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2. Roteiro das aulas Práticas 

 

2.1. Aula 1 – Apresentação da disciplina e outros conceitos importantes  

2.1.2. Instruções para a frequência no Laboratório 

 

 Esta é a sua primeira aula prática, a qual tem por objetivo mostrar as dependências do laboratório, 

seus equipamentos e as Instruções para a Frequência e Trabalho no Laboratório de Química Orgânica, de 

modo a garantir a sua segurança. 

 Para frequentar as aulas práticas da disciplina você deverá estar atento às seguintes exigências 

obrigatórias com relação ao vestuário e equipamentos de segurança: 

 

1. Uso de calça comprida ou saia comprida (abaixo dos joelhos). 

2. Uso de jaleco branco de mangas longas, preferencialmente de algodão. O uso de aventais 

descartáveis é proibido. 

3. Uso de sapatos fechados. 

4. Uso de óculos de segurança, os quais deverão ser adquiridos pelo próprio estudante.  

 

Além dos itens obrigatórios discriminados acima recomenda-se o uso de luvas (de borracha ou 

cirúrgicas) àquelas pessoas que possuam sensibilidade (ou alergias) a componentes químicos. As luvas 

de borrachas são particularmente indicadas na manipulação de reagentes químicos e na lavagem das 

vidrarias utilizadas durante as aulas práticas. É importante ressaltar, neste ponto, que você receberá as 

informações necessárias quando da manipulação de substâncias químicas corrosivas, inflamáveis e/ou 

tóxicas.  

 O professor da disciplina o orientará sobre qualquer reagente que possua periculosidade especial 

que porventura seja utilizado na disciplina.  

Alguns outros cuidados devem ser tomados de maneira a garantir sua segurança no laboratório: 

 

1. O uso de lentes de contato é completamente proibido. 

2. Não é permitido se maquiar no laboratório. 

3. Não é permitido comer ou beber dentro do laboratório. 

4. Não é permitido fumar dentro do laboratório. 

5. O uso de brincos, anéis, colares e outros objetos de metal é desaconselhado, visto que sofrem 

aquecimento rápido e demoram mais tempo para se resfriarem, aumentando os riscos de 

queimaduras. 

6. Não é permitido utilizar quaisquer reagentes e/ou equipamentos que não estejam disponibilizados 

para a aula prática do dia. 
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7. Não é tolerado nenhum tipo de brincadeira entre os alunos que estão no laboratório; Lembre-se! 

sua brincadeira pode colocar em risco a sua segurança e a de seus colegas. 

8. Em cima das bancadas devem permanecer somente os materiais a serem utilizados nos 

experimentos, tais como caderno de anotações, calculadoras, lápis, caneta e borracha. Evite 

deixar celulares, livros, bolsas e pertences pessoais em cima das bancadas. 

9. Os aparelhos de telefones celulares devem permanecer desligados durante a aula prática. 

 

Os Laboratórios de Química do Instituto de Ciências Exatas conta com os seguintes dispositivos 

de segurança, os quais serão apresentados pelo professor responsável pela disciplina: 

 

1. Extintores de incêndio. 

2. Capelas de exaustão. 

3. Chuveiros e lava-olhos. 

4. Portas de saída, as quais devem estar sempre abertas. 

 

2.1.2. Instruções para realização dos procedimentos no laboratório 

 

 É de fundamental importância para sua segurança e para o seu aproveitamento que você se 

prepare adequadamente para os trabalhos no laboratório.  

 

1. Leia atentamente o protocolo da aula prática antes de entrar no laboratório. Se tiver dúvidas, 

pergunte ao professor da disciplina. 

2. Ao manipular um reagente ou solvente preste sempre atenção no rótulo do frasco, verificando se 

este é inflamável, corrosivo e/ou tóxico. Caso não souber como manipular qualquer substância 

química, consulte o professor da disciplina ou o técnico de laboratório. 

3. Faça as anotações! Esta apostila fornece espaços destinados às anotações relevantes sobre cada 

tópico abordado. 

4. Durante os experimentos, anote todas as suas observações detalhadamente, de maneira a coletar 

todos os dados necessários para o entendimento do experimento e para a execução do seu 

relatório de atividades. 

5. Não deixe suas dúvidas se acumularem. Procure o professor sempre que algo não estiver claro 

para você. Importante! Procure orientação antes de executar alguma operação que você não tem 

certeza se está correta. 

 

2.1.3. Procedimentos para os trabalhos com aquecimento de materiais inflamáveis 
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 Muitos dos reagentes e solventes que iremos trabalhar no laboratório são inflamáveis. Na verdade, 

a grande maioria dos compostos orgânicos são inflamáveis. Assim, nós utilizaremos, sempre que 

necessário, aquecimento indireto nos trabalhos do laboratório, ou seja, não usaremos o Bico de Bunsen e 

sim chapas ou mantas elétricas que promovem aquecimento sem chama. 

 Entretanto, o laboratório é equipado com saídas de gás. Verifique sempre se as saídas estão 

fechadas e se não há vazamentos. Nunca deixe frascos de solventes próximos às saídas de gás. Em caso 

de incêndio, comunique imediatamente o professor ou o técnico do laboratório e efetue os procedimentos 

de emergência adequados à situação. 

 

2.1.4. Procedimentos para a limpeza das vidrarias 

 

 Todos as vidrarias utilizadas nos trabalhos do laboratório devem ser lavadas pelos estudantes e 

deixadas sobre a pia nas bandejas, salvo situações particulares que serão comunicadas pelo professor da 

disciplina. 

 A lavagem das vidrarias deve ser realizada com água corrente e detergente. Em alguns casos é 

necessário o uso de solventes orgânicos para remover alguns produtos orgânicos fortemente aderidos às 

paredes de vidro. Após o enxágue, as vidrarias devem ser lavadas com água destilada e/ou etanol. 

 As pipetas devem ser deixadas de molho em água e detergente, em um recipiente destinado 

somente a este uso e identificado pelo professor ou técnico do laboratório. 

 Caso a vidraria tenha entrado em contato somente com água, essa pode ser colocada para 

secar, sem passar pelo processo de lavagem.  

 

2.1.5. Procedimentos em casos de acidentes 

 

 A atitude correta a ser tomada em caso de acidente é de fundamental importância para evitar 

prejuízos maiores às pessoas que estão no laboratório. Saber o que fazer é muito importante. 

 Em primeiro lugar, caso você identifique algo errado comunique imediatamente o professor da 

disciplina ou o técnico do laboratório. A seguir, uma ou mais das atitudes abaixo devem ser tomadas: 

 

1. Em caso de FOGO, procure os extintores de incêndio indicados para cada tipo de equipamento. 

Chame socorro se necessário. 

2. Em caso de RESPINGO DE PRODUTOS QUÍMICOS NOS OLHOS, lavá-los com água abundante, 

utilizando o lava-olhos, e procurar orientação médica imediata.  

3. Em caso de FERIMENTO PROFUNDO, lavar o local com bastante água, fazer curativo, caso 

necessário e possível, e procurar orientação médica. 

4. Em caso de IRRITAÇÃO DA PELE, lavar o local com água abundante e comunicar o professor 

responsável pela disciplina. 
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5. Em caso de CHOQUE ELÉTRICO, eliminar a fonte corrente e verificar o estado do acidentado. 

Caso ele estiver desacordado, verificar os sinais vitais e prestar primeiros socorros até a chegada 

do atendimento médico. Importante! Somente uma pessoa devidamente treinada pode prestar 

ações de primeiros socorros. 

