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Departamento de Química Orgânica/UFRGS 

QUI02 223 

Química Orgânica Experimental I 
 

Caros alunos, 
 

Estamos apresentando a vocês a última versão do Polígrafo de 

Química Orgânica Experimental I para ser utilizada na disciplina QUI02 

223 como uma importante ferramenta de apoio na execução e 

compreensão dos experimentos que deverão ser realizados. 

Na primeira aula vocês terão um encontro em que serão discutidos 

aspectos relacionados à segurança em laboratório. É importante que todos 

sejam muito responsáveis nas suas ações durante a realização das 

atividades experimentais. Não deixem de ler o capítulo sobre “Segurança 

em laboratório”  nas páginas iniciais deste texto. 

No decorrer do semestre, vocês irão aprender algumas técnicas 

rotineiras em laboratórios de Química Orgânica, tais como destilação, 

extração, cromatografia e técnicas de determinação de propriedades 

físicas, entre outras. Posteriormente farão alguns experimentos de síntese 

orgânica e, no final, terão a tarefa de identificar algumas amostras 

desconhecidas, com base em experimentos de análise por via úmida, 

determinação de propriedades físicas e análises espectroscópicas. Todos 

os experimentos a serem desenvolvidos estão descritos neste polígrafo, 

entretanto os assuntos não se esgotam aí. Vocês deverão buscar na 

bibliografia adequada e junto aos seus professores a fundamentação 

teórica para a correta interpretação dos seus resultados.  

Desejando bom semestre a todos, 

 

 

Equipe de professores da QUI02 223 
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SEGURANÇA EM LABORATÓRIO 

 
 O laboratório químico é um lugar que oferece perigos em potencial, os quais podem ser 

divididos em três categorias: 

 

 - Fogo e Explosão 

 - Substâncias Tóxicas e Corrosivas 

- Vidraria Frágil 

 

 A melhor forma do usuário de um laboratório prevenir-se de acidentes reside em 

reconhecer a existência do perigo, conhecer as normas de segurança e ADOTÁ-LAS. A 

seguir, apresentamos algumas dessas normas de segurança. 

 

Equipamentos de Proteção individual (EPIs) 

 

 A utilização de um guarda-pó ou avental, de preferência de algodão, é OBRIGATÓRIA 

nas aulas de QUI02223, pois confere proteção contra respingos de substâncias tóxicas e/ou 

corrosivas.  

 Os olhos são especialmente susceptíveis a sofrerem danos por qualquer uma das classes de 

perigos acima citadas. POR ISSO, O USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO É 

OBRIGATÓRIO NOS LABORATÓRIOS DE QUI02223, mesmo que nenhum 

experimento esteja sendo executado no momento. 

 Todos devem se familiarizar com a localização e o modo de operação de 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, que permita dirigir um jato 

d'água ao rosto.  

 Nunca se deve trabalhar sozinho em um laboratório, pois em caso de acidente não haverá 

ninguém para ajudar ou socorrer. 

 

Precauções contra fogo e explosões 

 
 Sempre que possível, chamas abertas devem ser evitadas. Se a utilização do bico de gás for 

necessária, os seguintes cuidados devem ser observados: 

 - Nunca esquecer solventes inflamáveis próximos à chama, mesmo em quantidades 

pequenas. 

 - Não transferir ou verter líquidos inflamáveis de um recipiente para outro nas 

proximidades da chama. 

 - O aquecimento de líquidos inflamáveis com o uso de chama direta deve ocorrer em 

recipientes providos de condensador de refluxo ou de destilação. 

 - Evitar a utilização de dissulfeto de carbono (CS2), que é altamente inflamável. 

 - Jamais aquecer 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) deve ser 

feita com manta elétrica ou, na sua ausência, com água quente. A saída lateral de alívio da 

pressão deve ser conectada a um tubo longo que leve os vapores para longe da fonte de calor. 

 - Verificar a localização dos extintores de incêndio e informar-se sobre sua operação. 
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Precauções com substâncias tóxicas e corrosivas 

 

 Não permitir que reagentes e solventes entrem em contato com a pele e, em caso de 

contaminação, lavar a parte afetada com água e sabão. Não utilizar solventes orgânicos, tais 

como acetona ou álcool, pois estes somente irão aumentar a absorção do contaminante através 

da pele.  

- A transferência de sólidos deve ser efetuada com o auxílio de espátulas, enquanto que 

líquidos devem ser transferidos com o auxílio de provetas ou de pipetas (JAMAIS FAZER 

SUCÇÃO COM A BOCA!). 

- Não degustar nada no laboratório. 

- Ao transferir ou manejar solventes voláteis ou substâncias que desprendem vapores 

tóxicos ou corrosivos, utilizar uma capela ou então um local bem ventilado. Nas reações onde 

ocorre desprendimento de vapores ou gases corrosivos, providenciar a instalação de um 

dispositivo eficiente de neutralização. 

- EVITAR A ASPIRAÇÃO DE VAPORES, pois muitos compostos são extremamente 

irritantes, quando não tóxicos. 

- Cuidar para que um líquido, ao ser vertido do frasco que o contém, não escorra sobre o 

respectivo rótulo, danificando-o. 

- Ácido sulfúrico concentrado deve ser vertido sobre a água e não o contrário. 

 

Precauções com a vidraria 

 

 - Regra básica: JAMAIS SUBMETER UMA PEÇA DE VIDRO A PRESSÕES OU 

TENSÕES DESNECESSÁRIAS. Esta regra aplica-se principalmente para a inserção de 

termômetros e tubos de vidro em rolhas ou em mangueiras de borracha. Nesses casos, a 

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 a agarradores muito apertados. Em muitos 

laboratórios encontra-se generalizado o uso de vidrarias providas de juntas esmerilhadas 

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

silicone, para evitar o travamento. 
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1.1. Equipamentos Usuais em Laboratório de Química Orgânica 

  

 
 

Copo de béquer Funil de Buchner Bico de Bunsen Mufa 

 

 

 

 

Agarrador duplo Tubo de Claisen          Pinça de Hoffman               Cabeça de destilação 

 

 
  

Tubo de secagem Erlenmeyer Kitasato Funil 

 

 

  

Pinça           Tubo de ensaio     Agarrador simples             Adaptador para vácuo 
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Balão de fundo redondo Balão de 3 bocas Pinça Junta redutora 

 

 

   

Condensador reto 

(Liebig) 

Proveta                    Pera de separação                     Tubo de Thiele 

 

 

 

Referências 

 

1. LARINI, L. Toxicologia, Ed. Manole Ltda, São Paulo, 1987. 

2. SHARP, J.T.; GOSNEY, Y.; ROWLEY, A.G. Practical Organic Chemistry, Chapman & 

Hall, Londres, 1989. 

3. DEL PINO, J.C.; KRÜGER, V. Segurança no laboratório, Porto Alegre, SE- CECIRS, 

1997. 

4. Manual para atendimento de emergências com produtos perigosos. ABIQUIM, São Paulo, 

1994. 
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2. Classificação de compostos orgânicos em grupos de solubilidade  
 

 A maior parte dos procedimentos realizados em um laboratório de Química Orgânica é 

feita utilizando substâncias dissolvidas em algum solvente. A natureza das forças 

intermoleculares existentes entre os compostos tem grande influência sobre sua solubilidade. 

Durante o processo de dissolução as interações entre os solutos são substituídas por interações 

do soluto com o solvente. Como regra geral, os compostos se dissolvem bem em solventes 

com polaridades semelhantes, isto é, compostos iônicos ou polares tendem a se dissolver bem 

em solventes polares enquanto que compostos pouco polares tendem a se dissolver bem em 

solventes pouco polares. 

 Em alguns testes de solubilidade a força motriz para a dissolução de um determinado 

composto pode ser uma reação química. Por exemplo, um ácido carboxílico de cadeia longa 

pode não ser solúvel em água. Porém, quando colocado em uma solução aquosa de uma base 

o ácido torna-se solúvel no meio porque ocorre a formação de um sal, o qual é solúvel em 

água.  

 Dessa maneira, através de testes muito simples de solubilidade é possível classificar os 

compostos orgânicos em grupos, com informações muito importantes sobre sua estrutura 

química. 

 Em geral se considera que uma substância é solúvel em um determinado solvente quando a 

mesma se dissolve na razão de 3g por 100 mL de solvente. Entretanto, quando se utilizam 

ácidos ou bases diluídas, o que se deve observar é se há um aumento na solubilidade, 

indicando a presença de um grupo funcional básico ou ácido. 

 

Experimento 1. Testes de solubilidade 

Amostras a testar: Anisol, -Naftol, Bromobutano, N,N-Dimetilanilina, 1-Propanol, Glicose 

e Difenilamina (identificadas por códigos). As amostras F e G contêm nitrogênio. 

  

Importante: Ao medir líquidos com uma pipeta, não faça sucção com a boca, mas utilize pera 

de sucção (Figura 2.1). 

 

 
 

Figura 2.1. Pipetador de três vias ou pera de sucção. A: válvula de evacuação ou liberação do 

vácuo. S: válvula de enchimento. E: válvula de drenagem do líquido. 

 

Seguindo o diagrama representado na Figura 2.2, testar as amostras da seguinte maneira: 

Colocar aproximadamente 0,1 g da amostra em um tubo de ensaio e adicionar o solvente em 
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porções de 1 mL, até completar 3 mL. Agitar após cada adição e verificar se a amostra se 

dissolveu. Não sendo solúvel em 3 mL de solvente considera-se o composto como insolúvel. 

Classificar as amostras em grupos de solubilidade de acordo com o diagrama (Figura 2) e a 

tabela (Tabela 2.1) que seguem. 

 

 
Figura 2.2. Diagrama para teste de solubilidade. 

 

Tabela 2.1. Grupos de solubilidade 
Solventes Possui 

N ou S 
Grupo de 

Solubilidade H2O Et2O NaOH
(a)

 NaHCO3
(a)

 HCl
(a)

 H2SO4
(b)

 

Sol. Sol. - - - - - S1 ou SA ou SB 

Sol. Insol. - - - - - S2 

Insol. - Sol. Sol. - - - A1 

Insol. - Sol. Insol. - - - A2 

Insol. - Insol. - Sol. - - B 

Insol. - Insol. - Insol. - Sim MN 

Insol. - Insol. - Insol. Sol. Não N 

Insol. - Insol. - Insol. Insol. Não I 

(a) Solução diluída (5%)  

(b) H2SO4 concentrado 

 

Diferenciação entre S1, SA e SB: 

- SA: muda o papel tornassol azul para vermelho; tem pH < 4,5 (papel pH universal); 

- SB: muda o papel tornassol vermelho para azul; tem pH > 8,3; 

- S1 não altera o papel tornassol. 

ATENÇÃO 
Os rejeitos com ÉTER não podem ser armazenados nem misturados aos resíduos de ácido. 
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Grupos de Solubilidade: 
 

Grupo S. Solúveis em água 

S1. Álcoois; aldeídos; cetonas; ésteres; nitrilas e amidas monofuncionais com até cinco 

carbonos. 

SA. Ácidos carboxílicos monofuncionais com até cinco carbonos; ácidos arilssulfônicos. 

SB. Aminas monofuncionais com até seis carbonos. 

S2. Sais de ácidos orgânicos; sais de aminas (cloridratos); compostos polifuncionais com 

funções hidrofílicas (aminoácidos, carboidratos, outros poli-hidroxilados).  

 

Grupo A. Compostos ácidos 

A1. Ácidos orgânicos fortes: ácidos carboxílicos com seis carbonos ou mais, ácidos 

sulfônicos, fenóis com grupos retiradores de elétrons em posição orto ou para. 

A2. Ácidos orgânicos fracos: fenóis, enóis, oximas, imidas, sulfonamidas e tiofenóis com 

cinco carbonos ou mais; 1,3-dicetonas; nitrocompostos com hidrogênios em posição . 

 

Grupo B. Compostos básicos 

B. Aminas alifáticas com oito ou mais carbonos; anilinas (com apenas um grupo fenila ligado 

ao nitrogênio); alguns éteres. 

 

Grupo N. Neutros  

MN. Miscelânea de compostos neutros contendo nitrogênio ou enxofre com mais de cinco 

carbonos. 

N. Álcoois, aldeídos, cetonas e ésteres monofuncionais com mais de cinco e menos de nove 

carbonos; éteres; epóxidos; alcenos; alcinos; alguns compostos aromáticos com grupos 

ativadores. 

 

Grupo I. Inertes  

I. Hidrocarbonetos saturados e aromáticos não ativados; haletos de alquila ou arila; éteres 

diarílicos. 

 

Questionário: 

1) O que é constante dielétrica? 

2) Por que se diz "semelhante dissolve semelhante"? 

3) Quando um hidrocarboneto é substituído com um halogênio, a solubilidade se modifica? 

b) E quando o hidrocarboneto é substituído com um OH, a solubilidade se modifica? 

4) Por que o ácido maleico é solúvel em água e o ácido fumárico não? 

5) Verifique a relação peso molecular e solubilidade. Como as forças intermoleculares podem 

interferir nessa relação? 

6) Verifique a relação entre solubilidade e ramificações. 

7) Explique o mecanismo que torna uma cetona solúvel em H2SO4 concentrado. 
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3. Experimentos em Química Orgânica 

 

3.1. Extração  
 

3.1.1 Definições – Coeficiente de partição 

 

 A extração é um processo de separação de compostos que consiste em transferir uma 

substância da fase na qual se encontra (dissolvida ou em suspensão) para outra fase líquida.  

 Quando um soluto "A", contido no solvente 1, é agitado com um segundo solvente 2, 

imiscível com o primeiro, o soluto se distribui entre as duas fases líquidas. Após a separação 

das fases, estabelece-se uma situação de equilíbrio em que a relação das concentrações do 

soluto nas duas fases é uma constante K (coeficiente de partição). Segundo a Lei de Nernst: 

 
K = 

C2

C1   
onde C1 e C2 são as concentrações do soluto "A" nos solventes 1 e 2. 

 

 O coeficiente de partição depende da natureza dos solventes usados e da temperatura. O 

soluto passa para o segundo solvente em uma quantidade determinada porque segue sendo 

solúvel no primeiro solvente e porque pode saturar o segundo solvente, dependendo de sua 

solubilidade no mesmo. Em geral, escolhe-se como solvente extrator um que solubilize o 

soluto muito mais que o solvente original. O efeito da temperatura é óbvio: excetuando-se 

algumas substâncias que possuem um comportamento anômalo, na maior parte dos casos 

quanto maior a temperatura do solvente maior a solubilidade (um exemplo de comportamento 

anômalo é o oxalato de cálcio que é mais solúvel em água a frio do que a quente). 

 A eficiência da extração está diretamente relacionada com a quantidade de solvente 

empregado e, principalmente, com o número de vezes (ciclos) em que a extração é repetida. 

Assim, ainda que o volume final de solvente extrator a ser empregado seja o mesmo (por 

exemplo, 50 mL) obtém-se maior quantidade de soluto extraído realizando 2-3 extrações com 

volumes menores (por exemplo, duas extrações com 15 mL e uma com 20 mL) que uma única 

com o volume total do solvente. A explicação para este resultado pode ser facilmente 

comprovada experimental e matematicamente.  

 

Experimento 2. Determinação de coeficiente de partição - Ácido salicílico em água e 

álcool amílico (ou iso-amílico). 

 

 Em um béquer de 250 mL de capacidade colocar 50 mL de água destilada, 50 mL de álcool 

amílico (ou iso-amílico) e 0,5 g de ácido salicílico (ácido o-hidroxibenzóico). Agitar a mistura 

durante alguns minutos com um bastão de vidro para que o ácido salicílico se distribua entre 

os dois solventes. Passar o líquido para funil de separação de capacidade adequada. Esperar a 

separação das duas fases e transferir cada uma delas para um Erlenmeyer. Retirar uma 

alíquota de 10 mL da fase aquosa e titular com uma solução 0,002 M de NaOH, utilizando 

solução de fenolftaleína como indicador. Repetir a operação. Retirar uma alíquota de 10 mL 

da fase orgânica e titular com uma solução de NaOH 0,02M. Repetir a operação. Utilizar as 

médias dos resultados obtidos para cada fase para calcular o coeficiente de partição do ácido 

salicílico nos dois solventes.  

 Colocar o resíduo de álcool amílico em funil de decantação grande, na capela. Colocar a 

fase aquosa em um frasco para rejeitos aquosos. 



DQO / IQ/UFRGS – QUI02223 ______________________________________________________________________ 

 12 

 

Questionário: 

1) O coeficiente de partição para um soluto "A" possui um valor de 7,5 num sistema que 

emprega éter de petróleo/água. Qual a massa de "A" que poderia ser extraída de uma solução 

aquosa que contém 10 g em 100 mL de água, em uma única extração, empregando 100 mL de 

éter de petróleo  

2) Usando os mesmos dados citados na questão anterior, calcule a massa que poderia ser 

extraída caso dividíssemos o volume total de éter de petróleo em 3 porções (1 de 40 mL e 2 de 

30 mL).  

 

 

3.1.2 Processos de extração contínua 

 

Os processos de extração contínua visam facilitar o processo de extração tornando-o mais 

prático, mais econômico, mais seguro e com um maior rendimento em material extraído. 

Geralmente são empregados quando o composto a ser extraído é pouco solúvel no solvente 

utilizado, quando o solvente possui custo elevado ou quando o soluto encontra-se presente em 

baixa concentração na matéria-prima. Os processos contínuos possuem largo emprego 

industrial especialmente para a obtenção de óleos vegetais (soja, amendoim, algodão, girassol, 

arroz, milho, semente de uva e de tomate e, parcialmente, de oliva). Os principais processos 

contínuos consistem na extração sólido-líquido e a extração líquido-líquido. Esta última pode 

ser realizada com solvente extrator de maior ou menor densidade que a do solvente que 

contém a substância a ser extraída. Os principais equipamentos utilizados em escala 

laboratorial para a extração contínua são mostrados nas Figuras 3.1 e 3.2.  

