irá descolori-la. 
Separe novamente as fases, descarte a fase aquosa e transfira o trans-2-bromo-ciclo-
hexanol bruto para um balão de 100 mL provido de uma barra de agitação magnética. 
Adicione 40 mL de solução aquosa de NaOH 5M e agite fortemente por 30 minutos. 
Observe que, com o progresso da reação, haverá a inversão das fases. Em seguida, 
adicione 30 mL de éter etílico, transfira a mistura para o funil de separação e separe a 
fase orgânica. Repita a extração da fase aquosa com mais duas porções de 20 mL de 
éter etílico. Combine os extratos orgânicos e seque a solução resultante com MgSO4 
anidro, filtre com papel pregueado para um balão monotubulado de 250 mL e remova o 
solvente no evaporador rotatório. Destile o resíduo sob pressão atmosférica e colete a 
fração de 126-132°C. Calcule o rendimento do seu produto com base no ciclo-hexeno e 
obtenha os espectros de IV e RMN 1H. 
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4.2. Preparação do trans-ciclo-hexano-1,2-diol (2ª Aula) 
 
 Coloque 15 mmol do óxido de ciclo-hexeno em um balão monotubulado de 50 
mL, equipado com uma barra magnética. Adicione 10 mL de água e 1 mL de solução 
aquosa de H2SO4 1M. Tampe frouxamente o balão com uma rolha de vidro e agite 
vigorosamente por 1h. Durante este período a reação libera um pouco de calor e se 
obtém uma solução límpida. Em seguida, adicione solução aquosa de NaOH 1M até 
atingir pH= 7. Remova a água em um evaporador rotativo até obter um resíduo branco. 
Trate-o com porções de 20 mL de acetato de etila à quente até restar um pequeno 
resíduo insolúvel. Combine os extratos e reduza o volume até cerca de 15 mL em 
evaporador rotatório. Deixe a solução resfriar até a temperatura ambiente e depois em 
banho de gelo. Filtre os cristais de diol purificado. Calcule o rendimento e ponto de 
fusão de seu produto e obtenha os espectros de IV e de RMN 1H. Obtenha também o 
espectro de seu produto após a adição de algumas gotas de D2O ao tubo de RMN. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as duas 
conclusões. Interprete os espectros de IV e RMN 1H do seu produto, discutindo 
principalmente os aspectos de estereoquímica. 
 
Questionário 
 

1.- Assinale as absorções importantes nos espectros de IV e de RMN do diol. Discuta o 
efeito da adição da água deuterada no espectro de RMN. 
 
2.- Prediga os produtos esperados nas seguintes reações: a) ciclopenteno com NBS em 
metanol; b) hex-1-eno com NBS em ácido acético. 
 
3.- Prepare uma lista de reações que envolvem adição à alcenos e agrupe-as de acordo 
com o tipo de adição: sin ou anti (lembre-se que tais reações incluem as ciclo-adições). 
 
4.- Sob as condições que permitem a conversão do trans-2-bromo-ciclo-hexanol em 
óxido de ciclo-hexeno, o isômero cis-2-bromo-ciclo-hexanol não sofre reação. Contudo, 
o uso de condições básicas mais fortes resulta na formação da ciclo-hexanona. 
Explique estes fatos. 
 
5.- O espectro de IV de uma solução diluída de cis-ciclopentano-1,2-diol em CCl4 mostra 
absorções em 3633 e 3572cm-1, enquanto que o isômero trans mostra apenas uma 
absorção em 3620 cm-1. Explique estes resultados. 
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Experimento 5.– Estudo de reações via radicais livres. Síntese do 
ácido 4-(metóxi-metil)-benzóico. 

 

CO2H

(PhCO)2O2

NBS
CO2H

Br

MeOH
KOH

CO2H

OMe  
 

Leitura Recomendada 
 

- Em Livros-texto estude os conceitos teóricos e mecanísticos de reações 
radicalares 
- Olson, E.S.; J. Chem. Educ.; 1980, 57, 157. 
- Tuleen, D. L.; Hoss Jr., B.A.; J. Chem. Educ.; 1971, 48, 476. 