6. Em caso de DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS SOBRE O CORPO, remover 

imediatamente as vestimentas e dirigir-se ao chuveiro de segurança, abrindo-o e permanecendo 

sob a água até remoção do produto químico. Chamar socorro médico caso necessário. 

7. Em caso de INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS, certifique-se primeiramente de que a fonte de 

contaminação foi eliminada antes de socorrer a vítima. Após eliminar a fonte de gás tóxico, leve a 

vítima para um lugar aberto, fresco e arejado chamando socorro médico, se necessário. 

 

2.1.6. Principais vidrarias de laboratório 

 

 A seguir estão as principais vidrarias utilizadas nos trabalhos de um laboratório de Química 

Orgânica. É importante você saber identificá-los corretamente e qual a sua principal indicação de uso. 

 A grande maioria das peças utilizadas em laboratórios de Química Orgânica é feita de vidro, 

uma vez que os plásticos podem ser atacados pelos solventes orgânicos usuais como hexanos, acetato de 

etila, éter etílico, diclorometano e clorofórmio. Entretanto, algumas peças são comumente confeccionadas 

de porcelana, tais como os funis de Büchner, o almofariz e o pistilo. 
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2.1.7. Principais equipamentos de laboratório 

 

 A seguir estão alguns equipamentos que nós utilizaremos nos trabalhos do laboratório de Química 

Orgânica. É importante você ter cuidado na sua utilização e saber o modo correto de operá-los, visando o 

seu funcionamento perfeito e sua conservação. Caso tenha dúvidas em usá-los, consulte o professor da 

disciplina ou o técnico do laboratório. 
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● Balança analítica (precisão de 0,0001 g) e semi-analítica (precisão de 0,01 g) 

● Chapas elétricas de aquecimento com agitação magnética 

● Mantas elétricas de aquecimento com agitação magnética 

● Incubadoras para aquecimento (banhos-maria) 

● Estufa para secagem de material (temperatura regulável) 

● Evaporador rotatório 

● Capelas de exaustão para manipulação de produtos tóxicos, inflamáveis e que liberem gases 

irritantes e/ou tóxicos. 

 

Algumas figuras ilustrativas: 

 

 

balança semi-analítica 

 

balança analítica 

 

estufa 

 

estufa 

 

capela de exaustão 

 

 

chapas de aquecimento 

 

 

evaporador rotatório 

 

evaporador rotatório 
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2.1.8. Método científico em ciências experimentais 

 

Existem vários livros textos que exploram a natureza do método científico. Esse texto não possui 

a intenção de esgotar o assunto, apenas de introduzi-lo. 

Para elaborar uma ciência experimental como, por exemplo, a Química, partimos sempre da 

observação de um fenômeno. O fenômeno pode ser de ocorrência natural ou não. A partir dessa 

observação procura-se explicar o fenômeno, ou seja, estabelecer uma relação entre a causa do fenômeno 

e o efeito e para se entender a relação entre causa-efeito buscamos entender questões do tipo: Como? Por 

quê? Qual a consequência? Etc. A resposta dessas perguntas são chamadas de HIPÓTESE. A primeira 

hipótese levantada para explicar o fenômeno observado é, certamente, provisória e deve ser verificada ou 

mais bem testada.  

A verificação de uma hipótese deve ser capaz de prever algum resultado baseado na possível 

veracidade da hipótese. Isso é feito realizando um experimento ou uma observação que mostre que a 

previsão, da hipótese levantada inicialmente, se confirma. Hipóteses que não tenham como ser confirmadas 

têm, em geral, pouco valor para a ciência. Se uma hipótese não pode ser verificada, ela é descartada e 

uma nova hipótese é elaborada. É comum que os resultados observados nas verificações de uma dada 

hipótese forneçam pistas para a formulação de outras hipóteses e essas então entram no ciclo da 

verificação. Essa é a maior dificuldade do trabalho científico. Em geral, é possível formular um grande 

número de hipóteses para explicar um determinado fenômeno. Um dos trabalhos mais cansativos consiste 

em ir eliminando uma boa parte das hipóteses formuladas e selecionar a hipótese que explica todos os 

fatos observados. 

Caso uma hipótese seja validada sempre através da verificação, essa pode ser promovida a uma 

teoria e depois a um princípio.  

Uma outra maneira de abordar o método científico consiste em encarar a ciência como um 

conjunto de modelos. A explicação de um dado fenômeno depende da maneira de pensar de um ou uma 

comunidade de cientistas e da comparação de algo desconhecido com algo que já é conhecido. Dessa 

maneira, pode-se propor um modelo. Nenhum modelo é perfeito! Lembre-se que os cientistas são seres 

humanos e muitas vezes dependem de equipamentos para validar determinadas hipóteses. Ou seja, os 

modelos estão em constante aperfeiçoamento!   

 

2.1.9. Erros de medidas – Algarismos significativos 

 

Iniciaremos esse tópico com a frase: TODAS MEDIDAS EXPERIMENTAIS POSSUEM UM ERRO 

ASSOCIADO. Os erros podem ser classificados como erros acidentais, sistemáticos ou aleatórios.  

 O erro acidental, como o próprio nome já diz, é quando o erro na medida ocorre de forma não 

intencional por parte da pessoa que está realizando a medida. O erro sistemático, é um erro que pode ser 
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detectado e corrigido. E o erro aleatório, não pode ser eliminado, mas pode ser minimizado através do 

planejamento mais adequado do experimento.  

Para nós químicos, o erro mais importante é o erro proveniente do limite de precisão do 

instrumento de medida. Esse erro não pode ser evitado, e qualquer resultado experimental relatado sem 

tomá-lo é considerado um resultado de má qualidade. Para entendermos a melhor maneira de se reportar 

um erro relacionado a uma medida, precisamos entender o conceito de algarismos significativos e suas 

operações e erros de medida. 

 

2.1.9.1. Conceitos relacionados aos algarismos significativos e suas operações 

 

No valor que expressa a magnitude de uma grandeza através de uma unidade de medida como, 

por exemplo, a massa de um determinado objeto expressa em gramas. Os algarismos conhecidos com 

certeza, mais os algarismos duvidosos, são denominados algarismos significativos.  Por exemplo, uma 

massa de 200 g. Nesse caso, o fundo de escala da balança utilizada está em gramas, pois não foi 

representado nenhuma casa decimal. Atenção! A massa representada possui 3 algarismos significativos (o 

número dois e dois números zeros!). 

Mas se o fundo de escala da balança utilizada para medir a massa fossem em decigramas, isto é 

0,1 g, o correto é expressar a massa de “200 g” dessa forma 200,0 g. Pois é necessário representar a 

massa com uma casa decimal e nesse caso o valor numérico deve ser representado com quatro algarismos 

significativos.  

Da mesma maneira que se o fundo de escala da balança utilizada para fazer a medida fosse em 

centigramas, isto é, 0,01 g, o valor de “200 g” deve ser representado como 200,00 g, ou seja, com dois 

algarismos decimais. Nesse caso, o valor numérico possui 5 algarismos significativos.   

Mas atenção! Se a esquerda do número só houver zeros, estes zeros não são algarismos 

significativos.  Por exemplo, observe a representação dos fundos de escala do exemplo anterior: 0,1 g e 

0,01 g. Ambos os números possuem um único algarismo significativo. Nesses dois exemplos, o limite de 

detecção da balança com fundo de escala de decigramas é o primeiro algarismo numérico depois da vírgula 

e na balança com fundo de escala em centigramas é no segundo algarismo numérico depois da vírgula.   

Atenção novamente! O algarismo duvidoso sempre está na casa decimal em que está o limite de 

erro do aparelho, ou vidraria, utilizado na medida. Observe qual seria o algarismo duvidoso nos exemplos 

utilizados acima. Os algarismos duvidosos foram representados em negrito. 