  O conjunto extrator de Soxhlet (Figura 3.1) foi desenhado de modo a permitir que uma 

determinada quantidade de solvente puro passe repetidamente sobre a substância a extrair 

(realização de ciclos). Cada ciclo corresponde a uma extração descontínua e o resultado final 

corresponde a uma "lavagem" quase total do material a ser extraído.  

O funcionamento do extrator Soxhlet é engenhoso: o solvente puro contido no balão (2) 

entra em ebulição, subindo na forma de vapor, pela tubulação (3). Em seguida sofre 

condensação no condensador (9) e cai sobre a amostra a ser extraída (5). Quando o solvente 

neste compartimento atinge um nível elevado, começa a gotejar de volta ao balão (2), através 

da tubulação (6). O ligeiro abaixamento de pressão que ocorre faz com que todo o líquido do 

compartimento (4) (solvente e o extrato de interesse) seja sifonado para o balão (2). O 

processo recomeça quando o solvente entra novamente em ebulição. O extrato, de ponto de 

ebulição maior, permanece no balão (2) enquanto o solvente puro sobe para reiniciar o ciclo, 

que pode ser repetido até o total esgotamento do material.  
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Figura 3.1. Conjunto extrator do tipo Soxhlet, onde (1): barra magnética para agitação (podem ser pedras de 

ebulição), (2): balão contendo o solvente a ser utilizado na extração, (3): tubulação lateral (caminho do 

destilado), (4): compartimento que recebe os vapores condensados, (5): amostra sólida a ser extraída, (6): entrada 
do sifão, (7): saída do sifão, (8): adaptador, (9): condensador, (10): entrada de água e (11): saída de água. 

 

 Os extratores contínuos do tipo líquido-líquido possuem um funcionamento parecido ao 

extrator Soxhlet, isto é, realizam "lavagens" em uma solução da substância a ser extraída. Eles 

são divididos em extratores que utilizam solventes mais ou menos densos que o líquido que 

contém o produto a ser extraído (Figura 3.2). Para solventes mais densos, tem-se o exemplo da 

utilização de clorofórmio para extrair produtos dissolvidos em água. Para líquidos extratores 

pouco densos, utiliza-se geralmente éter etílico para a extração também em água. 

 

 

 
Figura 3.2. Conjuntos extratores líquido-líquido para líquidos extratores de maior densidade (esquerda) e de 

menor densidade (direita). Nos exemplos acima, o soluto está dissolvido em água e vai ser extraído por um 

solvente orgânico (CHCl3 à esquerda e hexano à direita). A: caminho do vapor do solvente orgânico puro. B: 

caminho do solvente orgânico contendo o soluto extraído.  
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Experimento 3. Extração do óleo de sementes oleaginosas. Fontes: amendoim, soja, 

mamona, linho, canola (colza), etc. 

 A maior parte dos óleos vegetais é constituída por ésteres do glicerol (triglicerídeos) , sendo 

que as diferenças entre eles estão nos tipos e proporções dos ácidos graxos com os quais o 

glicerol está combinado. Em geral os ácidos graxos têm 12, 14, 16 ou 18 átomos de carbono.  

Os óleos diferem das gorduras por apresentarem maior teor de ácidos graxos insaturados. 

Industrialmente os óleos podem ser extraídos das frutas e sementes por três processos: 

prensagem a frio, prensagem a quente e extração por solvente. O processo de prensagem a frio 

produz o óleo de melhor qualidade, enquanto que a extração por solvente dá o melhor 

rendimento.  

 

Procedimento: Montar um conjunto extrator de Soxhlet. Pesar uma quantidade de sementes 

de amendoim trituradas (ou qualquer oleaginosa à sua disposição) compatível com o tamanho 

do extrator Soxhlet (no nosso caso, 10g). Colocar no cartucho de papel ou vidro a ser utilizado 

no extrator. Tampar o cartucho com um chumaço de algodão (não apertar) para evitar que o 

produto saia do cartucho e venha a entupir a tubulação do sifão. Colocar hexano em um balão 

de 250mL, pré-pesado, até atingir 2/3 de sua capacidade, adicionando algumas pedras de 

ebulição. Iniciar o processo aquecendo o balão com manta de aquecimento. Deixar que o 

sistema faça ciclos de lavagem durante aproximadamente 1h30min.  

Interromper o aquecimento e evaporar o solvente em evaporador rotatório. Pesar o óleo 

obtido para os cálculos de rendimento e transferir para o frasco correspondente, 

adequadamente rotulado. Comparar a massa de óleo obtida com a massa obtida a partir das 

diferentes sementes.   

 

Experimento 4. Extração da cafeína. Fontes: erva-mate, chá preto, café, guaraná, etc. 

 

A cafeína é um alcalóide – composto orgânico contendo nitrogênio, com propriedades básicas. 

Pertence à família das xantinas, que são os estimulantes mais antigos conhecidos pelo homem.   

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

utilizando água fervente. Entretanto, a cafeína está geralmente associada a taninos, que têm 

características ácidas. Por isso, a cafeína não pode ser isolada diretamente com solvente 

orgânico, apesar de ser muito solúvel em alguns deles. Uma base adicionada ao meio reage 

com os taninos, liberando a cafeína na etapa de extração com água. É comum a formação de 

emulsões, cuja possibilidade é minimizada pela adição de um sal (NaCl). 

N

N N

N

O

O

H3C

CH3

CH3  
Cafeína 

 

Procedimento: Em um béquer de 250 mL de capacidade, colocar 100 mL de água, 10 g de 

folhas de mate picadas (remover antes os “pauzinhos”) e 4g de carbonato de cálcio em pó. 

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. 
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Em seguida, transferir o filtrado para um funil de separação, utilizando um funil simples, 

adicionar 20 mL de diclorometano e misturar bem. NÃO AGITAR ENERGICAMENTE 

PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE EMULSÃO!  

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. Pesar a cafeína 

bruta para cálculo de rendimento. Ao final, dissolver a cafeína obtida em alguns mL de 

diclorometano e transferir para frasco de armazenamento adequadamente rotulado. 

 

Questionário: 

1) O clorofórmio é um solvente muito bom para a extração da cafeína de suas soluções 

aquosas. O coeficiente de partição K para esta substância, nesses dois solventes, é igual a 10, a 

25
o
C. Que volumes relativos de água e clorofórmio deveriam ser empregados para extrair 

90% da cafeína em uma única extração  

2) Por que é necessário remover a tampa do funil de separação antes de iniciar a separação das 

fases  
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3.2. Cromatografia 
 

 Normalmente trabalhamos em laboratório com substâncias quimicamente puras. 

Entretanto, muitas vezes os reagentes ou solventes utilizados contém impurezas. Por outro 

lado, as reações químicas geralmente produzem misturas mais ou menos complexas de 

produtos, os quais devem ser separados e purificados.   

 Muitos são os métodos existentes para a purificação e separação dos componentes de 

misturas. Entre os mais conhecidos podemos citar a catação, a dissolução/cristalização/ 

recristalização fracionada, a extração, a destilação e a sublimação. Esses métodos são muito 

úteis, sendo largamente empregados em laboratórios e em indústrias com resultados 

satisfatórios. No entanto, esses métodos não são eficientes quando os componentes da mistura 

possuem constantes físicas muito semelhantes, isto é, pontos de fusão ou ebulição próximos, 

solubilidade semelhante, etc. A cromatografia permite resolver este problema.  
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 A cromatografia é um método de separação de substâncias baseado na distribuição 

seletiva dos diferentes componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis.  

 Os métodos cromatográficos permitem separar os componentes de uma mistura, baseados 

na migração seletiva e diferencial dos solutos através de um sistema constituído de duas fases: 

uma estacionária (ou fixa) e outra fluida (ou móvel). A fase estacionária é denominada 

adsorvente e a fase móvel é o eluente.  Adsorção é a capacidade de uma substância (o 

adsorvente) de deter ou concentrar seletivamente sobre a sua superfície gases, líquidos ou 

sólidos, que podem ser arrastados pelo eluente.   

 A cromatografia é muito utilizada para análise, separação e purificação de produtos 

naturais, tais como antibióticos, vitaminas, hormônios, corantes, entre outros, tanto em 

laboratório quanto em escala industrial. Seu uso mais conhecido, no entanto, é o da análise, 

localização e identificação de microgramas de substâncias em meios biológicos (por exemplo, 

em exames "anti-doping" e de medicina legal). Em laboratórios de síntese orgânica é muito 

utilizada no acompanhamento de reações e na purificação de substâncias. 

 Os principais procedimentos cromatográficos são os seguintes: cromatografia em papel, em 

camada delgada, em coluna, em fase gasosa, em fase líquida, e cromatografia por exclusão de 

tamanho (GPC).  

 

3.2.1. Cromatografia em papel 

 

 Esta técnica cromatográfica é assim chamada porque utiliza para a separação e 

identificação das substâncias ou componentes da mistura a migração diferencial sobre a 

superfície de uma tira de papel filtro de qualidade especial.  

 Este tipo de cromatografia é de execução muito simples e necessita quantidades muito 

pequenas das substâncias para a realização da análise. A amostra é aplicada a uma pequena 

distância da borda inferior de uma tira de papel filtro. A seguir, a tira é colocada em contato 

com o eluente escolhido, cuidando para que o mesmo não entre em contato direto com a 

amostra e permitindo que o mesmo molhe o papel, subindo por capilaridade. Ao subir, o 

eluente arrasta seletivamente os componentes da mistura, os quais podem ser identificados por 

visualização direta (caso sejam coloridos) ou pela utilização de reveladores adequados.  

 A cromatografia em papel é um método muito útil para separar substâncias muito polares 

como os açúcares e os aminoácidos. Possui o inconveniente de só permitir a separação de 

pequenas quantidades das misturas de cada vez.  

 

3.2.2. Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 A cromatografia em camada delgada é uma técnica cromatográfica muito parecida com a 

realizada em papel, porém que conduz a resultados muito mais eficientes e perfeitos de 

separação. É uma técnica simples, barata e muito importante para a separação rápida e análise 

qualitativa de pequenas quantidades de material. Ela é usada para determinar a pureza de 

compostos, identificar componentes em uma mistura comparando-os com padrões, 

acompanhar o curso de reações pelo aparecimento de produtos ou desaparecimento de 

reagentes e ainda para isolar componentes puros de uma mistura. 

 A técnica consiste em cobrir uma placa de vidro, alumínio ou plástico, com um adsorvente 

adequado e com uma granulação especial. A espessura da camada varia de 0,1 a 2,0 mm e 

deve ser a mais uniforme possível. O adsorvente pode ser misturado a um aglutinante 

(geralmente gesso ou amido), sendo depois suspenso em água ou outro solvente e depositado 

uniformemente sobre a placa (manualmente ou por intermédio de aplicadores apropriados). 
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Ao secar, o adsorvente permanece aderido à placa que, em geral, deve ser ativada por 

aquecimento em estufa. Atualmente as placas revestidas com adsorventes podem ser 

adquiridas prontas. 

 A revelação e identificação das substâncias é feita da mesma maneira que na cromatografia 

em papel. Possui a vantagem, no entanto, de poder utilizar reveladores mais agressivos, pois 

seu suporte é mais resistente que o papel. 

 A cromatografia em camada delgada é utilizada habitualmente em análise qualitativa e 

quantitativa devido à sua grande sensibilidade e precisão. Pode ser utilizada, também, em 

escala preparativa para amostras de até 250 mg. Para quantidades maiores prefere-se a 

cromatografia em coluna, que será vista mais adiante.  

 Pela comodidade, rapidez, perfeição e confiabilidade dos resultados esta técnica 

cromatográfica é largamente utilizada em laboratórios clínicos e de controle de qualidade. Em 

alguns aspectos ela perde para a cromatografia gasosa e para a cromatografia líquida de alta 

eficiência. Estas últimas, porém, são muito menos acessíveis e mais dispendiosas e não estão 

acessíveis em qualquer laboratório ou indústria.  

 

Fator de Retenção (Rf) 

 

 Um dos aspectos mais importantes de um determinado sistema cromatográfico é o 

movimento relativo de um composto em relação à frente do solvente, que é uma propriedade 

característica e reprodutível. Nas cromatografias em papel e em camada delgada se expressa 

este movimento como um valor do fator de retenção Rf (Rate of flow). Este é definido como a 

razão entre a distância percorrida pela mancha e a distância percorrida pelo solvente conforme 

é mostrado abaixo: 

Rf = 
distância percorrida pela mancha

distância percorrida pelo eluente  
 

Na Figura 3.2.1 está apresentada a relação entre diferentes fatores de retenção para duas 

manchas (A) e (B). Considerando a, b e c como as distâncias percorridas pela mancha (A), 

mancha (B) e solvente respectivamente. Tem-se então: 

 

           
 

linha inicial do eluente

linha final do eluente

(A) (B) (A) (B)

a

b
c

 
 

Figura 3.2.1. Diferentes fatores de retenção para as manchas (A) e (B). 
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 Esses valores são reprodutíveis em condições idênticas de trabalho (temperatura, solvente e 

umidade constantes) e servem para caracterizar e identificar as substâncias. A medida é feita 

desde a linha de base (ponto onde foi aplicada a amostra) até o centro da mancha em estudo. 

O valor obtido é comparado aos tabelados na literatura especializada podendo servir para 

identificar a substância em questão.  

 

3.2.3. Cromatografia em coluna 

 

 A cromatografia em coluna costuma ser citada como o mais antigo procedimento 

cromatográfico. Foi descrito pela primeira vez pelo botânico russo M. S. Tswett que a utilizou 

para o isolamento dos pigmentos existentes nas folhas verdes dos vegetais.  

 Consiste em uma coluna de vidro, metal ou plástico, preenchida com um adsorvente 

adequado. A coluna pode ser um tubo simples, aberto em ambas as extremidades, ou 

semelhante a uma bureta, com uma torneira na parte inferior. O adsorvente pode ser colocado 

na coluna diretamente (seco) ou suspenso em um solvente adequado (geralmente o próprio 

eluente a ser usado no processo de separação).  

Os principais adsorventes normalmente utilizados são silicagel, alumina, carbonato de 

cálcio, óxido de magnésio, carvão ativado, sacarose e amido. Os principais eluentes são o éter 

de petróleo, éter etílico, clorofórmio, acetato de etila, acetona, etanol, metanol, água destilada 

ou misturas dos eluentes anteriores. 

 O procedimento consiste em colocar a substância a ser separada ou analisada na parte 

superior da coluna e o eluente é vertido em seguida, em quantidade suficiente para promover a 

separação. Em alguns casos pode-se aplicar vácuo na parte inferior da coluna ou uma leve 

pressão na parte superior, visando acelerar o processo de separação.  

 Quando a mistura a ser separada contém substâncias coloridas, podem-se visualizar 

diferentes zonas descendo pela coluna, de modo a permitir a separação em diferentes frações. 

 Quando a amostra não possuir cor recolhem-se várias frações iguais do material eluído, 

testando-as para verificar a presença de substâncias dissolvidas pelo uso de reveladores 

adequados (luz UV, reveladores químicos, etc.). É comum monitorar a eluição de uma coluna 

utilizando CCD. 

 

3.2.4. Cromatografia gasosa, HPLC (Cromatografia líquida de alta eficiência) e GPC 

(Cromatografia de permeação em gel) 

 

 Estes procedimentos cromatográficos envolvem o uso de aparelhagem instrumental mais 

sofisticada. São procedimentos cromatográficos de uso mais recente, quando comparados aos 

demais, e muito difundidos em laboratórios acadêmicos e industriais. Permitem análises 

qualitativas e quantitativas de quantidades muito pequenas de substâncias. 

 

Experimento 5. Cromatografia em papel 

 

 Corte uma tira de papel especial para cromatografia na medida adequada para o recipiente 

a ser utilizado como câmara cromatográfica, conforme instruções do professor. Desenhe uma 

linha (com um lápis de ponta fina) a cerca de 2 cm da extremidade da tira (linha base). Sobre 

esta linha faça duas pequenas marcas com canetas hidrocor de cores diferentes, distantes uma 

da outra. Introduza a tira na câmara cromatográfica contendo um pequeno volume de etanol, 

com a linha base na parte inferior. Observe que o nível de solvente deve ficar abaixo da linha. 

Deixando a tira na posição vertical, permita que o eluente suba pela tira, de modo a arrastar os 
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componentes da tinta das canetinhas. A tira de papel NÃO DEVE tocar as paredes da cuba. 

Observação É aconselhável colocar o eluente escolhido na cuba algum tempo antes de 

proceder à análise para permitir que o ambiente fique saturado com seus vapores. 

 Quando a frente de eluente estiver a cerca de 1 cm do final da tira retire a placa da câmara 

cromatográfica e deixe evaporar. Verifique as posições relativas das manchas e determine os 

valores de Rf de cada pigmento. 

 

Experimento 6. Preparação de placas para cromatografia em camada delgada 

 Para a preparação de placas para cromatografia em camada delgada limpe inicialmente as 

lâminas de vidro (de uso em microscopia) com um algodão embebido em acetona. A seguir, 

mergulhe rapidamente duas lâminas de vidro, colocadas uma sobre a outra, em uma suspensão 

de sílicagel de granulometria fina (adequada como adsorvente para CCD) em etanol 

(~10g/20mL). Guarde as placas na capela para posterior ativação por aquecimento em estufa.   

 

Experimento 7. Separação de uma mistura dos corantes Violeta Cristal e Amarelo de 

Alizarina por CCD – Efeito da polaridade do solvente. 

 Prepare uma cuba cromatográfica contendo etanol e outra cuba cromatográfica contendo 

outro eluente (água, acetona, ácido acético, acetato de etila, mistura água + etanol). Pode-se 

colocar uma tira de papel revestindo as paredes das cubas para melhorar a saturação do 

ambiente, cuidando para que fique uma “janela” que permita a visualização do experimento.  

Marque a linha base em duas placas cromatográficas e sobre elas coloque, com a ajuda de 

um capilar (que deverá ser preparado ao fogo pelos alunos), uma gota do padrão de amarelo 

de alizarina, uma gota do padrão de violeta cristal e uma gota da mistura dos dois corantes. 