 
Procedimento Experimental 
 
5.1. Preparação do Ácido 4-(bromo-metil)-benzóico (1ª Aula) 
 
 Em um balão monotubulado de 100 mL, coloque 20 mmol de ácido 4-metil-
benzóico, 20 mmol de N-bromo-succinimida e 0,20g de peróxido de benzoíla, tomando 
cuidado para que nenhum material fique preso na junta do balão. Finalmente adicione 
25 mL de clorobenzeno, aproveitando para solubilizar todo material sólido que ficou 
eventualmente retido nas paredes. Adapte um condensador de refluxo e 
cuidadosamente refluxe o sistema por 1h. Após este período, resfrie a mistura em um 
banho de gelo e filtre o precipidado com um funil de Büchner, lave o precipitado com 3 
porções de 10 mL de éter de petróleo e transfira o material para um copo de Becker. 
Adicione 50 mL de água, agite a mistura e filtre utilizando funil de Büchner. Lave o 
sólido com 2 porções de 10 mL de água e em seguida com 2 porções de 10 mL de éter 
de petróleo. Seque o produto, determine o ponto de fusão e obtenha os espectros de IV 
e de RMN 1H. 
 
 
5.2. Preparação do ácido 4-(metóxi-metil)-benzóico (2ª Aula) 

 
Em um balão monotubulado de 100 mL, adicione 20 mmol de KOH e 25 mL de 

metanol. Em seguida adicione 1,10 g de ácido 4-(bromo-metil)-benzóico e adapte um 
condensador de refluxo. Aqueça a mistura sob refluxo brando por 1h. Remova então o 
metanol em evaporador rotatório e, cuidadosamente, dissolva o resíduo em 30mL de 
água destilada. Acidifique a solução com HClconc e filtre o precipitado branco formado 
em funil de Büchner. Proceda a recristalização com água. Filtre o produto recristalizado 
em funil de Büchner, lave-o com 2 porções de éter de petróleo e em seguida seque-o, 
determinando o rendimento, o ponto de fusão e obtenha os espectros de IV e RMN 1H. 
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Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e RMN 1H de seus 
produtos. 
 
Questionário 
 

1.- Discuta o mecanismo da etapa de bromação benzílica, mostrando como se formam 
os radicais livres intermediários e explicando porque o bromo entra apenas nesta 
posição. 

  
2.- Qual a função do peróxido de benzoíla nesta reação e como ele reage? 

  
3.- Para que serve o KOH na segunda etapa? 

  
4.- Discuta a diferença de deslocamento químico dos hidrogênios benzílicos nos dois 
produtos formados, justificando esta diferença. 

  
5.- Para que o rendimento global de uma reação seqüencial em duas etapas seja de 
81%, qual deve ser o rendimento em cada etapa? 
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 Experimento 6.─ Redução quimiosseletiva da 3-nitro-acetofenona. 
 

HClaq

Sn

O

NO2

NaBH4

NO2

OHO

NH2  
 

Leitura Recomendada 
 

- Jones, A. G.; J. Chem. Educ.; 1975, 52, 668. 
 
Procedimento Experimental 
 
6.1. Redução com Sn/HCl ─ Preparação da 3-amino-acetofenona 
 
 Corte o estanho, se em folha, em pequenos pedaços, ou utilize na forma de grão 
fino. Em um balão monotubulado de 100 mL equipado com uma barra magnética e um 
condensador de refluxo, coloque 28 mmol de estanho. Adicione 10 mmol de 3-nitro-
acetofenona, seguido por 24 mL de água e 9 mL de HClconc. Aqueça o balão com 
manta de aquecimento mantendo um refluxo brando por 1 h. Resfrie a mistura até a 
temperatura ambiente e filtre-a, se necessário, por sucção. Ao filtrado adicione, sob 
agitação e com resfriamento em banho de gelo, 20 mL de solução aquosa de  NaOH 
40% m/v. Recolha por filtração o sólido amarelo (que também pode ser acinzentado) e 
lave-o com pouca água gelada. Dissolva o produto bruto em água em ebulição (cerca 
de 50 mL), filtre à quente e concentre o filtrado a cerca de 10 mL. Resfrie em banho de 
gelo, isole os cristais formados por filtração e seque-os em dessecador sob vácuo. 
Determine o rendimento, o ponto de fusão e obtenha os espectros de IV e RMN 1H. 
Obtenha também o espectro de IV do composto de partida e compare os resultados. 
 