200 g; 200,0 g e 200,00 g.  



Universidade Federal de Juiz de Fora 
QUI182 - Química Orgânica Experimental I  
 
 

14 
 

Levando em conta o que foi explicado anteriormente, o correto seria repostar a massa de “200 g” 

levando-se em conta o fundo de escala da balança em que a medida foi realizada. Por exemplo, se a massa 

foi medida em uma balança com fundo de escala de 0,1 g, o correto seria reportar a massa da seguinte 

forma: 200,0 g ± 0,1 g. Observe que a massa medida está acompanhada do erro relacionado ao fundo de 

escala do aparelho e o número de algarismos significativos depois da vírgula são os mesmos.  

Vamos ver agora um outro exemplo: a medida de volume de um líquido. Para medir o volume de 

uma amostra líquida, podemos utilizar uma proveta. Utilizaremos, nesse exemplo, uma proveta de 25 mL, 

cuja menor divisão é 0,1 mL. O limite de erro de uma proveta corresponde à metade de sua menor divisão, 

no caso da proveta utilizada no exemplo, a menor divisão é 0,1 mL, portanto o erro associado a medida é 

a metade de 0,1 mL, ou seja, 0,05 mL.  

O valor reportado foi de 17,24 mL. Observe que o valor reportado possui 4 algarismos 

significativos, sendo dois algarismos representados depois da vírgula. O algarismo duvidoso, ou seja, 

aquele em que não se tem certeza é o dígito 4. Dessa maneira, a forma adequada de se reportar a medida 

de volume é 17,24 mL ± 0,05 mL.  

Uma vez sabido como expressar de forma adequada o valor da magnitude da grandeza de modo 

que ele contenha todos os algarismos significativos, surge outro problema. Como ficam esses algarismos 

significativos quando são realizadas operações matemáticas com eles? A resposta é: temos que seguir 

uma série de regras.  

 

Adição e subtração 

O resultado de uma adição ou de uma subtração deve ser expresso com o mesmo número de 

casas decimais que o termo com o menor número de casas decimais. Essa é a regra número 1! 

Muitas vezes a resposta de uma operação aritmética contém mais algarismos significativos do que 

deverá ser reportado na resposta. Nesses casos, as seguintes regras devem ser utilizadas para arredondar 

o valor até o número correto de algarismos significativos. 

Condições: 

a) Quando o número seguinte ao último número a ser mantido é menor que 5. Nesse caso, 

todos os algarismos indesejáveis devem ser descartados e o último número é mantido 

intacto. 

Por exemplo, ao se arredondar 4,33 para dois algarismos significativos. Observe que o valor 

numérico possui três algarismos significativos. Sendo assim, o algarismo seguinte ao último 

número (4,33) deve ser descartado.  
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b) Quando o algarismo seguinte ao último número a ser mantido for maior que 5, ou seguido 

de outros dígitos, o último número é aumentado em 1 e os algarismos indesejados são 

descartados.  

Por exemplo, ao se arredondar 1,77, possui três algarismos significativos, para dois 

algarismos significativos. Nesse caso, o dígito seguinte ao dígito que deve ser mantido é 7 

(1,77), ou seja, maior que 5. Sendo assim, o dígito que deve ser mantido sofrerá o acréscimo 

de 1. Dessa maneira, a representação correta para 1,77 com dois algarismos significativos é 

1,8. 

c) Quando o algarismo seguinte ao último número a ser mantido é um 5 (seco) ou um 5 

seguido somente de zeros, temos duas possibilidades. 

⮚ Se o último algarismo a ser mantido for ímpar, ele é aumentado de 1 e o 5 

indesejado é descartado. 

⮚ Se o último algarismo a ser mantido for par, ele é mantido inalterado e o 5 

indesejado é descartado. 

 

Por exemplo, ao se arredondar 4,450, possui quatro algarismos significativos, para dois algarismos 

significativos. Observe que o dígito que temos que prestar atenção é o 4,450. Esse dígito é um número par, 

seguido de um cinco. Nesse caso, aplicamos a regra do número par que diz que o dígito deve ser mantido 

inalterado. Dessa forma, o número 4,450 representado com dois algarismos significativos é 4,4.  

Vamos considerar agora o número 8,635. Esse número possui quatro algarismos significativos e 

deverá ser representado com três algarismos significativos. O algarismo que temos que prestar atenção é 

o 8,635. O dígito três é um número ímpar, seguido de um cinco. A regra diz que no arredondamento esse 

deve ser acrescido de uma unidade. Dessa forma, o número 8,635 representado com três algarismos 

significativos é 8,64.  

Vamos agora ver um exemplo de adição e subtração de dois números que possuem algarismos 

significativos diferentes. Observe que os resultados foram expressos seguindo as regras descritas acima.  

Por exemplo:  
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Multiplicação e divisão 

 O resultado de uma multiplicação ou de uma divisão deve ser arredondado para o mesmo número 

de algarismos significativos que o termo de menor número de algarismos significativos.  

Por exemplo, ao se multiplicar 6,1 por 2,23 o resultado deve ser expresso utilizando apenas dois 

algarismos significativos. O mesmo acontece com a divisão de 6,1 por 4,23.  

 

Quando se é necessário fazer mais de uma operação matemática, é desejável que se faça o 

arredondamento apenas ao final do cálculo, ou seja, somente para o resultado. 

 

2.1.10. Elaboração do Caderno de laboratório 

O trabalho de laboratório envolve no mínimo três etapas: 

 

a) Preparação do experimento 

O estudante deverá se inteirar do experimento que será desenvolvido pesquisando na literatura 

os conceitos teóricos envolvidos no experimento, realizar os cálculos necessários, estudando cada etapa 

do procedimento experimental, elaborar o fluxograma do experimento e fazer uma lista dos materiais que 

serão utilizados no experimento. 

Esse trabalho deverá ser feito durante a semana que antecede o experimento.  

b) Desenvolvimento do experimento 

O desenvolvimento propriamente dito do experimento é realizado durante o período de aula, 

seguindo o fluxograma elaborado e anotando todos os fatos observados bem como os problemas 

encontrados durante a execução do experimento.  

c) Discussão e apresentação dos resultados 

No final do período de laboratório, os estudantes do grupo de trabalho devem discutir entre 

si os resultados. Devem construir tabelas, gráficos e responder as perguntas propostas no roteiro da 

apostila. Todas as anotações devem ser feitas em um caderno de laboratório. 
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2.1.11. Elaboração do fluxograma 

 

Fluxogramas são um tipo de diagrama. Um diagrama é um tipo de desenho que organiza 

elementos de uma ideia, ou um procedimento, de forma visual. Ou seja, podemos representar através de 

um fluxograma um texto longo, por exemplo. É possível produzir diferentes diagramas a partir de um mesmo 

texto.  

O ato de produzir o fluxograma a partir do texto que descreve o procedimento experimental, 

permite que o estudante organize previamente as suas ideias e as ações que se seguirão no laboratório, 

evitando a leitura pontual de um procedimento desconhecido no ato da realização do experimento. Isto 

diminui a chance de erros, facilita a organização dos materiais e equipamentos na bancada. Mesmo para 

o químico experiente, a revisão de procedimentos conhecidos se faz mais ágil por meio dos fluxogramas.  

Considere o procedimento experimental a seguir: Preparação de café 

 

Ingredientes 

● 4 colheres de sopa cheias de Café 

● 1 Litro de Água 

● 1 Coador 

● 1 Filtro de papel 

● Garrafa de café 

Modo de Preparo 

Em uma chaleira, ou recipiente apropriado, coloque 500 mL de água filtrada e leve ao fogo até ebulição. 