Deixe secar bem e introduza cada placa em uma cuba, permitindo a eluição até que o eluente 

chegue próximo ao final da placa. Retire as placas e marque a posição da frente de solvente 

antes que o mesmo seque. Determine os valores dos Rf obtidos e avalie o efeito da diferença 

de polaridade dos eluentes utilizados. 

 Observações: Os eluentes utilizados devem ser colocados nos frascos de RESÍDUOS 

corretos, para posterior reaproveitamento. Em caso de dúvida, coloque o eluente no frasco de 

REJEITOS. As placas de cromatografia usadas devem ser raspadas, e a sílica contaminada 

deve ser colocada no recipiente preparado para esse fim. Depois da remoção da sílica as 

lâminas devem ser colocadas em um recipiente com água próximo da pia. Os capilares usados 

devem ser colocados no recipiente específico. 

 

Experimento 8. Separação de uma mistura de compostos com uso de reveladores. 

 Prepare uma cuba cromatográfica utilizando uma mistura de hexano/acetato de etila 90/10. 

Aplique as seguintes amostras em uma placa de CCD, contendo indicador fluorescente: a) 

solução padrão de benzofenona, b) solução padrão de  -naftol  e c) solução com mistura de 

benzofenona + -naftol. Faça a eluição. Depois de evaporado o solvente, examine a posição 

das manchas utilizando lâmpada UV e câmara de iodo. 

 

Experimento 9. Determinação da composição de uma mistura de corantes desconhecidos.

 Cada grupo receberá uma amostra desconhecida (A, B, C, D, E ou F) contendo uma 

mistura de dois corantes, que poderão ser: azobenzeno, p-dimetil-aminoazobenzeno, vermelho 

sudan e vermelho de metila. A amostra deverá ser testada, juntamente com os padrões de cada 

corante, disponíveis em solução a 1% em tolueno. Devem ser aplicadas 3 amostras por placa, 

para identificação dos constituintes da mistura. O eluente utilizado será o tolueno. 
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Experimento 10. Separação de uma mistura de violeta cristal e amarelo de alizarina por 

cromatografia em coluna. 

 Prepare uma coluna cromatográfica (tubo de vidro de 5 x 250 mm, afilado em uma das 

pontas) tapando a extremidade afilada com um pequeno chumaço de algodão e preenchendo-a 

com cerca de 5 g de silicagel 60 (70-230 mesh) seca, ou na forma de uma suspensão em 

etanol. Neste último caso, cuide para não deixar secar a sílica em nenhum momento. A 

preparação da coluna seca é mais rápida, porém a possibilidade de formação de vazios é 

maior, diminuindo a eficiência da separação.  

ATENÇÃO: A altura da camada de sílica deve ser de aproximadamente 5-7 cm. Evite, 

portanto, o DESPERDICIO de eluente e de adsorvente.  

 Coloque, CUIDADOSAMENTE, cerca de 5 gotas da solução contendo a mistura de 

corantes na extremidade superior da coluna. Espere alguns instantes para que a amostra 

penetre na camada de adsorvente, iniciando então a adição de etanol puro para que se proceda 

à separação dos constituintes da amostra.  Recolha as diferentes frações em tubos de ensaio, 

evitando deixar secar a coluna.  

 Terminada a eluição do primeiro corante, o segundo corante pode ser eluído utilizando 

ácido acético. Ou, então, todo material pode ser removido da coluna e submetido a uma 

extração simples com ácido acético, que é um procedimento mais rápido.    
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Questionário: 

1. De que forma se pode prever que eluentes deverão ser usados em uma cromatografia em 

coluna? 

2. Qual a importância do adsorvente ser bem compactado antes da introdução da amostra na 

coluna? 

3. Quais os cuidados que devem ser tomados na escolha do eluente e na quantidade de 

adsorvente utilizados?  
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3.3 Destilação 
 

3.3.1. Destilação Simples e Fracionada 

 
 A destilação é uma operação na qual um líquido é aquecido à ebulição em aparelhagem 

adequada, seus vapores são condensados e recolhidos. É usada para separar misturas de 

líquidos, líquidos de sólidos e, mais raramente, sólidos de sólidos. Pela evaporação do líquido 

gera-se uma pressão de vapor, a qual depende do tipo de substância e da temperatura (Figura 

3.3.1). Ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à 

pressão externa.  

Compostos com diferença de pontos de ebulição superior a 80
o
C podem ser separados 

eficientemente por meio de uma destilação simples. 

 
Figura 3.3.1. Variação da pressão de vapor em função da temperatura 

 

 Quando a diferença entre os pontos de ebulição for menor que 80
o
C, utiliza-se a destilação 

fracionada. A destilação fracionada é um processo semelhante ao da destilação simples, 

porém emprega uma coluna de retificação entre o frasco gerador dos vapores e o equipamento 

de condensação dos mesmos. Um conjunto para destilação fracionada é representado na 

Figura 3.3.2. 

 

 

 

 

Figura 3.3.2. Conjunto para destilação fracionada, onde (A): manta de aquecimento, (B): balão de destilação, (C): 

coluna de retificação (destilação), (D): cabeça de destilação, (E): termômetro, (F): condensador, (G): joelho de 

destilação, (H): abertura para vácuo e (I): frasco coletor. 
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 Um líquido puro entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão 

atmosférica. Uma solução ideal entra em ebulição quando a soma das pressões de vapor 

parciais de todos os componentes atinge a pressão externa.  

 De acordo com a Lei de Raoult a pressão de vapor parcial (pA) de um componente A em 

uma mistura homogênea (solução ideal) é igual à sua pressão de vapor quando puro (pA
*
) 

multiplicada por sua fração molar (xA) na mistura: 

 
 A fração molar de cada componente é dada pela razão entre o número de mols desse 

componente na mistura e a soma do número de mols de todos os componentes presentes: 

 
Em uma mistura miscível, a pressão de vapor total é, então, intermediária entre as pressões 

de vapor dos componentes puros, por isso a temperatura de ebulição da mistura é 

intermediária entre seus pontos de ebulição. 

  

Exemplo: O etanol puro destila a 78
o
C e o n-butanol puro a 117,3

o
C. Uma mistura equimolar 

de etanol e n-butanol destila a 93 
o
C, à pressão normal. A primeira fração do destilado 

possuirá uma maior concentração de etanol devido à maior volatilidade deste álcool. A 

composição do vapor pode ser determinada a partir da Lei de Dalton, que relaciona a fração 

molar do componente na fase vapor com as pressões parciais. 

 

 
 

A  partir  das  pressões  de  vapor  destes  álcoois  a  93
o
C:  yetanol

*
 = 1260 mmHg e 

yn-butanol
*
 = 260 mmHg, podemos calcular a composição do vapor e do destilado: 
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 O ponto de ebulição da mistura é a temperatura onde a soma das pressões parciais dos 

componentes se iguala a pressão atmosférica. Na destilação, o ponto de ebulição da mistura 

sofre uma elevação gradual uma vez que a composição do vapor se torna cada vez mais rica 

no componente menos volátil.  

 Para purificar essas misturas separam-se as primeiras frações do destilado, ricas no 

componente mais volátil. Estas frações são novamente destiladas e as primeiras frações são 

novamente separadas, sofrendo um crescente enriquecimento no componente mais volátil. O 

procedimento pode ser repetido várias vezes até que se atinja o adequado grau de purificação 

da mistura. Este tipo de destilação representa o princípio da destilação fracionada.  

 O efeito da coluna de retificação é proporcionar em uma única destilação uma série de 

microdestilações simples sucessivas. Existem muitos tipos de colunas de retificação. As mais 

usadas em laboratórios químicos são as de Vigreux e de Hempel (Figura 3.3.3). 

 

 Coluna de Vigreux: consta de um tubo de vidro com várias reentrâncias em forma de 

espinhos onde as pontas de um par quase se tocam.  

 Coluna de Hempel: consta de um tubo de vidro preenchido com pequenos tubos ou anéis 

de vidro ou de outro material inerte.  

  

 
Figura 3.3.3. Coluna de Vigreux (esquerda) e Hempel (direita). 

 

A eficiência de uma coluna de fracionamento depende do seu comprimento e do seu 

empacotamento. Para colunas com o mesmo comprimento, a eficiência aumenta com a área 

superficial e a capacidade térmica do material de empacotamento.  Quanto menor a diferença 

entre os pontos de ebulição dos componentes da mistura, maior deve ser a eficiência da 

coluna. A eficiência depende, também, da intensidade do aquecimento do balão e da 

velocidade com que o líquido é destilado. Para um bom fracionamento é necessário um bom 

controle do aquecimento e da razão de refluxo (razão entre a quantidade de vapor condensado 

que retorna à coluna e a porção que destila por unidade de tempo). Para evitar perda de 

eficiência da coluna costuma-se isolá-la do ambiente com lã de vidro, barbante, algodão, etc.  

 

Misturas azeotrópicas  

 

 A maior parte das misturas líquidas homogêneas se comporta como soluções ideais. Porém, 

desvios da Lei de Raoult podem ser observados. Desvios positivos ocorrem quando as forças 
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de atração entre as moléculas dos componentes são mais fracas do que entre moléculas 

idênticas – a pressão de vapor da solução é maior do que a esperada. Desvios negativos 

ocorrem quando as forças de atração entre as moléculas dos componentes são mais fortes do 

que entre moléculas idênticas – ocorre um decréscimo da pressão de vapor da mistura em 

relação ao esperado. 

 Misturas azeotrópicas são sistemas que se comportam como líquidos puros, ou seja, 

apresentam ponto de ebulição constante. O ponto de ebulição pode estar abaixo (azeótropo de 

mínimo) ou acima (azeótropo de máximo) do ponto de ebulição dos componentes. Os 

componentes dessas misturas não podem ser separados por destilação porque o vapor e o 

líquido em equilíbrio apresentam a mesma composição. 

 As misturas azeotrópicas têm grande importância na remoção de substâncias indesejáveis 

que estão presentes em alguns líquidos. A adição de uma terceira substância, que forma uma 

mistura azeotrópica com a impureza, permite a obtenção da outra pura. Por exemplo, a água 

pode ser eliminada de solventes orgânicos pela adição de certa quantidade de benzeno, 

tolueno ou xileno, que formam misturas azeotrópicas com a água a qual pode, então, ser 

removida por destilação.  

 

Observações:  

 

 Misturas de líquidos com pontos de ebulição entre 40-150
o
C são destilados, geralmente, 

em aparelhagem para destilação simples, desde que a diferença entre seus pontos de ebulição 

sejam maiores que 80
o
C. O vapor sobe pela conexão de Claisen, envolve o termômetro, passa 

para o condensador e é recolhido pelo balão coletor. O bulbo do termômetro deve estar em 

contato com a saída do vapor.  

 Para evitar que o líquido no balão sofra sobreaquecimento, são adicionadas “pedras de 

ebulição” cujas superfícies porosas proporcionam uma ebulição controlada. Caso a destilação 

seja interrompida e o destilado esfrie deve-se substituir as pedras de ebulição, pois as originais 

perdem sua eficácia. Caso ocorra esquecimento da adição das pedras de ebulição e o líquido já 

esteja em processo de aquecimento, este deve ser interrompido ANTES da adição das 

mesmas, esperando-se um resfriamento do conjunto até pelo menos 10 
o
C abaixo do ponto de 

ebulição da substância mais volátil. A adição de pedras de ebulição a um líquido 

superaquecido pode provocar ebulição repentina e vigorosa, podendo, às vezes, acontecer a 

projeção de material para fora do sistema.  

 A fonte de aquecimento pode ser uma manta de aquecimento, um banho de água, de óleo, 

de areia ou um bico de Bunsen (CUIDADO: LÍQUIDOS ORGÂNICOS COSTUMAM 

SER ALTAMENTE INFLAMÁVEIS).  

 A velocidade de destilação deve ser de aproximadamente 1 - 3 gotas de condensado por 

segundo, para manter-se uma boa temperatura de equilíbrio líquido-vapor. A destilação muito 

rápida ocasiona sobreaquecimento do vapor e erro na leitura do ponto ebulição.  

 Para a obtenção de um produto mais puro, descarta-se uma pequena quantidade da fração 

inicial e final do condensado (as chamadas “cabeça e cauda” da destilação) e destila-se até que 

a leitura do ponto de ebulição aumente 2-3
o
C acima do valor constante observado. 

 

ATENÇÃO: NUNCA destilar qualquer líquido até a secura do balão que o contém.  

Risco de Explosão! 
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Experimento 11. Destilação de vinho 
Objetivo: Destilação de álcool de uma amostra de vinho e determinação do teor alcoólico por 

diferentes métodos. 

 

 Montar uma aparelhagem de destilação fracionada (coluna de Vigreaux), à pressão 

normal, com termômetro acoplado. Em um balão monotubulado de 500 mL colocar 250 mL 

de vinho tinto. Adicionar pedras de ebulição. Aquecer utilizando uma manta elétrica. Coletar 

em provetas graduadas quatro frações sucessivas de 25 mL de destilado, anotando para cada 

fração a temperatura inicial e final de coleta. 

 

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 
o
C, o valor do fator de correção deve ser somado para chegar ao 

valor em 20 
o
C. Fator de correção: 

 

 
 

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

curva de calibração “Índice de refração x Concentração” previamente obtida com o mesmo 

equipamento, baseada em soluções de concentração conhecida, disponível no laboratório. 

Anotar os resultados. Juntar as 4 frações e determinar o índice de refração da mistura obtida.  

Determinar, também, o índice de refração do vinho original. 

 

Determinação do teor alcoólico através da densidade. Determinar a densidade da mistura 

das 4 frações utilizando um densímetro, que mede diretamente a densidade em g/mL e um 

aerômetro de Baumé, que mede em uma escala arbitrária, cujo valor pode ser convertido em 

densidade utilizando uma curva de calibração previamente obtida. 

Uma vez conhecida a densidade da amostra, essa pode ser convertida no teor alcoólico 

utilizando curva de calibração previamente obtida.  

Determinar, também, o teor alcoólico do vinho através das medidas de densidade. 

Comparar com o dado informado no rótulo. 

 

Determinação do teor alcoólico através do efeito salting out. Com uma pipeta volumétrica, 

medir 20 mL do destilado unificado e colocar em Erlenmeyer de 125 mL, adicionando 10 g de 

carbonato de potássio. Agitar vigorosamente para dissolver todo sal. 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. 

 

3.3.2 Síntese e destilação de ésteres de ácidos carboxílicos  

 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. 

 No próximo experimento cada grupo fará a síntese de um éster diferente o qual, após 

processo de purificação e secagem, será destilado. 
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Experimento 12. Síntese de ésteres do ácido acético 

 

 Em balão de fundo redondo de 250 mL de capacidade, colocar 0,20 mols do álcool 

indicado por seu professor, 0,22 mols de ácido acético glacial e, COM CUIDADO, 2 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. Introduzir algumas pedras de ebulição (observar se estão bem 

limpas), adaptar um condensador de refluxo tipo Allihn e aquecer a mistura, suavemente, 

deixando-a em ebulição moderada durante 45 minutos.  

 Esfriar o conjunto, transferir a solução para funil de separação de 250 mL e lavar com duas 

porções de 20 mL de água gelada. O processo de lavagem consiste em adicionar uma porção 

de água gelada ao sistema, agitar para misturar bem e separar as fases, observando as 

densidades relativas. 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. Colocar em um 

erlenmeyer e secar o éster com sulfato de magnésio anidro. Esse procedimento remove a água 

residual. Para isso, adicionar certa quantidade de sal e deixar em agitação por 5 a 10 minutos. 

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. Destilar, 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). Recolher o destilado em frasco 

escuro pré-pesado para posterior determinação de rendimento. Obs.: Dependendo do álcool 

utilizado a temperatura de destilação do éster obtido vai variar. Antes de proceder à destilação, 

procurar na bibliografia a temperatura de ebulição esperada para o éster preparado.  

 

 Testar o álcool de partida e o produto obtido utilizando os testes via úmida específicos para 

álcoois (teste de Lucas e Bordwell) e para ésteres (teste 2 do hidroxamato férrico), descritos 

no final do polígrafo. Determinar o ponto de ebulição do éster utilizando o método do capilar. 

Determinar, também, seu índice de refração e fazer seu espectro no infravermelho. Comparar 

com os dados da literatura. Rotular adequadamente o frasco com o éster para armazenamento.  

 

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? 

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?  

 

3.3.3. Destilação à pressão reduzida 

 

 A destilação à pressão reduzida é utilizada para purificar substâncias que se decompõem 

em temperaturas abaixo de seu ponto de ebulição ou àquelas com pontos de ebulição muito 

elevados. O procedimento é semelhante ao realizado para a destilação fracionada, porém o 

conjunto é submetido ao abaixamento da pressão, realizado por meio de uma bomba de vácuo 

ou de uma simples trompa d'água.  

A diminuição da pressão provoca um abaixamento do ponto de ebulição, pois a pressão de 

vapor do líquido se iguala mais rapidamente à pressão externa. O sistema deve sofrer algumas 

adaptações, tais como, a substituição das "pedras de ebulição" por um microcapilar conectado 

ao exterior (ou submetendo o líquido a uma agitação enérgica) e o fechamento do sistema (o 

sistema coletor não mais poderá ficar aberto ao ar), entre outras.   
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Experimento 13. Será demonstrado pelo técnico do laboratório um experimento de destilação 

à pressão reduzida de uma amostra de anilina contaminada, durante o qual você terá a 

oportunidade de observar os detalhes experimentais desse tipo de operação. 

 

Questionário: 
1. Enumere as vantagens de um processo de destilação à pressão reduzida em relação ao de 

destilação à pressão normal. 

2. Que mudanças que devem ser introduzidas no equipamento para que se realize uma 

destilação à pressão reduzida? 