6.2. Redução com NaBH4 ─ Preparação de 1-(3-nitro-fenil)-etanol 
 
 Dissolva 10 mmol de 3-nitro-acetofenona em 20 mL de etanol morno contido em 
Erlenmeyer de 125 mL. Agite magneticamente a solução e resfrie o frasco por meio de 
um banho de gelo (poderá ocorrer leve precipitação de cetona). Adicione, em pequenas 
porções 12 mmol de boroidreto de sódio, levando para tal cinco minutos. Em seguida, 
deixe a mistura tomar a temperatura ambiente e deixe sob agitação por 15 min. 
Adicione 15 mL de água e aqueça a mistura à ebulição por 1 min. Evapore o máximo 
possível de etanol em evaporador rotatório, resfrie a solução à temperatura ambiente, e 
destrua cautelosamente o NaBH4 restante, gota-a-gota, com solução de HCl 10%. 
Transfira para um funil de separação de 100 mL e extraia com 2 porções de 20 mL de 
éter etílico. Combine os extratos etéreos e seque o extrato combinado com MgSO4. 
Filtre e remova o solvente em evaporador rotatório e, finalmente, sob vácuo de bomba 
a óleo. Resfrie o resíduo em banho de gelo e induza a cristalização (por vezes será 
difícil obter o produto cristalizado, devido seu baixo ponto de fusão). Registre o 
rendimento, o ponto de fusão e obtenha os espectros de IV e RMN 1H. Compare os 
espectros de IV do composto de partida com o do produto obtido. 
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Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e RMN 1H do seu 
produto. 
 
Questionário 
 

1.- Discuta o mecanismo de reação para a redução de um grupo nitro utilizando estanho e 
ácido clorídrico. Que intermediários estão envolvidos? 
 
2.- Discuta o mecanismo da redução do grupo carbonila cetônica com o boroidreto de 
sódio? 
 
3.- Que reagentes podem ser utilizados numa única reação, para reduzir ambos grupos, 
nitro e cetona? 
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Experimento 7.─ Síntese da α-(fenil)-etil-amina. 
 

O HN

O

H NH2

NH4 HCO2

2) NaOH

1) HCl

 
 

Leitura Recomendada 
 

- Estude as reações de Substituição Nucleofílica Acílica (SNAc) e faça uma 
revisão sobre agentes redutores em meio aquoso. 
- Ingersoll, A. W.; Fuson, R. C.; Ross, E.; Org. Synth., Coll. 2; 503-506. 

 
Procedimento Experimental 

 
7.1. Síntese e hidrólise da α-(fenil)-etil-formamida (1ª Aula) 
 
 Coloque 50 g de formiato de amônio, 30 g de acetofenona e algumas aparas de 
porcelana porosa em um balão de 250 mL provido de uma entrada lateral para inserção 
de termômetro. Conecte o balão a um separador de Dean-Stark modificado, o qual 
deve ser encabeçado por um condensador de refluxo.  
 Aqueça o balão utilizando uma manta de aquecimento. A mistura inicialmente 
funde, produzindo duas fases e, então, começa a destilação (destilam água, 
acetofenona e carbonato de amônio). O destilado, composto de acetofenona e de uma 
fase aquosa, acumula-se no reservatório lateral do aparelho de Dean-Stark. A torneira 
de três vias permite remover a fase aquosa e devolver a acetofenona ao balão. A 
mistura torna-se homogênea a cerca de 150-155°C e a reação prossegue, com 
formação de um pouco de espuma. Continue o aquecimento até 180°C, sempre 
removendo periodicamente a fase aquosa e devolvendo a acetofenona destilada à 
mistura reacional. Mantenha o aquecimento por mais 45 minutos, cuidando para que a 
temperatura fique entre 180-185°C. Resfrie a mistura reacional a 110°C, remova o 
aparelho de Dean-Stark e o condensador de refluxo do balão de reação, adicione 30 
mL de tolueno e, cuidadosamente, 50 mL de ácido clorídrico concentrado. Recoloque 
um condensador de refluxo sobre o balão e aqueça a mistura bifásica sob refluxo 
brando por 30 minutos. Resfrie à temperatura ambiente, dissolva os cristais que 
tenham se formado com uma quantidade mínima de água (cerca de 40 mL são 
suficientes), separe as fases e lave a fase aquosa com éter (2 vezes, 30 e 15 mL). 
Guarde a fase aquosa que contém o cloreto de α-(fenil)-etil-amônio num erlenmeyer de 
500 mL. 
 
7.2. Obtenção e purificação da α-(fenil)-etil-amina (2ª Aula) 
 
 Adicione cautelosamente uma solução de NaOH (preparada pela dissolução de 
35 g de NaOH em 80 mL de água) à solução ácida de cloreto de α-(fenil)-etil-amônio 
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obtida na aula anterior. Se o pH da mistura ficar abaixo de 10 adiciona mais NaOH. 
Resfrie à temperatura ambiente, adicione 30 mL de éter e separe as fases. Extraia a 
fase aquosa com 2 porções de 15mL de éter etílico. Junte as fases orgânicas, seque 
com pastilhas de NaOH (pode ser necessário decantar a fase orgânica para outro 
erlenmeyer seco e repetir a secagem com mais pastilhas de NaOH) e filtre. Evapore o 
éter etílico num evaporador rotatório e destile o líquido restante, coletando a α-(fenil)-
etil-amina entre 180-185°C. Obtenha os dados espectroscópicos do produto destilado. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e RMN 1H do seu 
produto. 
 