Em seguida, coloque o filtro de papel dentro do coador e adicione 4 colheres de pó de café de sua 

preferência. Posicione o coador de café na boca da garrafa de café. Certifique-se que o coador está 

encaixado na boca da garrafa de modo a não causar acidentes. Após a água ferver, adicione lentamente 

ao pó de café, tomando cuidado para que o volume de água não ultrapasse o volume do pó de café. 

Atenção! Não mexa a mistura de café e água! Após despejar toda a água, retire o coador e descarte o 

papel de filtro e a borra de café resultante. Tampe a garrafa térmica.  

Observe que são utilizados alguns símbolos e setas no fluxograma. Cada um desses símbolos 

tem um objetivo.   

Início 

Para indicar o início e o fim do fluxograma utilizamos os símbolos de e fim                          . 

Fim. 
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Quando uma ação deve ser realizada, utilizamos o símbolo                                       . E quando 

precisamos tomar uma decisão que poderá ou não alterar o fluxo do processo utilizamos o símbolo                                               

.  

O fluxo do processo, ou seja, a ordem em que as etapas devem ser realizadas, é indicado por 

setas                   .     
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Observe que o fluxograma proposto se inicia com duas ações distintas: "pegar o coador” e “colocar 

a água para ferver”. Uma outra opção de fluxograma seria a elaboração de um fluxograma linear, ou seja, 

quando o fluxograma se inicia com uma única ação. Observe o exemplo abaixo. 

 

 

Os fluxogramas podem ser feitos a mão ou utilizando softwares específicos para isso como, por 

exemplo, o aplicativo Trello. 
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2.1.12. Cálculo de rendimento  

 

 Quando falamos em rendimentos de reação, estamos nos referindo à quantidade de produto 

formado em uma determinada reação química.  

A quantidade de produtos formados em uma dada reação, por sua vez, pode ser prevista através 

da estequiometria da reação. No entanto, experimentalmente, é muito incomum que se consiga atingir a 

quantidade de produto teórico calculado, uma vez que a qualquer processo experimental têm-se associado 

erros de medida.   

Podemos determinar o rendimento reacional do produto bruto e após a etapa de purificação.  Mas, 

devemos especificar essa informação nos relatórios ou trabalhos publicados.  

Para se calcular o rendimento de uma reação é necessário seguir algumas etapas.  

1 – Escrever a equação química balanceada da reação – Aqui devemos prestar um pouco de atenção, pois 

na Química Orgânica nem sempre são representadas todas as espécies que estão do meio reacional.  

2 – Verificar se há algum reagente limitante. Caso haja um reagente limitante. Deverá ser utilizado a sua 

quantidade de matéria para se fazer o cálculo do rendimento teórico.  

3 - Determinar o rendimento teórico. Isso deve ser feito a partir da estequiometria da reação. Calcula-se a 

quantidade de matéria esperada para o produto e a partir da massa molar, faz-se a conversão para massa.  

4 - Determinar o rendimento percentual. É calculado a partir da relação entre a quantidade de matéria do 

produto obtido experimentalmente, pela quantidade de matéria esperada para o produto (valor teórico 

calculado). O valor obtido nessa relação deve ser menor do que 1. Para se ter um valor percentual de 

rendimento, deve-se multiplicar o valor obtido por 100 %.  

 

.
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2.2 Aula 2 - Determinação do ponto de fusão de compostos orgânicos 

 

2.2.1. Objetivo 

Determinar o ponto de fusão de um composto orgânico sólido utilizando o tubo de Thiele e 

instrumento elétrico.  

 

2.2.2. Conceitos fundamentais 

 

As propriedades físicas de um composto são aquelas que ele possui no estado puro. Um composto 

pode ser identificado através de suas propriedades físicas como, por exemplo, os pontos de fusão, pontos 

de ebulição, densidade, índice de refração, massa molecular e a rotação óptica. Os químicos modernos 

associaram várias técnicas espectroscópicas (espectroscopia na região do infravermelho e/ou ultravioleta-

visível, ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas) às propriedades físicas citadas 

anteriormente para se identificar e caracterizar um composto orgânico. No entanto, dependendo da 

impureza, os espectros obtidos através das técnicas espectroscópicas de um composto não irão variar 

significativamente quando a mistura está pura ou impura.  

Muitos livros de referência listam as propriedades físicas das substâncias, sendo os manuais mais 

úteis para encontrar listas de valores de propriedades físicas os: 

Handbook of the fine Chemicals 

The Merck Index 

Aldrich Handbook of Fine Chemicals 

O químico orgânico utiliza o ponto de fusão tanto como métodos de identificação quanto para 

verificar a sua pureza.  

Com relação a identificação essa deve ser realizada de modo comparativo. Por exemplo, 

comparando-se o ponto de fusão de uma substância utilizada como padrão e que esteja pura, geralmente 

obtida comercialmente, ou em comparação com dados descritos na literatura, com os dados obtidos na 

medida do ponto de fusão de uma amostra problema.  

O ponto de fusão também pode ser utilizado como indicativo de pureza do composto, quanto mais 

pura está a substância, maior será seu ponto de fusão. E quanto mais pura está a substância menor será 

a faixa de fusão.  

A determinação da faixa de fusão consiste em aquecer lentamente uma pequena quantidade de 

amostra. Duas temperaturas são anotadas. A primeira é o ponto em que a primeira gota de líquido se forma 

entre os cristais, e a segunda, é a temperatura em que toda a amostra se transforma em um líquido. O 

ponto de fusão deve ser expresso através de uma faixa de fusão como, por exemplo, para uma data 

substância a faixa de fusão é 51-54 °C. Isso significa que a substância se funde em uma faixa de 3 °C. 

Quanto maior o intervalo entre o início e o fim do processo de fusão, pode-se inferir que o composto 

apresenta uma maior quantidade de impurezas.  
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2.2.3. Determinação do ponto de fusão utilizando o Tubo de Thiele 

 

O Tubo de Thiele é um tubo de vidro, projetado para conter um óleo de aquecimento, e um 

termômetro no qual irá ser acoplado ao tubo capilar que conterá a amostra. A forma do tubo de Thiele 

permite que se formem correntes de convecção quando o óleo é aquecido. Essas correntes mantêm a 

distribuição uniforme da temperatura do óleo que está dentro do tubo. O braço lateral foi desenhado para 

gerar essas correntes de convecção e transferir o calor da chama igual e rapidamente para o óleo. Utiliza-

se o bico de Bunsen para realizar o aquecimento.  

A amostra fica acoplada ao termômetro por um elástico ou uma rolha de cortiça como mostrado 

na figura 1. 

 

Figura 1.  Ajuste do tubo capilar ao termômetro.  

 

Observe o esquema para a realização do experimento mostrado na Figura 2. 
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Figura 2.  Exemplo do sistema experimental utilizado na determinação dos pontos de fusão 

utilizando o tubo de Thiele. 

 

Para determinar a faixa de fusão para um composto utilizando o tubo de Thiele, siga o 

procedimento a seguir.  

 

Procedimento experimental  

 

Antes de iniciar o experimento, certifique-se que a amostra esteja seca e finamente dividida. Caso 

seja necessário, triture a amostra utilizando almofariz e pistilo.  