 

3.3.4. Destilação por Arraste a Vapor 

 

 A destilação por arraste a vapor d'água é um método muito útil, geralmente usado para 

separar pastas e alguns isômeros quando outros métodos de separação tais como a destilação 

normal ou a extração não são eficientes. É usada para purificar substâncias que se decompõem 

a temperaturas elevadas e para a separação de compostos voláteis de uma mistura de outros 

não voláteis. Características para que uma substância orgânica possa ser separada/purificada 

por este processo: 

 a) ser insolúvel ou pouco solúvel em água;  

 b) não sofrer alteração/decomposição pelo vapor d'água aquecido;  

 c) possuir apreciável pressão de vapor (> 5 mmHg a 100
o
C).  

 A operação envolve a co-destilação da substância a purificar com a água e a vantagem 

desta técnica é que o produto desejado irá destilar a uma temperatura inferior a 100
o
C. A 

geração do vapor pode ser externa (Figura 3.3.4) ou in situ (Figura 3.3.5). 

 

 A seguir são apresentadas variações de sistemas utilizados para a destilação por arraste a 

vapor: 

 
 

 

 

 

Figura 3.3.4. Destilação por arraste com vapor gerado externamente. 
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Figura 3.3.5 Destilação por arraste com vapor gerado in situ. 
 

 A mistura de dois líquidos imiscíveis entra em ebulição em uma temperatura inferior à dos 

componentes puros. Esse comportamento é semelhante ao apresentado por um azeótropo de 

ponto mínimo, porém em uma mistura heterogênea, cada líquido exerce sua própria pressão 

de vapor, independente do outro e a pressão de vapor da mistura é definida pela equação: 

 

 
 Assim, quando a pressão de vapor da mistura for igual à pressão atmosférica (760 mmHg), 

ela entrará em ebulição. Ao contrário do observado para líquidos miscíveis, a composição do 

vapor permanece constante durante toda a destilação da mistura, até o consumo total de um 

dos componentes. A composição do vapor é determinada através da relação: 

 

 
 A composição do destilado é constante durante o processo, assim como o ponto de 

ebulição da mistura. Considere o benzeno (imiscível com a água) que tem PE = 80,1 
o
C. Ao 

ser destilado com água, o PE da mistura é 69,4 
o
C e a composição do destilado é de 8,9 % de 

água (enquanto houverem os dois componentes). Assim, a destilação por arraste a vapor pode 

ser utilizada para remover água de reações utilizando benzeno ou tolueno, que formam 

misturas azeotrópicas com a água. 

 

Experimento 14. Obtenção de óleo essencial de cravo por destilação a vapor  

 

 Este experimento visa demonstrar a técnica da destilação por arraste com vapor d'água. O 

processo possui grande aplicabilidade podendo ser usado para a extração de óleos essenciais, 

presentes no cravo da índia, na casca ou folhas de limão e laranja, nas folhas de eucalipto e 

capim cidró, entre outros. No processo podem ser utilizados diferentes sistemas. O vapor pode 

ser gerado em sistema independente, sendo forçado a atravessar o meio que contém a 

substância a ser extraída, indo depois para um condensador. Ou, então, o vapor pode ser 

gerado diretamente no meio que contém água e o material a ser extraído, de onde sai 

diretamente para o condensador. 



DQO / IQ/UFRGS – QUI02223 ______________________________________________________________________ 

 29 

O óleo do cravo da índia obtido por arraste a vapor contém, entre outros componentes, 

quantidades apreciáveis de eugenol e acetileugenol (Figura 3.3.6), os quais podem ser 

separados entre si, considerando que o eugenol é um fenol e, por isso, possui características 

ácidas (reage com base forte). Em uma extração ácido-base as espécies são convertidas 

separadamente em sais, os quais são solúveis em água, podendo dessa forma ser isolados dos 

meios orgânicos. 

OH

O

O

O

Eugenol Acetileugenol

O

 
Figura 3.3.6. Estrutura dos principais componentes químicos do óleo do cravo. 

 

 Procedimento: Colocar 10g de cravo-da-índia triturados em um balão de 500 mL e colocar 

cerca de 150 mL de água. Acrescentar algumas pedras de ebulição e adaptar um sistema de 

adição contínua de água e um condensador. Destilar até coletar 100 mL de produto, 

acrescentando água ao balão de destilação, caso seja necessário. O destilado, que possui odor 

agradável, contém óleo e água. Para separar o óleo da água utiliza-se um funil de separação de 

capacidade adequada.  

Transferir para funil de separação de capacidade adequada, 100 mL da suspensão de óleo 

de cravo da índia. Extrair a suspensão com três porções de 10 mL de diclorometano, isto é, 

adicionar 10 mL de diclorometano, agitar, deixar separar as fases, recolher a fração orgânica e 

reservar. Acrescentar mais 10 mL de diclorometano à fase aquosa, repetindo o procedimento. 

Repetir a extração mais duas vezes. Reunir os extratos orgânicos, colocar uma gota em placa 

de CCD e submeter o restante à extração ácido-base, conforme esquema apresentado na 

Figura 3.3.7. Após a separação colocar uma gota de cada fração na placa de CCD e fazer uma 

análise cromatográfica utilizando hexano. 

 

ATENÇÃO: OBSERVAR COM CUIDADO QUAL É A FASE ORGÂNICA E QUAL 

É A FASE AQUOSA EM CADA ETAPA! 

Ao final das extrações, evaporar o solvente no evaporador rotatório, estimando as 

quantidades de eugenol e acetileugenol presentes no cravo da índia utilizado. Analisar os dois 

produtos por cromatografia gasosa e espectroscopia no infravermelho. Realizar os testes de 

insaturação ativa (adição de bromo e teste de Baeyer) e de fenóis (complexação com FeCl3 

anidro, teste de Millon e teste da ftaleína), descritos no final do polígrafo. 

 

Questionário: 

1. Enumere as vantagens de uma destilação por arraste a vapor.  

2. Para um determinado sistema a pressão de vapor da água é de 93 mmHg e do 

bromobenzeno é de 17 mmHg, a 50 
o
C. Calcule a composição do destilado obtido por arraste 

a vapor do bromobenzeno à pressão de 110 mmHg.  

3. Qual é o objetivo de se realizar duas extrações sucessivas em cada etapa? 

4. Equacione a reação química observada quando a solução de NaOH é adicionada à mistura 

de eugenol e acetileugenol e explique por que este processo permite a separação dos dois 

compostos. 

Referência: NTAMILA, M. S.; HASSANALI, A. J. Chem. Educ. 53, 263 (1976). 



DQO / IQ/UFRGS – QUI02223 ______________________________________________________________________ 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.7 Esquema para separação da mistura eugenol + acetileugenol 

4 x 10mL CH
2
Cl

2
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3.4. Sublimação  
 

 A sublimação é um processo que consiste na passagem de uma substância do estado sólido 

para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. É uma característica de substâncias 

que, quando aquecidas, alcançam pressão de vapor igual à atmosférica em temperaturas 

inferiores às necessárias para a fusão das mesmas. O naftaleno e a cânfora são exemplos de 

substâncias que sublimam lentamente à temperatura ambiente. O popular gelo seco (dióxido 

de carbono) é outro exemplo de substância que passa diretamente do estado sólido para o 

vapor. Observa-se que essas substâncias "desaparecem sem fundir e sem deixar vestígios" 

quando abandonadas em recipientes abertos.  

 A sublimação é um processo simples e que encontra bastante aplicação na purificação de 

substâncias, especialmente levando-se em consideração que muitos sólidos que fundem à 

pressão atmosférica podem ser sublimados à pressão reduzida. Em teoria, todos os sólidos 

poderiam ser purificados por este processo bastando, para tal, condições de pressão e de 

temperatura adequadas. Para um melhor entendimento do processo e de suas possibilidades, 

amplie seus conhecimentos na bibliografia indicada para a disciplina dando ênfase aos 

gráficos de pressão de vapor x temperatura.  

 

 
 

Figura 3.4.1 Vidrarias utilizadas para sublimação 

 

Experimento 15. Purificação de ácido benzóico por sublimação  

 

 Este experimento poderá ser realizado utilizando uma aparelhagem específica para 

sublimação (tubo com saída lateral para vácuo e condensador tipo "dedo frio") ou uma 

aparelhagem mais simples (cápsula de porcelana, folha de papel filtro e funil de vidro atuando 

como condensador). 

 Prepare a aparelhagem conforme indicado por seu professor. Coloque 1 g da amostra de 

ácido benzóico contaminado com benzaldeído no tubo de vidro ou na cápsula de porcelana e 

adapte o sistema de condensação. Aqueça suavemente o recipiente que contém a amostra e 

observe o processo de sublimação. Evite que a amostra funda. Ao final da reação, raspe o 

sólido condensado no funil com uma espátula e pese para calcular o rendimento do processo. 

Anote e procure explicar suas observações.  
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Caracterizações. Testar por via úmida o ácido benzóico contaminado e o ácido benzóico 

purificado através do teste geral para carbonilas (teste da dinitrofenil-hidrazina) e testes 

específicos de aldeídos (teste de Tollens, teste de Fehling, teste da fucsina e teste de oxidação 

com KMnO4).  

Determinar o ponto de fusão do ácido benzóico purificado.  

Ao final, transferir o produto puro para o frasco correspondente, adequadamente rotulado. 

 

Questionário: 

1. Por que devemos interromper o processo de sucção (durante uma filtração à vácuo ou uma 

sublimação) antes de fechar a torneira da trompa d'água  Que outros cuidados devemos ter 

para evitar problemas  

2. Procure descrever o processo físico-químico da sublimação. 

3. Quais as características que deve possuir uma substância para ser sublimável  

4. Por que se realiza a sublimação, na maior parte dos casos, sob pressão reduzida  

 

 

3.5. Cristalização/Recristalização  

 
 A recristalização é uma das técnicas de purificação de compostos sólidos mais importantes 

a ser dominada pelo químico orgânico. Essencialmente, o método consiste no rompimento da 

estrutura cristalina do sólido por dissolução a quente em solvente apropriado, seguido pelo 

resfriamento da solução que produz novamente os cristais, deixando as impurezas no solvente. 

Isto ocorre porque, geralmente, moléculas estranhas não entram na rede cristalina que está 

sendo formada. A recristalização desenvolve-se em várias etapas: 

 

1. Escolha do solvente 

 (a) O composto a ser purificado deve ser bem solúvel a quente e relativamente insolúvel a 

frio (isto minimiza perdas), enquanto que as impurezas devem ser solúveis a frio. Outra 

possibilidade a ser considerada é que as impurezas sejam insolúveis no solvente a quente, de 

forma que possam ser separadas por filtração a quente.  

 (b) O solvente deve ser inerte frente ao soluto. 

 (c) É necessário que o ponto de ebulição do solvente seja menor que o ponto de fusão do 

soluto, evitando-se com esta precaução que o soluto precipite como um "óleo". 

 Caso o composto seja conhecido, uma consulta à literatura pertinente informará o solvente 

a utilizar. Se for desconhecido, será necessário determinar o melhor solvente por tentativas, 

utilizando pequenas quantidades de material. Deve-se ter em mente os princípios gerais de 

solubilidade: compostos polares são insolúveis em solventes apolares e solúveis em solventes 

polares e, contrariamente, compostos apolares são mais solúveis em solventes não polares. 

Muitas vezes é vantajosa a utilização de misturas de solventes. 

 

1. Dissolução 

 De preferência deve ser feita na capela para evitar a inalação de vapores de solventes. O 

material a ser purificado é colocado em frasco de Erlenmeyer de tamanho apropriado, 

juntamente com alguns mL do solvente escolhido. O frasco é então aquecido (chapa elétrica 

ou banho de água quente) com agitação, adicionando-se lentamente mais solvente, em sua 

temperatura de ebulição, à mistura aquecida, até que todo sólido esteja dissolvido. No caso de 
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uma pequena porção de material permanecer insolúvel, deve-se evitar adicionar muito 

solvente, pois pode se tratar de impureza insolúvel, que será removida posteriormente. 

 Quando o meio de dissolução mais apropriado é uma mistura de solventes, procede-se da 

seguinte forma: o sólido a se purificado é dissolvido a quente no solvente onde for mais 

solúvel e, a seguir adiciona-se, também a quente e lentamente, o solvente responsável pelo 

decréscimo da solubilidade do soluto no meio, até o aparecimento de uma ligeira turvação. 

Adicionam-se então algumas gotas do primeiro solvente. 

 Às vezes é necessária a utilização de carvão ativado para remover impurezas solúveis e 

coloridas. Para isso, devem-se adicionar cuidadosamente pequenas quantidades de carvão 

ativado à solução quente (não à solução em ebulição!), com subseqüente aquecimento à 

ebulição por alguns minutos. 

 

2. Filtração a quente 

 Para remover as impurezas sólidas, a solução quente deverá ser filtrada por filtração 

gravitacional, empregando funil de colo curto (preferencialmente pré-aquecido) e papel de 

filtro pregueado. O filtrado será recolhido num segundo frasco de Erlenmeyer. No caso de 

ocorrer cristalização no papel ou no filtro, podem-se dissolver os cristais com um pouco de 

solvente quente. 

 

3. Cristalização 

 Deixar a solução resfriar lentamente, sempre em frasco de Erlenmeyer, permitindo que os 

cristais cresçam bem formados. Se não ocorrer a cristalização, esta poderá ser induzida com a 

adição de alguns cristais puros do composto ou por atrito das paredes do frasco com um 

bastão de vidro. Algumas vezes será necessário completar a cristalização imergindo o frasco 

num banho de gelo-água. 

 

5. Filtração a frio 

 A mistura resfriada de cristais e solução deverá ser filtrada empregando-se funil de 

Büchner e frasco de Kitassato conectado em trompa d'água. Os cristais resultantes deverão ser 

lavados com um pouco de solvente frio. 

 

6. Secagem dos cristais  

 Dependendo da natureza do composto recristalizado e do solvente empregado, a secagem 

dos cristais pode ser efetuada: 

 (a) por simples exposição ao ambiente (compostos estáveis ao ar, não higroscópicos e 

provenientes de recristalização onde se empregou solvente volátil), 

 (b) em estufa (compostos estáveis ao ar, não higroscópicos e provenientes de 

recristalização onde se empregou solvente pouco volátil) 

 (c) em dessecador (compostos sensíveis às condições atmosféricas). 
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Experimento 16. Síntese e recristalização do ácido acetilsalicílico (AAS) 

 
COOH

OH

O

O O
H2SO4

COOH

O

O

CH3COOH+ +

 
 

 Em balão de fundo redondo de boca esmerilhada de 100 mL, colocar 5 g de ácido salicílico 

(pesados em papel-filtro), cuidando para que não fique aderido às paredes do balão. Adicionar 

10 mL de anidrido acético e, com cuidado, 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Adaptar 

um condensador para refluxo e aquecer a mistura, em banho-maria entre 50-60
o
C, com 

agitador magnético, durante 45 minutos. Observa-se, durante o aquecimento, a formação de 

precipitado de coloração branca.  

 Transcorrido o período de aquecimento verificar se ocorreu a conversão completa do ácido 

salicílico testando a presença de hidroxila fenólica. Para tal, tomar uma pequena alíquota da 

mistura, colocar em um tubo de ensaio, acrescentar 2 mL de água, agitar e adicionar algumas 

gotas de solução aquosa de FeCl3
 (1% ou 2,5%). A ausência de hidroxila fenólica é indicada 

pela manutenção da coloração do reagente. Fazer, também, o teste com o ácido salicílico de 

partida, para fins de comparação.  Se o teste der negativo para fenol, transferir o material 

para um béquer (ainda quente), resfriar em banho de gelo, adicionar 100 mL de água gelada, 

agitar para suspender o sólido e filtrar em funil de Büchner, lavando bem com água gelada. 

 Aquecer um pouco de etanol 95% até a ebulição. Colocar o produto em um béquer de 

80mL e ir adicionando o etanol aquecido aos poucos, até dissolver o sólido no menor volume 

possível de etanol, para fazer a recristalização. Filtrar a quente em papel pregueado,  

recebendo o filtrado em 80 mL de água a ~50
o
C. Resfriar lentamente, filtrar em funil de 

Büchner e repetir o teste para hidroxila fenólica para certificar-se de que não ocorreu hidrólise 

durante a recristalização. Deixar secando por uma semana.  

Na semana seguinte, pesar o produto para o cálculo de rendimento e determinar seu 

ponto de fusão, comparando-o com o valor descrito na literatura. Ao final, transferir o AAS 

para o frasco correspondente, adequadamente rotulado. 

 

Testes complementares: Testes de amostras de AAS comerciais 

 Testar amostras de AAS comerciais com FeCl3 para verificar a presença de produto de 

hidrólise. Relacionar os resultados com o tipo de embalagem utilizada. Para isso, adicionar 

algumas gotas de uma solução aquosa de FeCl3 a 0,05 g de amostra em 1mL de água. O 

aparecimento imediato de uma coloração vermelha, azul, púrpura ou verde é indicativo da 

presença de fenol. 

 

Questionário: 

1. Aponte vantagens e desvantagens que apresenta a água como solvente de cristalização. 

Quais as suas vantagens em relação ao etanol, benzeno e ácido acético  

2. A solubilidade do ácido benzóico em 100 mL de água é de 0,21 g a 10
o
C, 0,27 g a 18

 o
C,  

2,75 g a 80
 o

C e 6,80 g a 95
 o

C. Dois alunos recristalizam amostras de 10 g de ácido benzóico 

em água. O primeiro dissolve o ácido benzóico a 80
o
C e o filtra a 10

o
C; o segundo dissolve a 

95
o
C e filtra a 10

o
C. Calcule a quantidade de água que necessita cada aluno e a quantidade 

máxima de ácido benzóico que recuperarão em cada caso. 
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3.6. Processos Sintéticos 
 

3.6.1. Separação enantiomérica 

 

 A quiralidade molecular é um elemento chave em nossas vidas. Com efeito, uma ampla 

gama de funções físicas e biológicas depende do reconhecimento da assimetria molecular 

(Figura 3.6.1). Uma variedade de funções responsáveis pelo metabolismo e por numerosas 

respostas biológicas ocorrem porque as enzimas e outros sítios ativos naturais reconhecem 

substratos com determinada quiralidade, podendo atuar com enantiômeros de maneiras 

totalmente distintas. Processos ópticos e eletrônicos também ocorrem devido a conjuntos 

altamente ordenados de moléculas quirais. Além disso, as propriedades de macromoléculas 

altamente estereoregulares, sejam naturais ou produzidas pelo homem, são muito diferentes 

dos polímeros randômicos. 
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H
H2N

CH2Ph

COOH

H
H2N

(R)-fenilalanina (S)-fenilalanina
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HOOC N
H

COOMe

NH2

CH2PhO

MeOOC N
H

COOH

O

NH2

CH2Ph

(N)- -aspartil-(S)-fenilalanina metil éster

Aspartame (adoçante)

(N)- -aspartil-(R)-fenilalanina metil éster

Amargo

NN

NHHN

O

O

O

O

O
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O
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Figura 3.6.1. Enantiômeros de importância biológica 
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Sempre que uma reação é conduzida sob condições aquirais, os produtos obtidos são 

aquirais. Se as moléculas do produto são quirais, obtêm-se quantidades iguais dos 

enantiômeros, isto é, uma mistura racêmica. A separação de uma mistura racêmica nos 

respectivos enantiômeros era chamada anteriormente de resolução. É possível obter uma 

separação parcial, quando um enantiômero fica em excesso com relação ao outro. Em uma 

separação completa cada enantiômero é obtido isoladamente. 