Questionário 
 

1.- Discuta o mecanismo da primeira etapa de reação, mostrando como se dá o 
deslocamento do equilíbrio em direção aos produtos. 
 
2.- Na primeira etapa forma-se intermediariamente uma ligação dupla C=N, que é a seguir 
reduzida para uma ligação simples C-N. Mostre o mecanismo desta redução e diga qual o 
redutor que é capaz de transferir um equivalente sintético de hidreto em meio ácido. 
 
3.- A hidrólise de amidas em meio básico (saponificação) é normalmente difícil, sendo que 
em meio ácido esta reação é facilitada, em um comportamento inverso ao dos ésteres. 
Explique esta diferença de reatividade entre amidas e ésteres. 
 
4.- Discuta o processo de extração ácido-base que você utilizou para purificar a α-(fenil)-
etil-amina, explicando por que o pH deve ser superior a 10. 
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Experimento 8.– Química de carbânions I. Síntese do -nitro-estireno. 
 

H

O

NO21) MeNO2 / NaOH

2) HCl  
 

Leitura Recomendada 
 

- Faça uma revisão, em qualquer livro-texto sobre a química de carbânions e 
sobre reações de condensação de Knoevenagel. 
 
Procedimento Experimental 

 
Em um balão bitubulado de 125 mL equipado com um funil de adição e barra 

magnética, adicione 41 mmol de nitrometano, 41 mmol de benzaldeído e 8 mL de 
metanol. Adapte ao balão um termômetro e resfrie o sistema em um banho de gelo. 
Pelo funil de adição, adicione lentamente 10 mL de uma solução aquosa de NaOH 5M, 
sob vigorosa agitação, mantendo a temperatura entre 15 e 20C. Observe a formação 
de um precipitado branco durante a adição da base (se necessário, acrescente 15 mL 
de metanol para facilitar a agitação). Após 20 min de reação, adicione 20 mL de água 
gelada para solubilizar todo o precipitado (a adição de água deve ser lenta e o balão 
deve ser removido do banho de gelo durante o procedimento). Terminada a dissolução, 
verter a solução em 200 mL de uma solução de HCl 5M sob agitação. Observe a 
formação de um precipitado amarelo. Filtre a suspensão, lave o produto bruto com a 
mínima quantidade possível de água gelada e recristalize-o com etanol. Determine o 
rendimento de -nitro-estireno com ponto de fusão 57-58C e obtenha os espectros de 
IV e RMN 1H, de forma que você possa determinar inequivocamente a estereoquímica 
do produto formado. 
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Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e RMN 1H do seu 
produto. 
 
Questionário 
 
1.- Por que o processo de cristalização exige que a solubilização seja feita na menor 
quantidade de solvente a quente possível? 
 
2.- Por que a reação é feita à baixa temperatura? 
 
3.- Discuta o mecanismo da reação, mostrando todos os intermediários envolvidos. Quem é o 
intermediário solúvel em meio aquoso básico, obtido antes da acidificação final? 
 
4.- Explique como se dá o controle da estereoquímica da dupla ligação formada, e como ela 
pode ser determinada por técnicas espectroscópicas. 
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Experimento 9.– Química de carbânions II. Síntese da 4-fenil-3-buten-
2-ona (benzalacetona). 

 

H

O

Me2CO

O

NaOH
 

 
Leitura Recomendada 
 

- Revise os conceitos mecanísticos e estereoquímicos da reação de condensação 
aldólica. 
- Putnam, T.D.; Ahlers, P.A.; Gerber, G.D.; J. Chem. Educ.; 1978, 55, 540. 
- Schmidt, T.G.; Ber. Dtsch. Chem. Ges.; 1881, 14, 1459. 
- Claisen, L.; Ber. Dtsch. Chem. Ges.; 1881, 14, 1468. 

 
Procedimento Experimental 
 
 Em um balão de 250 mL contendo 200 mL de água, adicionar 12,5 mmol de 
NaOH, 100 mmol de acetona e 25 mmol de benzaldeído. Agitar vigorosamente esta 
mistura heterogênea por 90 min, empregando um sistema de agitação magnética 
eficiente. Transira a mistura para um funil de separação e extraia com 3 porções de 20 
mL de éter etílico. Seque os extratos orgânicos combinados com MgSO4 anidro, filtre e 
remova o solvente inicialmente em evaporar rotatório e, por último, sob vácuo de 
bomba de óleo. Obtenha os espectros de IV e RMN 1H. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e RMN 1H do seu 
produto. 
 