Como o auxílio de uma espátula, transfira uma pequena quantidade da amostra problema para 

um papel manteiga, convenientemente dobrado de forma que o sólido permaneça na forma de um montinho 

e não se espalhe. Em seguida, pressione a extremidade aberta do tubo capilar em cima do montinho do 

sólido, de modo a forçar a entrada desse para dentro do tubo capilar (verifique se o tubo capilar está fechado 

em uma das extremidades, caso não esteja aqueça-o na lamparina para fechar). Utilizando um tubo de 

papel, solte o capilar, com a extremidade fechada para baixo em queda livre, de modo que o sólido desça 

até o fundo do tubo capilar.  Esse procedimento deve ser repetido até que se consiga uma coluna de cerca 

de 2 mm de sólido no fundo do capilar. 
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Em seguida, o tubo capilar deve ser acoplado ao termômetro utilizando um anel de borracha. A 

parte que contém a amostra deve estar o mais próxima possível do bulbo do termômetro. Caso contrário, 

ocorrerá um erro na determinação da faixa de fusão.  

CUIDADO! Evite qualquer choque do termômetro com a bancada!  Pois o termômetro irá se 

quebrar.  

O conjunto capilar/termômetro deverá ser acoplado a uma rolha e posteriormente inserido ao tubo 

de Thiele como mostrado na Figura 2.  Observe se a rolha que segura o termômetro está cortada de forma 

a permitir que o ar saia do sistema. Caso contrário, o aquecimento irá ocasionar a explosão do tubo quando 

esse for aquecido.  

Por fim, acenda de Bunsen de modo a se obter uma chama baixa, movimente lentamente o bico 

de Bunsen pelo braço lateral do tubo de Thiele. A taxa de aquecimento deve ser aproximadamente 1 °C 

por minuto perto da temperatura do ponto de fusão.  Se o aquecimento ocorrer de forma muito acelerada, 

remova o bico por alguns segundos.  

A medida da faixa de fusão para a amostra deve ser feita em triplicata. Anote na tabela abaixo os 

resultados observados durante o experimento. 

 

Tabela 1. Resultados observados durante o experimento. 

 

Experimento  

Comprimento da coluna 

de amostra no tudo 

capilar em mm 

Temperatura em que se 

observou a formação da 

primeira gota de líquido 

Temperatura em que 

ocorreu a fusão 

completa da amostra 

1    

2    

3    

 

Repita o procedimento de medida da faixa de fusão com as amostras fornecidas pelo professor. 
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Tabela 2. Valores dos pontos de fusão de alguns sólidos orgânicos puros. 

 

Nome do composto Fórmula molecular Ponto de Fusão em °C 

Acetanilida CH3CONHC6H5 113-1145 

Ácido Salicílico C7H6O3 158-160 

Ácido acetil salicílico C9H8O4 135- 

2,4-dinitrotolueno C7H7N2O4 67-70 

Ácido Mirístico C14H28O2 55-60  

Ácido Palmítico C16H32O2 61-64 

 

Compare os pontos de fusão da sua amostra com os padrões e discuta os resultados com seus 

colegas de grupo.  

 

Procedimento Determinação do ponto de fusão utilizando equipamento elétrico 

 

A amostra deve ser colocada entre duas lâminas de vidro e em seguida colocada sobre a placa 

de aquecimento do aparelho.  Neste experimento será utilizado o aparelho MQAPF301 Microquímica. 

O aparelho deve ser ligado na tomada de acordo com a voltagem indicada, e o aquecimento 

iniciado até que se atinja a temperatura de cerca de 10 °C abaixo do ponto de fusão esperado para a 

amostra. Em seguida, a temperatura é aumentada a uma taxa de velocidade de 1 °C +/- 0,5 °C por minuto. 

Continuar o aquecimento até completar a fusão. Compare com o resultado anterior 

A medida da faixa de fusão para a amostra deve ser feita em triplicata. Anote na tabela abaixo os 

resultados observados durante o experimento. 
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Tabela 3. Resultados observados durante o experimento. 

 

Experimento  

Comprimento da coluna 

de amostra no tudo 

capilar em mm 

Temperatura em que se 

observou a formação da 

primeira gota de líquido 

Temperatura em que 

ocorreu a fusão 

completa da amostra 

1    

2    

3    

 

Repita o procedimento de medida da faixa de fusão com as amostras padrão fornecidas pelo 

professor.  

Compare os pontos de fusão obtidos para as amostras com os pontos de fusão obtidos para os 

padrões nos dois métodos utilizados. Discuta os resultados com seus colegas de grupo.  

 

Finalização da aula 

 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

Descarte dos resíduos 

 Os capilares utilizados nesse experimento deverão ser descartados no resíduo de vidro quebrado 

que está localizado perto da capela, no fundo do laboratório, do lado esquerdo.  As placas de vidro utilizadas 

no ponto de fusão NÃO DEVEM SER DESCARTADAS.  
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2.3 Aula 3 – Destilação Simples 

 

2.3.1. Objetivo: 

Separar uma mistura de acetona e água utilizando a técnica de destilação simples. 

2.3.2. Conceitos fundamentais 

  

 A destilação é o método mais importante de purificação de líquidos. Há dois tipos de purificação 

que se pode realizar por destilação: 

a)  A separação de um líquido volátil de substâncias não voláteis como, por exemplo, a 

purificação de água do mar. Nesse caso, tem-se a separação de água, líquido volátil, de 

cloreto de sódio, um sólido não volátil.  

b) Separação de um líquido volátil de outros líquidos voláteis. Para que essa separação seja 

possível é essencial que haja diferença entre os pontos de ebulição dos dois líquidos. Quando 

essa diferença entre os pontos de ebulição dos dois líquidos é grande, pode-se empregar a 

destilação simples (Limite teórico de 25 oC). Já quando a diferença entre os pontos de ebulição 

for pequena, ou quando for necessária uma separação mais eficiente, será necessário 

recorrer a uma destilação fracionada (assunto da nossa próxima aula). 

 

A técnica de destilação compreende duas mudanças de estado na sequência: 

vaporização e condensação.  

Teoria da destilação 

Pressão de vapor 

 Toda substância líquida evapora, algumas mais lentamente, outras mais rapidamente. Em um 

recipiente fechado, ela evapora até certo ponto, atingindo um valor definido de pressão, que, para cada 

líquido, só depende da temperatura. Essa pressão, a pressão exercida pelo vapor em equilíbrio com o 

líquido, é a pressão de vapor do líquido naquela temperatura  

 A magnitude da pressão de vapor de um líquido puro, considerando uma dada temperatura, é 

função somente das interações intermoleculares existentes entre as moléculas componentes. Se as 

interações intermoleculares forem fracas, será fácil para as moléculas escaparem para a fase de vapor, e, 

portanto, o número de moléculas no vapor será grande. No entanto, se as interações moleculares forem 

fortes, as moléculas terão mais dificuldade de escaparem para a fase de vapor, e no vapor terá um número 

baixo de moléculas. Quanto maior o número de moléculas na fase de vapor, maior será a pressão de vapor 

de um líquido. A volatilidade de um líquido puro depende diretamente da magnitude das interações 

intermoleculares entre suas moléculas componentes.  
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 A pressão de vapor de um líquido puro aumenta com o aumento da temperatura. Isso porque à 

medida que a temperatura do sistema aumenta, a energia cinética das moléculas componentes do líquido 

também aumenta e, portanto, fica mais fácil para as moléculas romperem as interações moleculares 

existentes entre elas. Quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa do sistema, o 

líquido entra em ebulição, ou seja, começa a ferver.  

Ponto de ebulição 

 O ponto de ebulição de um líquido é a temperatura na qual o líquido ferve. Como o líquido só entra 

em ebulição quando a pressão de vapor se iguala a pressão externa, sempre que se especifica um ponto 

de ebulição deve-se informar sob qual pressão externa o líquido ferve. Quando o líquido entra em ebulição 

sob uma pressão externa de 1 atm, essa temperatura é chamada de ponto normal de ebulição. Se o líquido 

for uma substância pura, a temperatura não irá se alterar durante a ebulição. Se aumentarmos o 

fornecimento de calor, provocando uma ebulição mais forte, isso fará que mais moléculas passem para a 

fase de vapor, alterando a velocidade de destilação, mas a temperatura de ebulição do líquido permanecerá 

constante. 