 Pasteur desenvolveu no século passado a separação enantiomérica de uma mistura 

racêmica deixando a mesma reagir com um auxiliar quiral. Isso converte os dois enantiômeros 

em dois diastereoisômeros que podem ser separados através de técnicas como cristalização 

fracionada ou cromatografia. Essa separação é eficiente porque, embora as propriedades 

físicas dos enantiômeros sejam idênticas, não permitindo sua separação por métodos físicos, 

as propriedades dos diastereoisômeros são, em geral, bem diferentes entre si, permitindo sua 

separação. A purificação dos diastereoisômeros, seguida pela decomposição de cada um 

separadamente permite isolar ambos os enantiômeros. 

 É preciso fazer uma escolha cuidadosa do auxiliar quiral. Ele deve reagir 

quantitativamente, os diastereoisômeros obtidos devem ser separáveis por algum método 

prático, os diastereoisômeros separados devem ser facilmente reconvertidos aos enantiômeros 

de partida. A reação mais utilizada é do tipo ácido-base, que se processa com rapidez e 

usualmente origina sais capazes de serem facilmente separados por cristalização fracionada. 

Uma vez purificados esses sais são tratados com ácidos minerais ou soluções aquosas básicas 

para liberar os enantiômeros desejados. As bases orgânicas mais comuns são as aminas, que 

podem ser combinadas com ácidos carboxílicos ou sulfônicos. Se a amina é a forma racêmica 

a ser resolvida, a reação é feita com um ácido quiral para dar os sais diastereoisoméricos. A 

separação dos sais, seguida pelo tratamento de cada um com hidróxido de sódio, produz os 

enantiômeros da amina. Do mesmo modo, um ácido racêmico pode ser resolvido com o uso 

de uma amina quiral. Na prática, muitos ácidos e bases oticamente ativos são compostos de 

ocorrência natural e, por isso, são usados comumente como agentes de resolução fácil.  

 

Experimento 17. Separação enantiomérica da -feniletilamina 

 

Obtenção dos diastereoisômeros. Uma mistura de 6 g de ácido tartárico (enantiômero 

natural - 2R, 3R) e 85 mL de metanol são colocados em um Erlenmeyer de 500 mL e 

aquecidos até próximo à ebulição, em capela, até a dissolução do ácido. A seguir são 

adicionados lentamente (de 3 a 5 minutos) 5 mL de -feniletilamina racêmica, mantendo o 

sistema aquecido. A solução resultante é tampada e armazenada até a aula seguinte. 

 

Aula seguinte: Após o período de repouso observa-se a formação de cristais do sal (-)-

amina(+)-hidrogenotartarato, que é menos solúvel e forma cristais prismáticos. Se ocorrer a 

formação de cristais na forma de agulhas, esses são constituídos principalmente pelo outro 

isômero, levando a uma pureza óptica menor. O sal (S) é filtrado em funil de Buchner,  lavado 

com um pequeno volume de metanol e armazenado. A fase líquida (Solução R) é tratada 

conforme descrito a seguir. 

 

 

Recuperação da R(+)- -feniletilamina. Evaporar no evaporador rotatório, em balão de 250 

mL, o metanol presente na fase líquida (Solução R). Adicionar 15 mL de água ao sal e 5 mL 

de solução de NaOH 50% (verificar pH). A mistura resultante é agitada por 5 minutos e 
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depois colocada em um funil de separação. A amina dissolvida é extraída com 3 porções de 15 

mL de éter etílico. Observar que a fração orgânica vai constituir a fase superior no funil 

de separação, a qual deverá ser recolhida em cada etapa. Reunir as frações orgânicas e lavar 

com 15 mL de solução aquosa saturada de cloreto de sódio para eliminar a água associada ao 

éter. Separar as fases. Secar a fase orgânica com sulfato de magnésio e remover o éter etílico 

no evaporador rotatório. Pesar a amina obtida e analisar em um polarímetro (Figura 3.6.2) 

para determinação da pureza óptica, conforme instruções descritas mais abaixo.  

 

Recuperação da S(-)- -feniletilamina. Em um Erlenmeyer de 250 mL são colocados os 

cristais do sal (-), juntamente com 15 mL de água, aos quais são adicionados 5 mL de solução 

de NaOH 50% (testar pH básico). A mistura resultante é agitada por 5 minutos e depois 

colocada em um funil de separação. A amina dissolvida é extraída usando 3 porções de 15 mL 

de éter etílico. As frações orgânicas são combinadas, lavadas com 15 mL de solução aquosa 

saturada de cloreto de sódio (adicionar a solução de NaCl, misturar bem e separar as fases) e 

secas com sulfato de magnésio (adicionar o sal, agitar por 5 a 10 minutos e filtrar). O éter 

etílico é removido num evaporador rotatório e a amina resultante é pesada e analisada em um 

polarímetro para determinação da pureza óptica.  

 
Figura 3.6.2. Esquema de um polarímetro. 

 

Determinação da pureza óptica da amostra. Define-se rotação específica [ ] de uma 

substância a rotação em graus produzida na luz plano-polarizada por uma solução contendo 1 

g dessa substância em 1 mL de solução, quando o comprimento da célula de medida é de 1 

dm. 

 
 A linha D do sódio (5893 angstrom) e a temperatura de 25

o
C são a fonte luminosa e a 

temperatura mais freqüentemente empregadas. A notação fornece essas informações. 

Uma vez que a rotação depende do solvente e da concentração, é comum especificar a 

concentração e o solvente logo após o valor de . 

 Para determinação da rotação específica das aminas pode-se utilizar a amostra pura ou uma 

solução a 1% da amina em acetato de etila (para isso, utilizar balão volumétrico de 25 mL). 

Realizar a medida no polarímetro e determinar a pureza óptica de cada estereoisômero. A 
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pureza óptica é a razão entre a rotação específica determinada para a amostra e a rotação 

específica da substância enantiomericamente pura encontrada na literatura. Pode-se considerar 

o valor +30
o
 para o isômero R quando dissolvido em acetato de etila, a 1%, e o valor +  38

o
 

para o isômero R puro. No caso de usar o isômero puro, deve-se considerar sua densidade 

como o valor de concentração, para o cálculo da rotação específica da amostra.   

Análise das aminas por via úmida. testar uma amostra das aminas e também amostras de 

dietilamina e trietilamina, fazendo os testes de Rimini, Simon e Feigl-Ohkuma, encontrados 

no final do polígrafo. 

 

Questionário: 
1. O ácido tartárico utilizado como reagente em uma separação enantiomérica deve ser um 

enantiômero puro? 

2. Quais são os diastereoisômeros obtidos no processo de resolução? 

3. O que é pureza óptica? 

 

Referência 
1. INGERSOLL, A.W.; FUSON, R.C.; ROSS, E. Organic Synthesis, Collective Vol. 2, 503-

506. Assymetric Synthesis, Ed. Morrison, J.D.; Academic Press, Vol. 1 a 5. 

 

3.6.2. Saponificação e detergência 

 
 A fabricação de sabão pode ser considerada como um dos mais antigos processos químicos 

realizados pelo homem (cerca de 5000 anos antes de Cristo). Conforme Plínio, o célebre 

naturalista romano, o invento do sabão deve-se aos gauleses, que se serviam dele como 

cosmético para tornar lustrosos os cabelos, fabricando este produto com gorduras animais e 

cinzas. Consta, também, que esses "inventores" teriam atingido certo grau de 

desenvolvimento, pois teriam fabricado duas qualidades de sabão: o duro e o mole.  

 A fabricação caseira de um sabão rústico é bastante simples, bastando aquecer uma gordura 

animal ou vegetal (sebo, banha, gordura de coco, etc.) com uma solução aquosa concentrada 

de soda cáustica (NaOH) em uma proporção aproximada de 50% desta última em relação à 

graxa. A mistura é cozida durante uma hora ou mais e após é vertida em moldes para 

endurecer. O sabão é de baixa qualidade, pois contém, além de impurezas e subprodutos da 

reação, quantidades apreciáveis de álcali que não reagiu. 

 O processo químico que ocorre durante a fabricação do sabão é conhecido como 

"saponificação" e consiste na hidrólise de um éster por uma base. As gorduras são constituídas 

fundamentalmente de triglicerídeos, que são ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa 

com o álcool conhecido como glicerol ou glicerina (Figura 3.6.3). A glicerina pode ser 

removida ou mantida na composição final. Ela age como um umectante, absorvendo umidade 

do ar, e como emoliente, tornando a pele mais macia. 

 

Triglicerídeo

RCOOCH2

RCOOCH

RCOOCH2

3NaOH+ 3RCOONa

Sabão
(Sal Sódico de ácido graxo)

+

HOCH2

HOCH

HOCH2

Glicerol  

Figura 3.6.3. Esquema da reação de saponificação. 
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 Na Figura 3.6.3, os grupos R representam fragmentos de ácidos carboxílicos de 

cadeias longas (geralmente de 12 a 18 carbonos), denominados ácidos graxos, que podem ser 

diferentes uns dos outros na mesma molécula.  

 A molécula do sabão é constituída de duas partes: uma cabeça polar e uma cauda 

apolar. Quando dissolvido em água, acima de uma concentração mínima (concentração 

micelar crítica, CMC) o sabão forma micelas (veja figura abaixo). Na presença de partículas 

hidrofóbicas de graxa ou sujeira, essas partículas penetram na micela. A parte polar 

(hidrofílica) das moléculas do sabão permite sua solubilização na água e posterior remoção 

(Figura 3.6.4).  

Parte apolar
(hidrofóbica)

Parte Polar
(hidrofílica)

 
Figura 3.6.4. Corte transversal de uma micela. 

 
Na fabricação industrial do sabão são utilizados pelo menos dois tipos diferentes de 

gorduras e óleos, pois cada um deles contribui com diferentes propriedades para o produto 

final. Os ácidos graxos predominantes definem as principais características dos sabões. Por 

exemplo, maiores quantidades de óleos produzem sabões mais macios. A cera de abelha torna 

o sabão mais duro. Um excesso de óleo de coco torna o sabão mais quebradiço. O óleo de 

coco é muito usado porque é barato e produz um eficiente efeito de limpeza com uma espuma 

macia.  

Deve-se usar água deionizada na preparação dos sabões, visando evitar a reação dos 

mesmos com os íons duros presentes na água comum, que induz à precipitação, além da 

contaminação com impurezas, que pode levar à obtenção de cor.  

Sabões opacos podem se tornar transparentes pela adição de etanol, glicerina e açúcar 

(sacarose), que impedem a formação de cristais. Os produtos empregados na fabricação dos 

sabões transparentes devem ser de elevado grau de pureza, sendo que o óleo de coco, o sebo 

refinado e o óleo de rícino são os mais usados.  

A adição de leite hidrata a pele e produz um sabão com consistência cremosa. Quando toda 

água é substituída por leite, esse precisa ser congelado antes da adição da base para prevenir a 

desnaturação das proteínas. 

Nas águas chamadas "duras", isto é, águas que contém grandes concentrações de íons 

divalentes de cálcio e magnésio e trivalentes de ferro, o sabão não consegue atuar porque 

esses íons formam precipitados com os ânions dos ácidos carboxílicos de cadeias longas, 

conforme mostrado na Figura 3.6.5. 
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2RCOONa + Ca+2 (RCOO)2Ca + 2Na+

Precipita em água  
Figura 3.6.5. Reação de um sabão genérico em água dura. 

 
 Uma maneira de solucionar este problema é adicionar à água, antes da adição do sabão, um 

pouco de carbonato de sódio para precipitar os íons indesejados na forma de carbonatos. Outra 

solução para que se possam fazer limpezas com águas "duras" é a utilização de detergentes 

sintéticos no lugar de sabões. Os detergentes são constituídos por longas cadeias alquila 

contendo pelo menos um grupo funcional, que pode ser aniônico, catiônico, anfótero ou não-

iônico. Detergentes aniônicos incluem os grupos sulfato, sulfonato ou fosfato. Os detergentes 

catiônicos são geralmente haletos de amônio quaternário. Detergentes não-iônicos são ésteres, 

éteres ou amidas. Na Figura 3.6.5 são mostradas as fórmulas de alguns detergentes 

comerciais. Um dos primeiros detergentes desenvolvidos foi o laurilsulfato de sódio, porém 

seu custo era muito elevado. A partir de 1950 foram desenvolvidos detergentes mais baratos, 

conhecidos como alquilbenzenosulfonatos (ABS), obtidos a partir do petróleo, os quais se 

tornaram muito populares. Entretanto, esses detergentes apresentavam problemas ao meio-

ambiente uma vez que não eram degradados pelas enzimas bacterianas devido às suas cadeias 

altamente ramificadas (observados pela espuma persistente nos rios, acarretando em uma 

maior mortandade de algas pela dificuldade de realizar a fotossíntese, mortandade de peixes 

pela diminuição da quantidade de oxigênio na água pela decomposição das algas, etc.). A 

partir de 1966 foram substituídos pelos detergentes do tipo LAS (alquilbenzenosulfonatos 

com cadeia alquila predominantemente linear), com grande diminuição do impacto ambiental, 

uma vez que as bactérias conseguem degradar cadeias que tenham somente uma ramificação.   

 

OSO3Na10

Laurilsulfato de Sódio
Detergente do tipo LAS SO3Na

4

(alquilbenzenosulfonato de sódio linear)

SO3Na

Detergente do tipo ABS

(alquilbenzenosulfonato de sódio)  

 

Figura 3.6.5. Fórmula molecular de alguns detergentes comerciais. 

 

 
Caracterização dos óleos e gorduras 

 

(a) Índice de acidez 

 O teor de ácido livre de um óleo ou gordura mede o grau de deterioração do mesmo e é 

determinado por titulação direta com uma solução alcalina padrão. O índice de acidez 

corresponde ao número de mg de KOH necessários para neutralizar 1 g de óleo. 
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(b) Percentual de ácido livre 

É determinado a partir do índice de acidez, através da relação: 

 

% ácido livre = índice de acidez   x 
M

561  
 

onde M é a massa molar do ácido graxo presente em maior proporção. 

 

(c) Índice de saponificação 

 O índice de saponificação (IS) é o número de mg de KOH necessários para hidrolisar 

(saponificar) 1 g (1000mg) de material. Assim, a porcentagem de KOH a ser utilizada em 

uma reação de saponificação é igual a IS/10. Quanto maiores as cadeias dos ácidos graxos 

presentes, tanto menor a quantidade de KOH necessária para a saponificação. Por isso, o IS 

fornece uma idéia sobre o comprimento médio da cadeia carbônica dos ácidos graxos que 

constituem o óleo ou gordura. A relação entre a massa molecular do KOH e a massa 

molecular do NaOH é (56,1/40) igual a 1,4. Assim, um óleo com IS = 180 precisa de 18g% de 

KOH ou 12,9g% de NaOH para ser saponificado.  

 

(d) Equivalente de saponificação 
 O equivalente de saponificação (ES) corresponde à quantidade de material saponificado 

por 1 g de KOH. Relaciona-se com o IS através da expressão: 

 

ES  =  
56100

IS  
 

 O procedimento experimental envolve a hidrólise do óleo ou gordura com um excesso de 

solução de KOH 0,5N e a titulação da base não reagida com uma solução ácida padrão. 

Gorduras constituídas principalmente por ácidos graxos de 18 carbonos, como o ácido 

palmítico, apresentam um equivalente de saponificação em torno de 290. Valores superiores 

indicam a presença de ácidos graxos com cadeias maiores, a presença de hidroxi-ácidos 

(exemplo, o óleo de rícino tem ES=310) ou de material não saponificável. Valores em torno 

de 200 a 240 são característicos de gorduras e óleos ricos em ácidos graxos de cadeias 

carbônicas com menos de 18 átomos de carbono. Por exemplo, o ES da manteiga está entre 

240 e 260. 

 

Experimento 18. Preparação de sabão transparente 

Colocar 6g de óleo de mamona, 21g de óleo de coco (23,5mL), 3g de óleo de oliva e 12mL 

de etanol em um balão de 2 ou 3 bocas de 250mL equipado com condensador de refluxo e 

banho de água. Aquecer o sistema com agitação magnética até a fusão das gorduras.  

Preparar uma solução contendo 4,53 g de NaOH em 10mL de água destilada. Lentamente 

introduzir essa solução no balão de reação parcialmente aquecido. Reagir durante uma hora 

em banho-maria, a 90 
o
C. Durante esse tempo, realizar os experimentos seguintes. 

Ao terminar a reação adicionar uma solução de 5,56g de sacarose em 5mL de água 

destilada. Acrescentar, ainda, 7,4g de glicerina. Manter o aquecimento e a agitação por mais 

10 minutos e resfriar a 60
o
C.  

Adicionar corante e aromatizante lentamente, misturar bem e verter em moldes. Deixar em 

repouso até endurecer. 
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Experimento 19. Determinação do índice de acidez – Reação com KOH diluído, 

neutralização dos ácidos livres. 