Questionário 
 

1.- As reações de condensação aldólica são normalmente reversíveis. No caso estudado, 
isto não ocorre, por quê? 
 
2.- Neste caso não obtém-se o produto usual desta reação, que é uma -hidróxi-cetona, 
também chamada de aldol. Qual o mecanismo da eliminação de água observada, e por 
que ela ocorre mesmo sem aquecimento, o que normalmente é necessário. 
 
3.- Discutas as diferenças entre os mecanismos de E1, E2 e E1cb. Em que situações cada 
um deles ocorre?  
 
4.- Qual a estereoquímica da dupla ligação formada e como ela pode ser determinada? 
Para tal é sempre necessário o uso de métodos espectroscópicos? 
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Experimento 10.– Reação de Diels-Alder entre ciclopentadieno e 
anidrido malêico. 
 

+
t. a.

170ºC
 

 
 

O

O

O

+

O

O

O  
 
 

Leitura Recomendada 
 

- Faça uma revisão sobre reações pericíclicas, em especial os aspectos 
mecanísticos e estereoquímicos associados às reações de cicloadição. 

 
Procedimento Experimental 
 
10.1. Preparação de ciclopentadieno por reação de retro Diels-Alder 
(a ser realizado pelo grande grupo, na capela) 
 
 O ciclopentadieno é obtido por craqueamento do di-ciclopentadieno em reação 
de retro Diels-Alder a altas temperaturas. O monômero deve ser utilizado 
imediatamente após a destilação, caso contrário ele dimeriza rapidamente por uma 
reação de Diels-Alder. 

Coloque 150 mL de di-ciclopentadieno em um balão monotubulado de 250 mL 
conectado a um sistema de destilação com uma coluna de fracionamento de 30-40 cm 
e uma cabeça de destilação equipada com termômetro. Resfrie o balão de 
recolhimento em banho de gelo. Aqueça de tal modo que o di-ciclopentadieno ferva 
vigorosamente, mas que fique em refluxo na parte baixa da coluna de fracionamento 
(p.e: 170ºC). A reação de retro Diels-Alder ocorre lentamente nesta temperatura e o 
ciclopentadieno formado destila (p.e: 40 ºC). Recolha 12 mL de destilado e interompa a 
destilação. 
 
10.2. Síntese do aduto ciclopentadieno / anidrido maléico 
 
 Em um copo de Becker de 25 mL Dissolva 1,5 g de anidrido malêico em 5 mL de 
acetato de etila. Aqueça a mistura suavemente até que o anidrido tenha sido dissolvido. 
Adicione 5 mL de éter de petróleo e resfrie a mistura em banho de gelo. Certifique-se 
que não houve precipitação do anidrido malêico com o resfriamento. Se necessário 
adicione acetato de etila até ressolubilizar o precipitado. Adicione 1,5 mL de 
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ciclopentadieno recém destilado e agite a solução por 20 min. Haverá a formação de 
um precipitado branco. Então aqueça a mistura até que o sólido seja solubilizado. 
Resfrie lentamente a solução e em seguida coloque em um banho de gelo. Filtre em 
funil de Büchner, seque e determine o ponto de fusão do produto, bem como obtenha 
seus espectros de IV e RMN 1H. 
 
Tarefa de Grupo 
 

Na próxima aula, entreguem um relatório no qual estejam registrados e 
discutidos os aspectos práticos e teóricos deste experimento; assim como as 
conclusões, de forma detalhada. Interprete os espectros de IV e RMN 1H do seu 
produto. 
 
Questionário 
 

1.- Sendo as reações de cicloadição [4+2] sabidamente conhecidas por serem ativadas 
termicamente, como você explica o fato da reação entre o ciclopentadieno e o anidrido 
malêico ocorrer à temperatura ambiente? 
 
2.- Qual a estereoquímica que você espera para o produto formado nesta reação? 
explique por que isto ocorre. 
 
3.- Por que as reações de cicloadição são das ferramentas mais importantes para a 
síntese de moléculas complexas? 
 
4.- Qual a estereoquímica do produto formado na seguinte reação. Mostre a 
configuração relativa de todos os centros assimétricos formados. 

  

+

CO2Et

EtO2C

CO2Et

CO2Et

 
 