 No entanto, em uma mistura de dois líquidos miscíveis durante o processo de destilação a 

composição tanto do vapor quanto da mistura presente no balão destilador terão suas composições 

alteradas, isso faz com que a temperatura de ebulição da mistura seja, via de regra, uma temperatura 

intermediária entre as temperaturas de ebulição dos líquidos que compõem a mistura de forma isolada. 

 Durante o processo de destilação é necessário aquecer o líquido, ou a mistura de líquidos, até 

que esse atinja a temperatura de ebulição. Geralmente utilizamos um banho de óleo ou uma manta 

aquecedora para fazer isso. É importante destacar que para manter um líquido em ebulição a temperatura 

do banho, ou da manta aquecedora, deve ser maior que o ponto de ebulição do líquido. Isso acontece 

porque o líquido, estando na temperatura de ebulição, precisa receber uma quantidade adicional de calor, 

o chamado calor de vaporização, para transforma-se em vapor.  

Ebulição tumultuosa 

 Geralmente a ebulição de um líquido não se dá de forma regular. Isso é decorrência da formação 

de grandes bolhas de vapor, que por sua vez produzem pequenos estouros seguidos de um aumento da 

intensidade da ebulição.  Na prática observamos que o líquido fica “quieto”, ou seja, não é observado fervura 

dentro do balão, e na sequência ocorre a formação de bolhas grandes seguidas por estouros. A principal 

causa desse fenômeno é o aquecimento irregular e esse problema pode ser eliminado através da agitação.  

Existem duas maneiras de se agitar um líquido durante uma destilação e isso vai depender dos 

materiais, vidrarias e acessórios, disponíveis nos laboratórios. O método mais simples consiste na adição, 

com o líquido ainda frio, de pérolas de ebulição ou cacos de porcelana. Tanto as pérolas de ebulição quanto 

os cacos de porcelana possuem poros em sua estrutura os quais estão cheios de ar. Durante o aquecimento 
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ocorre a liberação lenta desse ar, fazendo com que a tanto a pérola de ebulição quanto o caco de porcelana 

vibrem (ambas podem ser chamadas de pedras de ebulição também). Essa vibração já é suficiente para 

agitar o líquido e minimizar a ebulição tumultuosa. A outra maneira é utilizar um sistema de manta 

aquecedora com agitação ou um banho de aquecimento munido chapa magnética com agitação e 

aquecimento. Nesse caso, adiciona-se ao líquido ainda frio, uma barra de agitação.  

 

Procedimento experimental  

 Inicialmente monte o sistema de destilação simples como mostrado na figura 3. TENHA MUITO 

CUIDADO DURANTE A MONTAGEM, POIS TODAS EM PEÇAS SÃO DE VIDRO. NÃO FORCE O VIDRO 

EM ALAVANCA! PEÇA AJUDA AO PROFESSOR, SE NECESSÁRIO.  

 

Figura 3. Exemplo de sistema de destilação simples. O frasco coletor, que no caso da figura é uma proveta 

de 10 mL, poderá ser substituído por outra vidraria dependendo do objetivo da aula prática. 

 

 Vamos começar por partes. Primeiro posicione os dois suportes universais sobre a bancada. Em 

seguida, prenda a garra de dois pontos no suporte universal do lado esquerdo e a garra de três pontos no 

suporte universal localizado do lado direito.  Na sequência, posicione em cima da base do suporte universal 

do lado esquerdo a manta de aquecimento.  

Adicione pedras de ebulição ao balão de fundo redondo de 250 mL, balão destilador, ainda vazio. 

Para isso incline o balão e faça as pedras escorregarem pela parede, caso contrário, o fundo do balão 

poderá quebrar. Em seguida, prenda o balão destilador, utilizando uma das garras no suporte universal 
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localizado ao lado esquerdo logo acima da manta aquecedora. Mas atenção! A garra deve prender o balão 

pela parte esmerilhada da vidraria, pois essa é a parte mais resistente da vidraria. Não acomode o balão 

na manta aquecedora ainda.  

Meça 150 mL da mistura a ser destilada em uma proveta e transfira para o balão com o auxílio de 

um funil. Atenção! O volume de líquido não poderá ultrapassar 2/3 do volume do balão. Em seguida, 

acomode o balão destilador na manta aquecedora. 

Acople ao balão de fundo redondo o adaptador em Y, ou cabeça de destilação, de modo que a 

saída lateral fique voltada para o lado direito.  

Em seguida, acople as mangueiras de silicone às saídas do condensador. Cuidado! A mangueira 

tem que entrar justa, e para isso é necessário utilizar um pouco de força. Na sequência, acople o 

condensador na saída lateral da cabeça de destilação. Não solte! Prenda o condensador, mais ou menos 

no meio, a garra que está no suporte universal localizado no lado direito. Certifique-se que o condensador 

está preso ao suporte universal antes de soltá-lo.  

Uma das mangueiras deve ser ligada à torneira e a outra deve ficar localizada dentro da pia da 

bancada. Observe o sentido do fluxo de água, pois o condensador deverá ficar completamente preenchido.  

Posicione uma proveta de 10 mL em cima da bancada de modo que o líquido, que condensará ao 

longo do condensador de refluxo, goteje dentro da proveta.  

Por fim, adapte o termômetro à cabeça de destilação. Observe que o bulbo do termômetro deve 

estar localizado na saída lateral da cabeça de destilação.  

Com o sistema todo montado, comece o aquecimento. Controle o aquecimento de modo que a 

taxa de gotejamento não ultrapasse 1 g por segundo. Anote as variações de temperaturas indicadas no 

quadro abaixo.   

 As frações destiladas devem ser concentradas em um único Erlenmeyer.  

Não destile todo o volume da mistura colocado no balão destilador. Sempre irá sobrar um resíduo. 

Caso isso ocorra, o balão superaquecerá e poderá se quebrar.  

Utilize o Quadro 1 abaixo para anotar os dados pertinentes ao experimento.
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Quadro 1. Dados experimentais obtidos durante a realização do experimento de destilação 

simples. 

Variável observada Temperatura 

Temperatura do vapor após cair a primeira gota  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 10 mL  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 20 mL  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 30 mL  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 40 mL  

Volume total recolhido do primeiro componente  

Temperatura de destilação do segundo componente  

Volume total recolhido do segundo componente  

 

Cabe destacar que em locais onde a pressão atmosférica é inferior a 760 mmHg a temperatura de 

ebulição de um líquido decresce cerca de 1° C para cada 30 mmHg a menos na pressão atmosférica.  

 

Finalização da aula 

 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

Descarte dos resíduos 

 As frações destiladas deverão ser recolhidas e acondicionadas em frascos de vidro rotulados para 

serem utilizadas na próxima aula.  
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2.4 Aula 4 – Destilação Fracionada 

 

2.4.1. Objetivo: 

Separar uma mistura de acetona e água utilizando a técnica de destilação fracionada. 

 

2.4.2. Conceitos fundamentais 

 

 A destilação fracionada é utilizada para separar dois líquidos com ponto de ebulição próximos.  