 Pesar com exatidão cerca de 5 g da amostra (óleo ou gordura) diretamente em um 

Erlenmeyer de 250 mL. Adicionar 50 mL da mistura etanol-éter etílico (1:1) recentemente 

preparada. Se necessário, aquecer levemente a mistura para facilitar a solubilização. Adicionar 

2 gotas de fenolftaleína e titular com uma solução de KOH 0,02M. Determinar o índice de 

acidez e o percentual de ácido livre. 

 

Experimento 20. Determinação do índice de saponificação – Reação com KOH alcoólico a 

quente (hidrólise dos ésteres e neutralização dos ácidos). 

 Pesar com exatidão cerca de 1 g da amostra de óleo ou gordura (o mesmo do experimento 

anterior) diretamente em um balão de fundo chato de 250 mL. Acrescentar 25 mL de uma 

solução 0,5M de KOH em etanol e aquecer o conjunto em banho a 90
o
C durante 45 minutos, 

utilizando placa de aquecimento e agitação. Resfriar e titular o excesso de KOH (diretamente 

no balão) com uma solução 0,5M de HCl, usando fenolftaleína como indicador. Titular, 

também, 25 mL da solução de KOH 0,5M com HCl 0,5M (Branco). Anotar os volumes 

gastos e calcular o índice de saponificação da gordura utilizada. 

 

IS = 
[(B - A)  x  M HCl  x  56100]

m  
 

onde B é o volume de HCl gasto com a prova em branco (em mL), A é o volume de HCl gasto 

com a amostra (em mL), MHCl é a molaridade do HCl (mol/L), 56100 é o valor da massa 

molar do KOH em mg/mol e m é a massa da amostra (mg). 

 

Experimento 21. Preparação de um sabão a frio 

 

Tabela 1. Formulações para sabões preparados a frio (quantidades expressas em g) 

 

Componentes 
Formulação 

1 2 3 4 

Solução básica 

  Água destilada 7,5 4,0 7,5 7,5 

  NaOH 2,96 2,96 2,92 2,95 

Óleos e gorduras 

Óleo de canola - - - 6 

Óleo de mamona - - 2 4 

Óleo de coco 16 16 8 - 

Óleo de milho - - - 4 

Banha de porco - - 8 - 

Óleo de oliva 4 4 - - 

Ácido esteárico - - - 2 

Óleo de girassol - - 2 4 

Outros 

Corante e  

aromatizante 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Leite - 3,5 - - 
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De acordo com uma das formulações apresentadas na Tabela 1, preparar um sabão 

seguindo os seguintes procedimentos: 

Em um béquer, dissolver o NaOH na água destilada.  

Em outro béquer, misturar os óleos e gorduras e aquecer, com agitação, até sua completa 

fusão. Resfriar. Lentamente adicionar a solução básica a essa mistura e agitar até atingir uma 

consistência tal que, ao movimentar um bastão de vidro sobre a superfície, possa se observar a 

formação de relevos na superfície. Esse tempo varia de 5 a 20 minutos.  

Acrescentar corante e aromatizante e agitar novamente até adquirir consistência. Adicionar 

o leite, quando for o caso. Misturar. Colocar o sabão em moldes e deixar secando durante uma 

semana para endurecer. Durante esse período o processo de saponificação é concluído. 

 

Experimento 22. Testes das propriedades dos sabões 

(a) Utilizando dois tubos de ensaio, preparar soluções aquosas de um sabão e de um 

detergente comercial (~ 0,2g/10 mL). Medir o pH de cada solução, com papel indicador 

Universal. 

(b) Agitar energicamente os tubos, de modo a formar espuma. Observar o aspecto e a 

quantidade de espuma durante aproximadamente 1 minuto, anotando as observações. 

Adicionar a seguir 6 gotas de uma solução de MgSO4 ou CaCl2 a 5% e voltar a agitar. 

Observar e anotar o resultado. Às mesmas soluções adicionar aproximadamente 6 gotas de 

uma solução de fosfato de trissódio a 10%, agitar novamente, observar e anotar o resultado.  

 

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? 

 

Referências 

1. PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; ENGEL, R. G. Introduction to Organic 

Laboratory Techniques – a Small Scale Approach. Saunders College Publishing Orlando. 

USA. 1988. 

2. MABROUK, S. T. J. Chem. Educ. 82, 1534 (2005). 

 

 

3.6.3. Preparação de Corantes Azóicos 

 

 Corantes orgânicos são conhecidos desde a antigüidade tendo sido usados para diversos 

fins, sempre extraídos de fontes naturais. O início do desenvolvimento dos corantes sintéticos 

deve-se a Perkin, que em 1856 descobriu acidentalmente a síntese do primeiro corante 

sintético, a malveína. A descoberta levou a um rápido desenvolvimento desse ramo industrial, 

que se transformou numa atividade milionária, inicialmente na Inglaterra, na Alemanha e 

posteriormente na França. 

 Dentro desta classe de moléculas, os azocompostos foram sintetizados inicialmente por 

Griess em 1862, e vieram revolucionar o mercado de corantes mais comuns, usados em 
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roupas, alimentos, e como pigmentos em tintas para pinturas e para escrita. Esses corantes têm 

como unidade básica o grupo azo (-N=N-) ligado a anéis aromáticos ou a heteroátomos. 

 A preparação destes corantes é geralmente realizada pela reação entre uma amina 

aromática com ácido nitroso, formando um sal de diazônio, em um processo chamado de 

diazotação (Figura 3.6.6). 

 

R NH2 + HNO2

HCl
R N N + Cl 2H2O+

 
 

Figura 3.6.6. Esquema genérico da diazotação, onde R = arila. 

 

 Os sais de diazônio podem então agir como eletrófilos em uma reação de substituição 

eletrofílica aromática, onde o substrato é em geral um composto aromático ativado (fenol ou 

anilina), em um processo chamado de acoplamento, produzindo o azocomposto (Figura 3.6.7). 

 
X

+ R N N XNNR

 
 

Figura 3.6.7. Reação de acoplamento utilizando um sal de diazônio. 

  

Para sua utilização como corantes de tecidos e alimentos, os corantes azóicos devem 

possuir grupos polares ácidos ou básicos ligados aos anéis aromáticos (derivados do benzeno 

ou do naftaleno), que possam permitir a fixação do corante. Os corantes azóicos são dos mais 

importantes corantes utilizados em alimentos, porém há uma grande controvérsia em relação à 

segurança de sua utilização, sendo que vários compostos deste tipo já tiveram sua ação 

cancerígena comprovada e foram então banidos do mercado.   

Outra importante aplicação desses corantes é como indicadores ácido-base, já que sua cor 

varia com o pH em faixas bem determinadas. 

 

Experimento 23. Preparação do vermelho de metila 
 

N N

HOOC

N

 
 
 Diazotação: Em um béquer de 500 mL munido de agitação magnética e resfriado com 

banho de gelo/água, colocar 3,35 g (25mmol) de ácido antranílico (ácido o-aminobenzóico) e 

5 mL de ácido clorídrico concentrado. Acrescentar 20 mL de água e 50 g de gelo picado. 

Mantendo a temperatura entre 0-5
o
C, adicionar à mistura, de uma só vez, 1,75 g de nitrito 

de sódio (25 mmol), para que ocorra a reação de diazotação. Após 4 ou 5 minutos verificar a 

presença de ácido nitroso livre, pingando uma gota do meio em uma tira de papel de amido-

iodeto, em um vidro de relógio. A formação de cor azul intensa confirma a presença do ácido 

nitroso. Caso não seja observada a coloração, adicionar mais alguns miligramas de nitrito de 
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sódio e testar novamente depois de alguns minutos. Deixar o meio em agitação por mais 10 

minutos. Após esse tempo obtém-se uma solução amarelo-claro límpida do sal de diazônio, 

contendo pedaços de gelo. 

Reação de acoplamento: Mantendo a temperatura baixa, adicionar ao meio 3,65 g de 

N,N-dimetil-anilina (30 mmol) e 3,5 g de acetato de sódio cristalizado. Agitar por 15 minutos. 

Adicionar mais 70 mL de água gelada e remover o banho de resfriamento, permitindo que a 

mistura reacional chegue, sob agitação constante, à temperatura ambiente. Filtrar o sólido 

vermelho obtido em funil de Buchner e lavar com água gelada.   

 Testes: Colocar uma pequena alíquota do produto em dois tubos de ensaio, diluir com água 

e alcalinizar levemente um dos tubos, observando o efeito. 

 Colocar um pedaço de lã natural em cada um dos tubos e aquecer por cerca de 5min. Após, 

retirar o fio de lã e lavá-lo exaustivamente com água, avaliando a capacidade dos corantes de 

tingir a lã. 

 

Experimento 24. Preparação do corante Laranja II  

 

N N

HO

HO3S

 
 Diazotação: Em um Erlenmeyer de 125 mL misturar 2,4 g de ácido sulfanílico 

monohidratado (ácido p-aminosulfônico) com 25 mL de uma solução de carbonato de sódio a 

2,5%. O ácido sulfanílico é pouco solúvel em meio ácido, por isso usa-se o carbonato de sódio 

para auxiliar na dissolução. Aquecer em chapa de aquecimento até que a solução se mostre 

límpida. Resfriar e adicionar 0,95 g de nitrito de sódio, agitando para que se solubilize. Verter 

sobre 15 g de gelo picado, em um béquer, colocar em banho de gelo para manter a 

temperatura entre 0 e 5
o
C e adicionar 5 mL de ácido clorídrico concentrado. Transcorridos 

alguns minutos observa-se a separação de finos cristais do sal de diazônio. Verificar a 

presença de ácido nitroso livre pingando uma gota da suspensão em um papel de amido-iodeto 

(a formação de intensa coloração azul indica teste positivo). Em caso de ausência de ácido 

nitroso livre adicionar mais alguns miligramas de nitrito de sódio e repetir o teste após alguns 

minutos, sempre mantendo a mistura resfriada.  

 

 Reação de acoplamento: Em um béquer de 100mL, dissolver 1,8 g de -naftol em 10 mL 

de solução de hidróxido de sódio a 10%. Verter essa solução sobre o meio da diazotação, 

mantendo o meio resfriado. A reação deve ser mantida com agitação por 10 minutos. 

Adicionar 5g de NaCl e dissolver (ou adicionar 15mL sol. saturada NaCl). Se necessário, 

aquecer para dissolver e resfriar novamente. O corante laranja obtido é separado por filtração 

em funil de Buchner, e lavado com água gelada. 

  

 Testes: Realizar os testes descritos no Experimento 23. 
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Experimento 25. Preparação de alaranjado de metila
 

 

 

N NN SO3H

 
 

 Diazotação: Seguir os procedimentos descritos no Experimento 23, utilizando um béquer 

de 250mL na preparação. 

  

 Reação de acoplamento: Em um béquer de 50mL misturar 1,5 mL de N,N-dimetil-anilina, 

na capela, com 1,25 mL de ácido acético glacial. Resfriar a 0 – 5 
o
C. Adicionar esta mistura 

ao meio da diazotação e manter agitação vigorosa por cerca de 3 minutos. Deixar em repouso, 

no banho de gelo, por mais 15 minutos, para completar a reação. Observar a separação da 

forma ácida do corante, que é vermelha e conhecida como heliantina. Filtrar o corante em 

funil de Buchner e lavar com água gelada. 

 

 Testes: Realizar os testes descritos no Experimento 23. 

 

Experimento 26. Preparação do corante para-red (vermelho monolite)
3,4 

 

Diazotação: Em um béquer de 100 mL adicionar 1 mL de ácido sulfúrico concentrado a 10 

mL de água destilada. Adicionar, sob agitação constante, 1 g de p-nitroanilina e dissolver ao 

máximo (não é necessário dissolver totalmente). Resfriar a mistura a 5
o
C em banho de gelo e 

adicionar com agitação vigorosa, de uma só vez, uma solução de 0,5g de nitrito de sódio em 

2,5 mL de água. Manter a temperatura da mistura abaixo de 5
o
C. Após 4 ou 5 minutos 

verificar a presença de ácido nitroso livre, pingando uma gota do meio em uma tira de papel 

de amido-iodeto, em um vidro de relógio. A formação de cor azul intensa confirma a presença 

do ácido nitroso. Caso não seja observada a coloração, adicionar mais alguns miligramas de 

nitrito de sódio e testar novamente depois de alguns minutos. Manter a reação por mais 10 

minutos. 

Reação de acoplamento: Dispersar ao máximo 1 g de -naftol em 10 mL de solução de 

NaOH 10%. Resfriar a mistura em banho de gelo a 5
o
C e verter lentamente no frasco 

contendo o sal de diazônio, com agitação constante. Continuar a agitação por mais 15 

minutos, mantendo a temperatura baixa.  Acidificar o meio com ácido sulfúrico 1M. 

Observa-se a formação de um precipitado vermelho, o qual pode ser filtrado a vácuo. Lavar o 

produto com água gelada. 

  

 Testes: Realizar os testes descritos no Experimento 23. 
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Experimento 26. Preparação do corante Amarelo Sudan 
 

Diazotação: Em um Erlenmeyer de 100 mL preparar uma solução contendo 10 mL de água 

e 2 mL de ácido sulfúrico concentrado (não esqueça que o ácido deve ser vertido sobre a 

água). Aquecer e adicionar 0,011 mol de anilina. Após a reação ácido-base, a solução deve 

apresentar-se límpida. Adicionar, então, 25 g de gelo picado e resfriar a solução em banho de 

água/gelo (0-5
o
C). Adicionar 0,012 mol de nitrito de sódio para que ocorra a diazotação. A 

temperatura não deve ultrapassar 5
o
C. Se ocorrer formação de um precipitado amarelo, 

acidificar a mistura com ácido sulfúrico diluído (10%) para deixar o pH em torno de 3. Após 4 

ou 5 minutos verificar a presença de ácido nitroso livre, pingando uma gota do meio em uma 

tira de papel de amido-iodeto, em um vidro de relógio. A formação de cor azul intensa 

confirma a presença do ácido nitroso. Caso não seja observada a coloração, adicionar mais 

alguns miligramas de nitrito de sódio e testar novamente depois de alguns minutos. Manter a 

reação por mais 10 minutos. 

 

 Reação de acoplamento: Em um béquer de 100 mL dissolver 0,01 mol de -naftol em 40 

mL de NaOH 10%. Sobre esta solução, resfriada e mantida entre 0 e 5
o
C, verter a solução 

do sal de diazônio. Agitar por 10 minutos. O precipitado amarelo-alaranjado que se forma 

deve ser filtrado a vácuo e lavado com água gelada.  

 

 Testes:  Colocar uma pequena alíquota do produto em dois tubos de ensaio, diluir com água 

e testar o pH. Deixar um dos tubos com pH ácido e outro ligeiramente básico, observando o 

efeito. 

 Colocar um pedaço de lã natural em cada um dos tubos e aquecer por cerca de 5min. Após, 

retirar o fio de lã e lavá-lo exaustivamente com água, avaliando a capacidade dos corantes de 

tingir a lã. 

 

 Observação: A lã, em meio básico, pode ser hidrolisada e se tornar solúvel. 

 

Questionário: 

 

1. O que são corantes azóicos e como podem ser preparados? 

2. Quais os cuidados a serem tomados para sua preparação? 

3. Quais os principais usos dos corantes azóicos? 

4. Qual é a função do carbonato de sódio na preparação do sal de diazônio? 

5. Por que as reações de diazotação e acoplamento devem ser conduzidas à temperatura baixa? 

6. Por que os corantes com grupos polares são mais utilizados em tecidos? 

 

Referências: 
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John Wiley & Sons, New York, 1994. 

2. NIMITZ, J.S. Experiments in Organic Chemistry – from microscale to macroscale, Prentice 

Hall, New Jersey, 1991. 

3. MANO, E.B.; SEABRA, A.P. Práticas de Química Orgânica , 3ª. Ed., Editora Edgard 

Blucher Ltda, Rio de Janeiro, 1987. 

4. PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; ENGEL, R. G. Introduction to Organic 

Laboratory Techniques – a Small Scale Approach. Saunders College Publishing Orlando. 

USA, 1988. 
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4. Análise Orgânica 
 

 

Identificação sistemática de um composto orgânico 
 

 Visando identificar as substâncias desconhecidas deverão ser seguidos os seguintes 

procedimentos: 

 

Ensaios preliminares 

 Como procedimento inicial, observar o aspecto da amostra, tais como estado físico, cor, 

tipo de partícula. 

 

Ensaios gerais 

- Ensaio de Lassaigne (fusão com sódio – Análise elementar qualitativa), para verificar a 

presença de halogênios, enxofre e nitrogênio. 

- Classificação em grupos de solubilidade. 

- Ensaios para aromaticidade, ligações duplas ativas e testes de classificação da cadeia 

carbônica para halogenetos. 

 

Ensaios suplementares 

 Com base nas informações já disponíveis realizar os testes específicos para identificação da 

família que pertence o composto. 

 

Determinação das constantes físicas 

 Determinar a temperatura de fusão das amostras sólidas, o ponto de ebulição e o índice de 

refração das substâncias líquidas. 

 

Ensaios especiais 

 Interpretar os espectros de absorção na região do UV-Vis e do Infravermelho, 

espectrometria de massas e RMN. Quando for o caso, determinar a rotação específica. 

 

4.1. Análise elementar por via úmida - Ensaio de Lassaigne  

 O ensaio de Lassaigne consiste em fundir a amostra com sódio metálico. Quando o 

composto contém nitrogênio, enxofre ou halogênios ocorre a formação de sais de sódio 

desses elementos, os quais são solúveis em água e facilmente identificáveis por métodos de 

análise inorgânica qualitativa.  

 Nesse experimento é necessário tomar muito cuidado no manuseio do sódio metálico, uma 

vez que o mesmo, em contato com água ou mesmo umidade, produz hidrogênio gasoso (H2), o 

qual se inflama com o calor da reação, com alto risco de explosão. 