 A utilização de uma coluna de destilação permite que ocorra diferentes evaporações e 

condensações, necessária para separar os componentes de uma mistura, em um processo contínuo. A 

coluna de destilação prevê uma superfície externa de troca de calor. Na aula passada vimos que o balão 

destilador é aquecido até que o líquido atinja a temperatura de ebulição e passe do estado líquido para o 

estado gasoso: o vapor. Na destilação fracionada, o vapor sai do líquido em ebulição e entra na coluna de 

destilação. Na coluna, devido ao gradiente de temperatura gerado pelo próprio vapor, ocorrem várias 

etapas de evaporação e condensação sucessivas até que o vapor atinja a cabeça de destilação. Esse 

processo faz com que o vapor que emerge, e é removido no topo da coluna, seja rico no componente mais 

volátil. Isso se dá devido às múltiplas evaporações-condenações que ocorrem ao longo da coluna de 

destilação, fazendo com que o condensado fique mais enriquecido do componente que possui o menor 

ponto de ebulição.  

As colunas de destilação mais comuns são: Coluna de empacotamento simples (a); Coluna de 

Vigreux (b) e Coluna de bandejas (figura X.) 

 

Figura 4.  Esquemas representativos para as colunas de fracionamento. Coluna de 

empacotamento simples (a); Coluna de Vigreux (b) e Coluna de bandejas (c). 
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A eficiência de uma destilação fracionada depende da taxa de destilação. Quando mais lenta for 

a destilação, mais eficiente será o processo de separação. A taxa de recolhimento da destilação não deve 

ultrapassar 1 gota/ segundo.  

Ao se destilar uma mistura utilizando a técnica de destilação fracionada, a primeira fração do 

destilado a ser recolhida será a do componente menos volátil, isto é, o que possui o menor ponto de 

ebulição. Quando todo componente mais volátil tiver sido destilado, será observado uma queda de 

temperatura na cabeça de destilação. Em seguida, o balão que contém o destilado deverá ser retirado e 

substituído por um outro. Na sequência, a temperatura do sistema de aquecimento deverá ser aumentada 

para que possa ser destilado o componente com o ponto de ebulição mais alto.  

 

Procedimento experimental  

 Inicialmente monte o sistema de destilação fracionada como mostrado na figura 5. TENHA MUITO 

CUIDADO DURANTE A MONTAGEM, POIS TODAS EM PEÇAS SÃO DE VIDRO. NÃO FORCE O VIDRO 

EM ALAVANCA! PEÇA AJUDA AO PROFESSOR, SE NECESSÁRIO.  

 

Figura 5. Sistema simplificado de destilação fracionada. 

 Vamos começar por partes. Primeiro posicione os três suportes universais sobre a bancada. No 

suporte universal da direita, prenda duas garras de dois pontos. No suporte universal do meio, prenda uma 

garra de três pontos. E no suporte universal da direita, na parte superior prenda duas garras de dois pontos 

e logo abaixo uma argola de funil.  Na sequência, posicione em cima da base do suporte universal do lado 

esquerdo a manta de aquecimento.  
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Adicione pedras de ebulição ao balão de fundo redondo de 250 mL, balão destilador, ainda vazio. 

Para isso incline o balão e faça as pedras escorregarem pela parede, caso contrário, o fundo do balão 

poderá quebrar. Em seguida, prenda o balão destilador, utilizando uma das garras no suporte universal 

localizado ao lado esquerdo logo acima da manta aquecedora. Mas atenção! A garra deve prender o balão 

pela parte esmerilhada da vidraria, pois essa é a parte mais resistente da vidraria. Não acomode o balão 

na manta aquecedora ainda.  

Meça 150 mL da mistura a ser destilada em uma proveta e transfira para o balão com o auxílio de 

um funil. Atenção! O volume de líquido não poderá ultrapassar 2/3 do volume do balão. Em seguida, 

acomode o balão destilador na manta aquecedora. 

Acople ao balão de fundo redondo a coluna de separação, nesse caso utilizaremos a coluna de 

Vigreux. Preda a coluna de Vigreux ao suporte universal utilizando a garra de dois pontos. Em seguida, 

acople o adaptador em Y, ou cabeça de destilação, de modo que a saída lateral fique voltada para o lado 

direito.  

Em seguida, ligue as mangueiras de silicone às saídas do condensador. Cuidado! A mangueira 

tem que entrar justa, e para isso é necessário utilizar um pouco de força. Na sequência, acople o 

condensador na saída lateral da cabeça de destilação. Não solte! Prenda o condensador, mais ou menos 

no meio, a garra que está no suporte universal localizado no lado direito. Certifique-se que o condensador 

está preso ao suporte universal antes de soltá-lo.   

Na sequência, ligue as mangueiras de silicone às saídas laterais do condensador. Muito cuidado 

nessa hora! Uma das mangueiras deve ser ligada à torneira e a outra deve ficar localizada dentro da pia 

da bancada. Observe o sentido do fluxo de água, pois o condensador deverá ficar completamente 

preenchido.  

Acople a saída do condensador uma alonga e prenda-a ao suporte universal utilizando a garra de 

dois pontos.  Com a garra que não foi utilizada no suporte universal da direita, prenda uma proveta de 50 

ml. Esse será o frasco coletor, por isso, certifique-se que o líquido que irá gotejar pela alonga cairá dentro 

da proveta. Posicione o aro de funil, logo abaixo da base da proveta, de modo que esse seja mais um ponto 

de sustentação.  

Por fim, adapte o termômetro à cabeça de destilação. Observe que o bulbo do termômetro deve 

estar localizado na saída lateral da cabeça de destilação.  

Com o sistema todo montado, comece o aquecimento. Controle o aquecimento de modo que a 

taxa de gotejamento não ultrapasse 1 gota por segundo. Anote as variações de temperaturas indicadas no 

quadro abaixo.   
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Não destile todo o volume da mistura colocado no balão destilador. Sempre irá sobrar um resíduo. 

Caso isso ocorra, o balão poderá se quebrar.  

Utilize o Quadro 2 abaixo para anotar os dados pertinentes ao experimento. 

Quadro 2. Dados experimentais obtidos durante a realização do experimento de destilação 

fracionada. 

Variável observada Temperatura 

Temperatura do vapor após cair a primeira gota  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 10 mL  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 20 mL  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 30 mL  

Temperatura na cabeça de destilação após a coleta de 40 mL  

Volume total recolhido do primeiro componente  

Temperatura de destilação do segundo componente  

Volume total recolhido do segundo componente  

 

Cabe destacar que em locais onde a pressão atmosférica é inferior a 760 mmHg a temperatura de 

ebulição de um líquido decresce cerca de 1° C para cada 30 mmHg a menos na pressão atmosférica.  

 

Finalização da aula 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

Descarte dos resíduos 

 As frações destiladas deverão ser recolhidas e acondicionadas em frascos de vidro rotulados para 

serem guardadas.  
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2.5 Aula 5 – Extração do (R)-(+)-Limoneno das cascas de laranjas 

 

2.5.1. Objetivo: 

Extração de óleo essencial, utilizando a técnica de extração por arraste de vapor, de uma matriz 

vegetal.  

2.5.2. Conceitos fundamentais 

A destilação por arraste de vapor serve tanto para isolar como para purificar uma substância, 

aplicando-se especialmente a líquidos que não são miscíveis em água ou com miscibilidade reduzida como, 

por exemplo, os óleos essenciais.  

A mistura de líquidos imiscíveis, ou parcialmente miscíveis, comportam-se, no que diz respeito à 

destilação, de maneira bem diferente da mistura de líquido miscíveis que você estudou nas aulas anteriores. 

Vimos que é possível separar dois líquidos utilizando as técnicas de destilação simples, ou destilação 

fracionada, e que o ponto de ebulição da mistura é, geralmente, intermediário a temperatura de ebulição 

dos líquidos que compõem a mistura de forma isolada.  