  

Experimento 1. Fusão com sódio 

 

 Pegar um pedaço de sódio metálico de 4 mm de aresta recentemente cortado. Secar o sódio 

com um papel de filtro e colocar em um tubo de ensaio resistente, de 12 cm, seco e limpo, 

fixado verticalmente em um suporte metálico. O tubo de ensaio atravessa uma chapa de 

amianto por um orifício central, de tal forma que apenas 2 cm do tubo permaneçam abaixo da 

chapa de amianto. 
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Iniciar o aquecimento do tubo de ensaio, de maneira rápida e intensa, até a fusão do sódio e 

a elevação de 1 cm dos vapores dentro do tubo. Acrescentar 3 gotas ou 0,2 g da amostra de 

uma só vez, diretamente sobre o sódio fundido (muito cuidado nesse momento!) e retirar a 

chama. Deixar o tubo esfriar e adicionar lentamente, sob agitação, 3 mL de etanol a 95 %. 

Caso a reação não cesse, acrescentar mais álcool. Cuidadosa e lentamente adicionar 10 mL de 

água destilada. Aquecer a solução até a ebulição, usando pedaços de porcelana porosa (se o 

volume estiver muito grande, colocar em um béquer pequeno). Filtrar. Observe que o volume 

final seja suficiente para os testes a seguir (~10 mL). Se necessário, aumente o volume com 

água. O filtrado (solução S) é usado para os ensaios específicos abaixo discriminados. 

 

Experimento 2. Determinação de enxofre 

 

 (a) Acidificar 1 mL da solução S com ácido acético concentrado e adicionar 5 gotas de 

solução de acetato de chumbo 1%. Positividade pelo aparecimento de um precipitado negro. 

 

 (b) Tomar 1 mL da solução S e adicionar 3 gotas de uma solução de nitroprussiato de 

sódio 2%. Positividade pelo aparecimento de coloração violeta, que pode ser fugaz. 

 

Experimento 3. Determinação de nitrogênio 

 

 (a) Colocar 2 mL da solução S em um tubo de ensaio e adicionar 0,1 g de sulfato ferroso 

em pó. Aquecer suavemente com agitação até a ebulição. O aparecimento de coloração azul 

nesta etapa ainda não confirma a presença de nitrogênio. Adicionar gotas de H2SO4 10%, o 

suficiente para dissolver o hidróxido de ferro, acidificando a solução. Positividade pelo 

aparecimento de um precipitado azul, que pode ser mais bem visualizado após filtração em 

papel-filtro. Caso o teste (a) para nitrogênio não dê resultado positivo, fazer o teste (b). 

 

 (b) Colocar 1 mL da solução S em um tubo de ensaio e ajustar para pH 13 usando NaOH 

10%. Adicionar 2 gotas de solução saturada de sulfato ferroso amoniacal e gotas de KF 30%. 

Aquecer a solução à ebulição durante 30s. Deixar esfriar. Acidificar a solução com ácido 

sulfúrico 30%, até a dissolução do hidróxido de ferro. Evitar o uso de excesso de ácido. 

Positividade pelo aparecimento de um precipitado azul. 

 

 Se houver dúvida, filtre a solução e observe o precipitado azul no papel de filtro! 

 

Experimento 3. Determinação de halogênio 

 

 Acidificar 1 mL da solução S com ácido nítrico 10%, e ferver suavemente durante alguns 

minutos (na capela) para eliminar qualquer traço de cianeto ou sulfeto de hidrogênio que 

estejam presentes (este cuidado é fundamental se a amostra contiver nitrogênio ou enxofre). 

Esfriar e, se aparecer algum precipitado, filtrar a solução.  

A seguir, adicionar algumas gotas de solução de AgNO3 10%. Positividade pelo 

aparecimento de precipitado denso, que pode ser branco ou amarelo. 

  Observação: Quando se formar apenas uma ligeira turvação, o teste para halogênios 

deve ser considerado negativo. Quando o precipitado for branco e solúvel em hidróxido de 

amônio, o halogênio é o cloro. Se o precipitado for amarelo pálido e pouco solúvel em 
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NH4OH, o halogênio é o bromo, e se o precipitado for amarelo e insolúvel em NH4OH o 

halogênio é o iodo. 

 

 Teste específico para bromo. Colocar em um tubo de ensaio 1 a 2 mL da solução S, 5 

gotas de ácido acético concentrado e 0,1 g de dióxido de chumbo. Na boca do tubo colocar 

uma tira de papel de filtro embebida em solução de Fluoresceína 1%. Aquecer com cuidado 

até a ebulição. Positividade pela mudança de coloração do papel na boca do tubo de amarelo 

para rosa.  

Observação: Os cloretos e os cianetos não interferem neste ensaio; os iodetos dão 

coloração castanha. 

 

Questionário: 

1. Que compostos são formados quando um composto orgânico que contém C, H, O, N, S e X, 

é fundido com sódio? 

2. Por que se coloca etanol no resíduo da fusão com sódio antes de se diluir com água? 

3. O que é o precipitado negro no ensaio a) da determinação de enxofre? 

4. Qual o composto que fornece a cor azul-violácea no ensaio b) da determinação de enxofre? 

5. Por que os sulfetos e cianetos devem ser eliminados no ensaio geral de determinação de 

halogênios? 

6. Na determinação de bromo com papel de Fluoresceína 1%, que composto de cor rósea é 

formado? 

 

4.2. Classificação da Cadeia Carbônica para Halogenetos por via úmida - Teste do nitrato 

de prata alcoólico 

 

Este teste permite identificar o tipo de cadeia carbônica que os átomos dos halogênios estão 

ligados. O teste baseia-se na reatividade do haleto com AgNO3, através de um mecanismo de 

substituição nucleofílica unimolecular. 

 Em tubo de ensaio, colocar 2 a 3 gotas da amostra original pura (ou aproximadamente 20 

mg, se for sólida) e 0,5 mL de solução alcoólica de nitrato de prata a 2%. Observar se ocorre 

precipitação. A positividade do teste a frio é dada para: 

 

 - iodetos e brometos de alquila primários, secundários e terciários; 

 - cloretos de alquila terciários, cloretos de alila e cloretos de benzila. 

  

Se não tiver ocorrido a formação de precipitado, aquecer até à ebulição e observar novamente. 

Caso se forme precipitado a quente o composto pode ser: 

 

  - cloreto de alquila primário ou secundário. 

 

Não ocorre formação de precipitado em nenhuma das condições para:  

  - haletos de arila (halogênio ligado diretamente ao anel) e de haletos de vinila 

(halogênio ligado em carbono de ligação dupla); 

   - clorofórmio, bromofórmio. 
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4.3. Presença de Insaturação Ativa 

 

 Os testes a seguir permitem identificar ligações duplas ou triplas que sofrem reações de 

adição. Observação: Insaturações de anéis aromáticos não são classificadas como 

insaturações ativas, pois não sofrem tipicamente reações de adição. 

 

Teste da adição de bromo 

A adição de bromo a uma ligação dupla forma um di-haleto vicinal. Dissolver cerca de 0,2 

mL de cada amostra em 0,5mL de tetracloreto de carbono (ou diclorometano), em um tubo de 

ensaio, e adicionar gota a gota uma solução de bromo em tetracloreto de carbono. Se houver o 

descoramento da solução de bromo considera-se que o composto possui insaturação ativa.  

Observação: Verificar se não há desprendimento de HBr gasoso, o que caracteriza uma 

reação de substituição (anéis aromáticos ativados ou compostos de carbonila com H no 

carbono alfa). O teste pode ser feito colocando um pedaço de papel tornassol azul umedecido 

em água na saída do tubo de ensaio. Se houver liberação de HBr, o papel ficará vermelho. 

Nesse caso a reação não será uma adição e, portanto, não vai caracterizar a presença de 

insaturação ativa. 

 

Teste de Baeyer 

Compostos que possuem insaturações ativas reagem com solução aquosa de KMnO4, 

formando dióis vicinais. Em um tubo de ensaio colocar 0,1 mL da amostra, adicionar 1 mL de 

água ou etanol e juntar gota a gota uma solução aquosa de KMnO4 1%. Se houver o 

descoramento da coloração violeta da solução de KMnO4 e formação de um precipitado 

marrom de MnO2 o teste é considerado positivo, ou seja, o composto tem insaturação ativa.  

Observação: Outros compostos também podem reagir com KMnO4, produzindo produtos de 

oxidação (aldeídos, álcoois primários, secundários, fenóis,...).  

 

Observação: Os testes de bromo e Baeyer juntos confirmam a presença da insaturação ativa. 

 

4.4. Testes de Aromaticidade 
 Os testes de aromaticidade permitem verificar a presença de anel aromático na amostra. 

 

Teste do formol 

Este teste não se aplica nos seguintes casos (testar): 

- compostos solúveis em ácido sulfúrico 

- compostos que reagem com o ácido sulfúrico formando produtos coloridos. 

 Muito cuidado na execução dos testes. Alguns compostos podem reagir violentamente 

com o ácido, projetando-se para fora do tubo. Sempre coloque o ácido sobre a amostra, aos 

poucos. 

 

Solução 1: Dissolver 0,05 g ou 3 gotas da amostra em 0,5 mL de solvente não-aromático (por 

exemplo: CCl4). 

Solução 2: Preparar o reagente formol/ácido sulfúrico, misturando 1 mL de H2SO4 

concentrado com 1-2 gotas de formol. 

 

 Verter cuidadosamente a solução 2 pelas paredes do tubo que contém a solução 1, sem 

que as mesmas se misturem. Observar a formação de um anel colorido na interface. 
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Teste da chama 

Caso o teste do formol não tenha sido conclusivo, fazer a confirmação colocando cerca de 

0,05 g da amostra em um cadinho de porcelana (em capela), apoiado de forma inclinada sobre 

um triângulo de arame. Queimar o material com chama direta. Observar a liberação de fumaça 

escura e a formação de resíduo preto que confirma a presença de anel aromático. 

 
Questionário: 

1. Comparar a estabilidade dos seguintes carbocátions: 

CH3

H3C

CH3

CH3

CH

H

H3C

CH3

H H

H

CH2

H

CH2CH2H3C

H H

H

H
H

(a) (b)
(c)

(d) (e)  
2. Fornecer os produtos dos testes de adição de bromo e adição de permanganato de potássio 

ao cicloexeno. 
3. Qual a espécie reativa no teste de aromaticidade? 

 

4.5. Análise de Grupos Funcionais Orgânicos por via úmida 
 

4.5.1. ÁLCOOIS 

 

Caráter ácido-básico  

Verificar o pH da amostra com papel indicador universal (pH próximo de 5-6). 

 

Classificação da cadeia carbônica de álcoois 

A classificação de um álcool como primário, secundário ou terciário é dada pela 

combinação dos resultados dos testes de Lucas e Bordwell, e somente após a realização de 

ambos pode-se chegar a uma conclusão. 

 

Teste de Lucas (caracterização de álcoois solúveis em água) 

 O teste de Lucas é um exemplo de reação de substituição nucleofílica unimolecular (SN1). 

Esta reação deve ser conduzida na capela, pois o reagente de Lucas contém HCl e ZnCl2. Em 

tubo de ensaio colocar 3 a 5 gotas de amostra e adicionar 3 mL do reagente de Lucas. Fechar o 

tubo com uma rolha e agitar. Deixar em repouso e observar. 

  (a) Se a solução permanecer límpida – álcool primário (ou não é álcool). 

  (b) Se ocorrer turvação em 5 minutos – álcool secundário. 

  (c) Se houver separação imediata em duas camadas – álcool terciário. 

 Alguns álcoois secundários precisam ser aquecidos a ~50 
o
C em banho-maria para que a 

reação se inicie. 

Caso haja dúvida entre álcool secundário e terciário, tratar a amostra com HCl concentrado, 

sem cloreto de zinco. No caso de haver turvação, o álcool é terciário.  
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Teste de Bordwell (oxidação de álcoois primários ou secundários) 

 Em tubo de ensaio colocar 0,01 g ou 5 gotas da amostra (caso seja sólida, solubilizar 

previamente em acetona ou outro solvente). Acrescentar 2 gotas do reagente de Bordwell e 

observar os resultados no espaço de 2 segundos. No caso de reação positiva, a solução passa a 

uma coloração que vai do verde ao azul. Caso não haja reação, permanece a cor original do 

reagente (laranja). Fazer um ensaio em branco com a acetona pura, se o teste for positivo. 

 Observações: Alguns fenóis produzem coloração escura que deve ser considerada 

negativa. Aldeídos também oxidam nessas condições. 

 

Teste de Malaprade (caracterização de dióis vicinais)  

 Este teste também identifica α-hidroxicetonas, α-hidroxialdeídos, α-hidroxiácidos e α-

hidroxilaminas. Em um tubo de ensaio colocar 2 mL de solução de ácido periódico 0,5%, 
adicionar 1 gota de HNO3 concentrado, agitar vigorosamente e adicionar a amostra. Agitar 

por 10-15 segundos e acrescentar 1 a 2 gotas de solução de AgNO3 10%. Positividade pelo 

aparecimento de um precipitado branco. 

 Observação: Se houver aparecimento de um precipitado escuro, de AgIO4, o teste é 

considerado negativo. 

 

Questionário: 

1. Qual o papel do cloreto de zinco no teste de Lucas? 

(a) Por que álcoois primários não reagem nas condições do experimento? 

(b) Como poderiam reagir? 

2. Equacionar o teste de Bordwell para um álcool primário e para um álcool secundário. 

 

4.5.2. FENÓIS 

 

Caráter ácido-básico  

Verificar o pH da amostra com papel indicador universal  

 (a) Fenóis sem substituintes atratores de elétrons: pH de 4 a 6 

 (b) Fenóis com substituintes atratores de elétrons: pH de 2 a 4 

  

Complexação com cloreto férrico    

 O cloreto de ferro III reage com fenóis, produzindo complexos coloridos (coloração 

violeta, azul, vermelha ou verde intensa). Fenóis solúveis em água são testados com FeCl3 

aquoso (teste a), fenóis insolúveis em água são testados com FeCl3 dissolvido em CHCl3 ou 

CH2Cl2 (teste b). Aldeídos e cetonas que possuam um alto teor de enol podem dar resultado 

positivo neste teste. 

(a) Dissolver 5 gotas ou 0,03 g da amostra em 1,5 – 2,0 mL de água e adicionar 2 gotas de 

solução aquosa de FeCl3 2,5%. O aparecimento imediato de uma coloração vermelha, azul, 

púrpura ou verde é indicativo da presença de fenol. 

(b) Em um tubo de ensaio seco colocar 0,03 g ou 5 gotas de amostra e adicionar 2 mL de 

clorofórmio (ou diclorometano). Agitar, se não houver dissolução mesmo que parcial, 

adicionar mais 2-3 mL de solvente e aquecer suavemente. Resfriar a 25
o
C e então adicionar 2 

gotas de piridina e 3-4 gotas de uma solução de FeCl3 a 1% em clorofórmio. Agitar e observar 

a formação de cor. Positividade pelo aparecimento imediato de coloração azul, violeta, 

púrpura, verde ou vermelho-tijolo. 

Observação: Coloração amarelo-pálida ou castanho indica teste negativo. 
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Teste de Millon 

Identifica monofenóis com uma posição orto não substituída e desimpedida espacialmente. 

Em tubo de ensaio colocar 0,05 g ou 5 gotas de amostra e acrescentar 1 mL do reagente de 

Millon. A reação é positiva pelo aparecimento de cor vermelha. No caso de não aparecer cor, 

aquecer o tubo até a ebulição e observar novamente. 

 

Teste da ftaleína 

Identifica fenóis que produzem indicadores ou fluorescência. Em tubo de ensaio colocar 

0,05 g da amostra, 0,05 g de ZnCl2 anidro e 0,1 g de anidrido ftálico. Aquecer até a fusão. 

Deixar esfriar, adicionar gotas (muitas) de solução de NaOH a 10%. A reação é positiva se 

desenvolver cor intensa ou apresentar fluorescência. 

 Observação: No caso de fluorescência adicionar água ao tubo para visualizar melhor. 

  

Questionário: 

1. No teste do cloreto férrico para verificação de OH fenólico, que complexo fornece a 

coloração azul-violeta? 

2. Fornecer os produtos do teste da ftaleína quando esta reage com o fenol. 

 

4.5.3. ALDEÍDOS E CETONAS 

 

Teste da 2,4-dinitrofenilhidrazina 

Teste geral para determinação de carbonila de aldeídos e cetonas. Dissolver 0,05 g da 

amostra em 2 mL de etanol 95%. Adicionar 1 mL do reagente de 2,4-dinitrofenilhidrazina. 

Agitar vigorosamente e observar. A positividade do teste é dada pelo aparecimento de um 

precipitado colorido em, no máximo, 15 minutos. 

Observação: Como o reagente é preparado com ácido sulfúrico concentrado, pode ocorrer 

alguma reação ácido-base com amostras de caráter básico. A anilina, por exemplo, também 

produz um sal colorido na reação com esse reagente. 

 

Testes para Aldeídos 

 

Teste de Tollens (teste específico para aldeídos) 

Consiste em uma reação de oxidação com Prata I. Em um tubo de ensaio devidamente 

limpo adicionar 0,01 g ou 0,1 mL da amostra. Juntar 1 mL do reagente de Tollens preparado 

na hora do uso. Agitar. Colocar em banho de água quente, na capela, por 2 minutos. A 

positividade da presença de grupo aldeído é dada pela formação de um espelho de prata nas 

paredes do tubo ou pela formação de um precipitado escuro.  

Observação: A anilina também dá teste positivo com o reagente de Tollens, pois se oxida 

facilmente a nitrobenzeno (ver testes específicos para nitrocompostos). 

  

Preparação do reagente de Tollens: em um tubo de ensaio enxaguado com solução de 

NaOH 10% colocar 2 mL da solução de AgNO3 5% e acrescentar 1 gota de solução de NaOH 

10%. Adicionar a essa mistura gotas de NH4OH concentrado, com agitação constante, até que 

o precipitado formado seja dissolvido. Evitar excesso de hidróxido de amônio. 

Atenção: os rejeitos com reagente de Tollens não podem ser armazenados. 
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Teste de Fehling (teste específico para aldeídos, ou para cetonas -hidroxiladas que 

isomerizam a aldeídos) 

A reação consiste na oxidação com Cobre II. Colocar em um tubo de ensaio 0,05 g ou 0,1 

mL da amostra e acrescentar 0,5-1 mL 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. A 

positividade é dada pelo aparecimento de um precipitado vermelho-tijolo (ou amarelo, ou 

verde-amarelado) no fundo do tubo. 

 

Teste da fucsina (teste específico para aldeídos) 

Em um tubo de ensaio colocar 0,05 g ou 5 gotas de amostra e adicionar 2 mL do reagente 

de Schiff. Agitar suavemente. A positividade é dada pela formação de uma cor que varia da 

púrpura ao violeta.  

Observação: Uma coloração rósea indica teste negativo. 

 

Teste com KMnO4  

 Em um tubo de ensaio colocar uma pequena porção da amostra, dissolver em água e 

adicionar 3 ou 4 gotas de uma sol. aquosa a 1% de KMnO4. Observar o desaparecimento da 

coloração violeta e o surgimento de um precipitado marrom, indicativos da redução do 

permanganato. 

 

Testes para metilcetonas 

Teste do iodofórmio (identifica metilcetonas, acetaldeído e álcoois secundários com um 

grupamento metila adjacente ao carbono ligado à hidroxila) 

  Em tubo de ensaio grande dissolver 0,1 g ou 4 gotas da amostra em 5 mL de dioxano ou 

1,2-dimetoxi-etano (ou 2 mL de H2O, se o composto for hidrossolúvel) e agitar até dissolução. 

Acrescentar 1 mL de NaOH 10% e depois adicionar gota à gota uma solução de lugol até 

persistir cor amarela, agitando sempre. Aquecer em banho de água a 60
o
C durante 5 minutos. 

Deixar esfriar e adicionar 1 mL de água, manter a solução em repouso por alguns minutos. 

Positividade pelo aparecimento de um precipitado amarelo de iodofórmio, de ponto de fusão 

de 119-121
o
C. Filtrar e secar o precipitado e confirmar o ponto de fusão do iodofórmio. 

 

Teste com nitroprussiato de sódio (Identifica metilcetonas) 

  Em tubo de ensaio, colocar 0,05g ou 4 gotas da amostra e adicionar 0,5 a 1 mL de etanol 

e 1 a 2 gotas de nitroprussiato de sódio a 5%. Acrescentar 2 gotas de NaOH a 10%. Acidificar 

com ácido acético a 20%. Positividade pela formação de uma coloração que varia em função 

do grupo carbonado da amostra. 

Acetona: cor vermelha 

Acetofenona: cor azul 

 

4.5.4.  ÁCIDOS CARBOXÍLICOS E DERIVADOS 

 

Teste do nitrato de prata alcoólico (identifica ácidos carboxílicos) 

 Em tubo de ensaio, colocar 2 a 3 gotas da amostra e 0,5 mL de solução alcoólica de nitrato 

de prata 2%. Observar a ocorrência de precipitação. Caso não houver formação de precipitado, 

aquecer até a ebulição e observar novamente. Adicionar 2 gotas de HNO3 5% e verificar se o 

precipitado formado solubiliza. A positividade é dada pelo aparecimento de um precipitado de 

carboxilato de prata, que é solúvel em HNO3 diluído (ao contrário dos haletos de prata obtidos 

na identificação de halogênios). 
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Teste com bicarbonato de sódio (Teste de acidez para ácidos carboxílicos) 

 Dissolver algumas gotas ou alguns cristais da amostra em 1 mL de metanol e lentamente 

adicionar uma solução saturada de NaHCO3, gota à gota. A positividade é dada pela evolução 

de CO2 gasoso. 

 

Teste do hidroxamato férrico (identifica haletos de ácido, anidridos, ésteres e amidas) 

 Antes da realização do teste é necessário fazer um teste preliminar. 

Teste preliminar: Algumas substâncias formam complexos com o cloreto férrico, na 

ausência de hidroxilamina (fenóis, enóis, etc.). Por isso, uma coloração positiva no teste 

preliminar indica que o teste do hidroxamato não é aplicável nesses sistemas. Dissolver uma 

gota ou alguns cristais da amostra em 1 mL de etanol a 95% e adicionar 1 mL de HCl 1M. A 

este sistema acrescentar 1 gota de FeCl3 a 5% e observar a coloração que se desenvolve. Se 

surgir uma coloração vermelha, laranja, azul ou violeta, os testes a seguir não podem ser 

aplicados.  

 

 Procedimento 1 (amostras solúveis em água): Em um tubo de ensaio, colocar 0,05 g ou 1 a 

2 gotas da amostra e adicionar 1 mL de solução de hidroxilamina a 1%. Acrescentar 

cuidadosamente uma solução de NaOH a 5 ou 10% até um pH 6,5-7,0 (~2 a 3 gotas - o 

controle do pH é fundamental). Aquecer à ebulição em bico de Bunsen, para que a reação 

ocorra. Após resfriamento, adicionar 3 gotas de solução de cloreto férrico a 1%. A 

positividade é dada pelo desenvolvimento de cor alaranjada (cloretos de ácido e anidridos) ou 

vinho (ésteres, amidas).  

 Procedimento 2 (amostras insolúveis em água): Em um tubo de ensaio colocar 0,05g ou 1 

a 2 gotas da amostra e 1mL de solução de cloridrato de hidroxilamina 0,5M em etanol e 

0,2mL de solução aquosa de NaOH 6M. Aquecer até a ebulição. Após leve resfriamento do 

sistema, adicionar cuidadosamente 2mL de HCl 1M. Se a solução se mostrar turva, 

acrescentar 2mL de etanol a 95%. Adicionar 1 gota de solução de cloreto férrico a 5% e 

observar mudança de coloração. Se a cor não persistir, adicionar mais solução de cloreto 

férrico até que persista. Um teste positivo é dado pelo aparecimento de coloração magenta, 

vinho ou vermelha.  

  

Questionário: 

1. Equacionar a reação da 2,4-dinitrofenilhidrazina, mostrando o ataque nucleofílico à 

carbonila. 

2. Rever os conceitos de basicidade e nucleofilia, comparando os exemplos: CH3O- e CH3S-. 

3. Comparar a reatividade de cetonas e ésteres. 

 

4.5.5. NITROCOMPOSTOS 

 

Redução com zinco e cloreto de amônio (identificação de nitroaromáticos e nitroalifáticos 

terciários) 

 Dissolver 0,2 mL ou 0,2 g da amostra em 4 mL de etanol 50%, acrescentar 0,2 g de NH4Cl 

e 0,2 g de zinco em pó. Agitar e aquecer até a ebulição. Deixar em repouso durante 5 minutos, 

filtrar e ensaiar o filtrado frente ao reagente de Tollens. Positividade pela formação de um 

precipitado escuro ou um espelho de prata. 
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Redução com hidróxido ferroso 

 Colocar pequena quantidade da amostra em tubo de ensaio e acrescentar 1 mL do reagente 

de sulfato ferroso (A) e 0,7 mL do reagente de KOH alcoólico (B). Se possível, utilizar 

atmosfera inerte. Agitar e observar a formação de um precipitado de cor castanho-

avermelhada. 

 Observação: Um precipitado esverdeado é considerado negativo. 

 

Teste com NaOH (Específico para nitroaromáticos) 

 Em tubo de ensaio colocar 0,1 g ou 0,2 mL da amostra e adicionar 1 mL de acetona e 2 mL 

de NaOH 10%. Agitar e observar. 

 - compostos mononitrados: solução incolor 

 - compostos dinitrados: desenvolvimento de coloração púrpura 

 - compostos trinitrados: desenvolvimento de coloração vermelha 

Observação: A existência de outros grupos funcionais pode "mascarar" as cores. 

 

4.5.6. AMINOÁCIDOS 

Teste da Ninhidrina 

 Em tubo de ensaio dissolver 0,01 g da amostra em água destilada. Adicionar algumas gotas 

do reagente de Ninhidrina e aquecer. Positividade pelo aparecimento de uma cor violeta ou 

azul. 

 

Questionário: 

1. Equacionar os testes de (a) Redução de nitrocompostos com zinco e cloreto de amônio, (b) 

Redução de nitrocompostos com hidróxido ferroso e (c) Teste da Ninhidrina para 

aminoácidos. 

2. Por que a reação de um composto com dois grupos nitro fornece coloração púrpura azulada 

no teste do hidróxido de sódio? 

 

4.5.7. AMINAS 

As aminas são compostos orgânicos com características básicas. Verificar o pH das 

mesmas com papel indicador Universal. 

 

Teste de Hinsberg (classifica as aminas em primárias, secundárias ou terciárias) 

 Este teste é baseado na reação das aminas primárias e secundárias com um cloreto de ácido 

sulfônico. Em um tubo de ensaio colocar 0,3 g ou 0,5 mL da amostra e adicionar 2 mL de 

NaOH 10% e 0,1g de cloreto de p-toluenossulfonila. Agitar energicamente. Aquecer por 5 

minutos e observar o meio. Verificar o pH para confirmar se o meio está básico. Acidificar até 

pH ácido (papel de tornassol azul que mudará para vermelho) com HCl concentrado e 

observar novamente. Aminas primárias e secundárias formam sulfonamidas, enquanto que 

aminas terciárias não formam sulfonamidas. 

Amostra Solução básica Solução ácida 

Amina primária sulfonamida solúvel sulfonamida insolúvel 

Amina secundária  sulfonamida insolúvel sulfonamida insolúvel 

Amina terciária amina insolúvel amina solúvel 

 

 Observação: Este teste é muito sensível às variações de concentração dos reagentes, 

podendo dar resultados falsos. Em caso de dúvida consulte seu professor.  
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Teste de Rimini (Identifica aminas primárias alifáticas) 

Dissolver 2 ou 3 gotas da amostra em 1 mL de acetona (livre de acetaldeído). Agitar bem e 

adicionar 2 gotas de solução de nitroprussiato de sódio 5%. Positividade pelo aparecimento de 

cor vermelha, que pode demorar um pouco a aparecer (cerca de 2 minutos). 

 

Teste de Simon (Identifica aminas secundárias alifáticas) 

Dissolver 2 ou 3 gotas de amostra em 1 mL de uma solução de acetaldeído 5%. Adicionar 

2 a 3 gotas de solução de nitroprussiato de sódio 5%. Positividade pelo desenvolvimento de 

cor azul, que pode ser muito fugaz devido a impurezas presentes. Aminas primárias dão 

coloração amarelo claro ou marrom, ou precipitam (J. of Chem. Educ. 54(3), 189, 1977). 

 

Teste de Feigl-Ohkuma (Identifica aminas terciárias alifáticas e aromáticas) 

Em tubo de ensaio colocar 3 a 4 gotas da amostra e acrescentar 1 mL do reagente de Feigl-

Ohkuma. Se a amostra for sólida, dissolver alguns mg da mesma em etanol antes de adicionar 

o reagente. O reagente de Feigl-Ohkuma é preparado dissolvendo-se ácido cítrico em anidrido 

acético. Aquecer o tubo. Positividade pelo desenvolvimento de cor vermelha que passa a 

castanho. Como as aminas disponíveis não são terciárias, testar também a trietilamina. 

 

Teste com ácido nitroso (Determinação de aminas primárias aromáticas) 

 Este teste baseia-se na reação de preparação de corantes, conforme já realizado. Solubilizar 

a amostra em 3 mL de HCl 10%. Resfriar a solução a 0-4
o
C em béquer com gelo. Mantendo 

em baixa temperatura, adicionar 1 mL de uma solução de NaNO2 5% em água, misturando 

bem, e 1 mL do reagente de -naftol, que é preparado na presença de NaOH aquoso. 

Positividade pelo aparecimento da coloração intensa vermelho-alaranjada do corante 

sintetizado. 

 

Teste da lignina (Determinação de aminas aromáticas primárias e secundárias) 

  Dissolver 0,02 g da amostra em 0,5 mL de etanol e colocar 1 gota sobre um pedaço de 

papel jornal. Adicionar 1 gota de HCl 10%. Positividade pelo aparecimento de cor amarela ou 

laranja. 

 

Questionário: 

1. Por que as aminas terciárias não são mais básicas que as secundárias? 

2. Equacionar o teste de Hinsberg. Por que ao adicionar ácido clorídrico concentrado aparece 

um precipitado no caso de aminas primárias e ocorre solubilização no caso de aminas 

terciárias? 

3. Equacionar o teste de aminas com ácido nitroso. 

4. Por que se adiciona a solução de -naftol em NaOH? O que acontece se o meio reacional 

estiver muito ácido? 

5. Por que no teste de Rimini a acetona deve ser livre de acetaldeído? 
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4.6. Determinação de propriedades físicas 

 
 A pureza e a identidade de uma substância orgânica fica perfeitamente estabelecida quando 

suas constantes físicas e suas propriedades químicas são idênticas às registradas para a citada 

substância na bibliografia científica especializada.  

 As principais propriedades físicas, geralmente utilizadas ou determinadas em laboratórios 

de química orgânica, são os pontos de fusão e/ou de ebulição, massa molecular, densidade, 

índice de refração, rotação específica, espectros de infravermelho, ultravioleta-visível, 
1
H-

RMN- e 
13

C-RMN. Dentre as citadas, as mais simples e econômicas são os pontos de fusão e 

de ebulição.  

 

4.6.1. Ponto de fusão 

 

 O ponto de fusão de uma substância é definido como sendo a temperatura na qual, à 

pressão de uma atmosfera (760 mmHg), encontram-se em equilíbrio os estados sólido e 

líquido da substância. Para uma substância pura, a mudança de estado é geralmente muito 

rápida e a uma temperatura característica, não sendo afetada por mudanças moderadas de 

pressão. Em geral uma substância pura funde em um intervalo de cerca de 1
o
C. A presença de 

pequenas quantidades de impurezas geralmente aumenta esse intervalo e faz com que o início 

da fusão aconteça em temperaturas mais baixas. Por esse motivo pode-se utilizar o ponto de 

fusão como critério de pureza de uma substância. 

 Normalmente, para a determinação do ponto de fusão de uma substância, coloca-se um 

pouco da mesma dentro de um tubo capilar ou entre duas lamínulas usadas em microscopia e 

procede-se ao aquecimento, lento e gradual, até a fusão da mesma. Anota-se a temperatura 

em que iniciou a fusão e aquela em que a substância fundiu completamente. Ambas 

constituem-se nos "limites da fusão" e não devem ser superiores a 2
o
C para que uma 

substância possa ser considerada pura.  

 Técnica dos pontos de fusão mistos: A utilização dessa técnica permite a identificação 

precisa de um composto desconhecido utilizando a determinação do seu ponto de fusão. Para 

isso é necessário dispor de uma amostra pura da substância que se suspeita possuir. Os dois 

compostos (amostra conhecida e desconhecida) são pulverizados e misturados em idênticas 

proporções. É feita a determinação do ponto de fusão. Se o ponto de fusão diminui ou se  o 

intervalo de fusão aumenta significativamente em comparação às amostras individuais, pode-

se concluir que uma substância atuou como impureza da outra e, portanto, são substâncias 

diferentes. Se os dois compostos forem iguais, não ocorre diminuição na temperatura de fusão 

nem alargamento da faixa de fusão.  

 Para a determinação experimental do ponto de fusão podem ser utilizados instrumentos 

comerciais, com aquecimento elétrico, ou ainda um sistema conhecido como tubo de Thiele 

(Figura 4.6.1). O tubo de Thiele é preenchido com um óleo de aquecimento e dispõe de um 

termômetro ao qual é adaptado um tubo capilar contendo a amostra. Por aquecimento são 

produzidas correntes de convecção no tubo, as quais mantêm a temperatura homogênea em 
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todo o sistema. Deve-se ter o cuidado de manter o aquecimento lento, principalmente próximo 

ao ponto de fusão da amostra.  

  
 

Figura 4.6.1. Tubo de Thiele. 

 

 

4.6.2. Ponto de ebulição 

 

 O ponto de ebulição normal de uma substância é definido como a temperatura na qual sua 

pressão de vapor é igual à pressão atmosférica normal (760 mmHg). Cada líquido que não 

sofra decomposição antes de alcançar a pressão de vapor de 760 mmHg possui seu ponto de 

ebulição característico. Em geral, o ponto de ebulição de uma substância depende da massa de 

suas moléculas e da intensidade das forças interativas entre elas. Em séries homólogas, os 

pontos de ebulição dos compostos aumentam regularmente com o aumento da massa 

molecular. Os líquidos polares possuem tendência a ferver a temperaturas mais altas que os 

não polares de mesma massa molecular.  

 O ponto de ebulição é uma constante característica muito utilizada para a identificação de 

líquidos. No entanto, devido à sua grande dependência da pressão e aos erros que podem advir 

da presença de impurezas, é menos seguro e útil na caracterização e como critério de pureza 

que o ponto de fusão, usado para os sólidos.  

Na determinação do ponto de ebulição de um líquido pode-se utilizar um sistema conforme 

mostrado na Figura 4.6.2. Em um tubo de ensaio pequeno, acoplado a um termômetro, é 

colocada certa quantidade do líquido a ser analisado, utilizando-se para isso uma pipeta de 

Pasteur. Um capilar fechado em um dos lados é introduzido invertido nesse líquido. Todo 

conjunto é colocado dentro de um banho de óleo, cuidando para que os atilhos de sustentação 

dos tubos não fiquem submersos. O óleo é aquecido devagar, fazendo-se alguma agitação para 

deixar a temperatura mais homogênea em todo recipiente. O aquecimento é mantido até que 

uma corrente de bolhas rápida e contínua saia do capilar invertido. Nesse ponto o aquecimento 

deve ser interrompido. Quando as bolhas pararem de sair, o líquido entrará no capilar e a 

temperatura registrada nesse momento é a temperatura de ebulição do líquido. 
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Figura 4.6.2. Determinação de ponto de ebulição. 
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