Já no caso das misturas de líquidos imiscíveis, o ponto de ebulição da mistura será sempre menor 

do que o ponto de ebulição de qualquer um dos componentes da mistura.  Isso porque, como os líquidos 

não são miscíveis, cada líquido irá evaporar independentemente um do outro. Assim, cada líquido vai 

desenvolver sua própria pressão de vapor integralmente. No entanto, os vapores são miscíveis! A pressão 

de vapor total será a soma das pressões de vapor dos componentes e, portanto, o ponto de ebulição da 

mistura (isto é, a temperatura em que a pressão do sistema se iguala a pressão externa) é menor do que 

o ponto de ebulição de qualquer um dos componentes. Lembre-se! Quanto maior a pressão de vapor, 

menor será o ponto de ebulição.  

Pensando em um sistema imiscível, para um determinado par de substâncias químicas, o ponto 

de ebulição não vai depender da proporção dos componentes da mistura. É essa característica, que permite 

que separamos óleos essenciais através da técnica de destilação por arraste de vapor, uma vez que, ao 

passar o vapor, por exemplo, pelas folhas de uma data planta, independentemente da quantidade de óleo 

essencial que esteja presente, o ponto de ebulição da mistura será menor do que 100 °C.  

A grande maioria dos óleos essenciais são sensíveis ao calor e degradam-se a temperaturas 

maiores ou igual a 100 °C.  

A destilação por arraste de vapor, possui duas técnicas experimentais distintas: Método indireto e 

indireto.  

No método indireto, o vapor é gerado em um frasco separado e depois canalizado de forma a 

passar pela amostra da qual o óleo essencial será extraído. Utiliza-se esse método quando o óleo essencial 
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pode sofrer degradação se o vapor for superaquecido A montagem das vidrarias é um pouco mais complexa 

e depende da disponibilidade de balões de duas bocas e cânulas de vidro (Figura 6). 

 

Figura 6.  Exemplo do esquema de aparelhagem de uma destilação por arraste de vapor, utilizando geração 

de vapor de forma indireta.  

Já no método direto, o vapor é gerado no mesmo frasco em que se encontra o líquido que se quer 

destilar. Nesse procedimento existe a possibilidade de superaquecimento do vapor, somado a queima do 

material vegetal devido o contato com a parede do balão que está sendo aquecido. Em termos de vidraria, 

assemelha-se a uma destilação simples.  

 

Figura 7.  Esquema simplificado de uma destilação por arraste de vapor utilizando o método direto. 
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Procedimento experimental 

Podem ser utilizados vários tipos de matriz vegetal nesse experimento como, por exemplo, folhas 

de eucalipto, folhas de capim-cidreira, cascas de limão, tangerina ou laranja.   

O procedimento será descrito para a extração do óleo essencial da casca da laranja, mas o 

professor da disciplina poderá alterá-lo, caso seja necessário. 

Nessa aula utilizaremos o método direto para a extração por arraste de vapor.  

Com o auxílio de uma faca, descasque 5 laranjas grandes ou 6 laranjas médias. Corte as cascas 

em pedaços de cerca 1 cm ou de modo que passem pelo pescoço do balão de fundo redondo.  Caso você 

tenha tomado todos os cuidados relacionados à higiene, a polpa da fruta poderá ser consumida, mas não 

dentro do laboratório.  

Com o auxílio de uma pinça, adicione as cascas de laranja a um balão de fundo redondo de 500 

mL. Em seguida, adicione cerca de 300 mL de água destilada.   

Adapte o balão contendo a amostra a um sistema de destilação simples (Você já sabe como 

montar!). Nesse caso, deverá ser utilizado um Erlenmeyer de 250 mL de boca estreita para recolher o 

destilado. Inicie o aquecimento! Continue o aquecimento até que a água entre em ebulição. Controle o 

aquecimento de modo que a taxa de gotejamento não ultrapasse 1 a 2 gotas por segundo. Destile por volta 

de 150 mL da mistura e, após isso, interrompa o aquecimento. Espere o sistema chegar à temperatura 

ambiente e desmonte-o cuidadosamente.  

 

Separação do óleo essencial 

 

 Prenda o anel para o funil no suporte universal. Atenção! Certifique-se que o diâmetro do anel seja 

um pouco menor que o bulbo do funil de separação. Antes de iniciar o procedimento de separação, verifique 

se a torneira do funil está devidamente fechada. 

 Em seguida, coloque o funil de separação de 125 mL na argola e posicione um Erlenmeyer limpo 

embaixo da haste do funil. Com o auxílio de um funil de vidro simples, transfira o conteúdo do Erlenmeyer 

que foi utilizado para recolher o destilado para o funil de separação. Espere alguns minutos para que as 

duas fases se separem. Em seguida, abra a torneira do funil e recolha a fase inferior (água). Em seguida, 

retire o funil da argola e transfira o óleo essencial para um béquer de 50 mL limpo e previamente pesado. 

Mas atenção! O óleo essencial deve ser retirado do funil pela parte superior, ou seja, pela boca.  

 Determine a massa do óleo essencial obtido. 
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Dados cromatográficos de uma amostra comercial do óleo essencial de laranja. 
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Finalização da aula 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

Descarte dos resíduos 

 Os óleos essenciais obtidos devem ser concentrados em um único frasco e serão utilizados em 

uma das aulas práticas da disciplina de Química Orgânica Experimental II.  

 Os resíduos aquosos podem ser descartados na pia. 

 Os resíduos das cascas de laranja devem ser descartados no lixo.  

 

.
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2.6 Aula 6 – Extração da cafeína do chá mate 

 

2.6.1. Objetivo: 

Extração da cafeína, utilizando a técnica de extração líquido-líquido, do chá mate.  

2.6.2. Conceitos fundamentais 

 

Extração líquido-líquido 

 A técnica de extração por solvente pode ser definida como um processo de separação de um dado 

composto, mistura ou solução por meio de um solvente. No geral, utilizamos um solvente orgânico (insolúvel 

em água) e um extrato aquoso para a realização dessa técnica. Dessa maneira, o sistema será composto 

por duas fases e o processo consiste em agitar essas duas fases, orgânica e aquosa, e em seguida deixar 

as duas fases se separarem. Os compostos presentes vão se distribuir nessas duas fases de acordo com 

suas solubilidades relativas. 

 Os compostos orgânicos capazes de formar ligações de hidrogênio com a água como, por 

exemplo, álcoois, aminas, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres e aminas são 

parcialmente solúveis em água e a eficiência da extração vai depender do Coeficiente de Partição (KD).  

 

 O coeficiente de partição é a relação da concentração do composto, que está sendo extraído, na 

fase orgânica e na fase aquosa após as fases se separarem. A concentração do composto tanto na fase 

orgânica quanto na fase aquosa é proporcional à solubilidade do composto orgânico no solvente e na água 

a uma dada temperatura. Para que a extração ocorra com a maior eficiência possível, deve-se realizar três 

operações de extração. É mais eficiente extrair um composto orgânico de uma fase aquosa utilizando 90 

mL de solvente orgânico fracionado em três porções de 30 mL do que uma única extração o volume total 

de solvente. Isso ocorre, porque em cada operação de extração é estabelecido um novo equilíbrio e, após 

sucessivas operações, será possível retirar quase que totalmente o composto orgânico da fase aquosa.  

 Após o processo de extração é comum que a fase orgânica (concentrado das três etapas de 

extração) seja lavada com uma solução aquosa. O processo de lavagem consiste em adicionar ao funil de 

extração, contendo a fase orgânica, um volume de solução aquosa. Agita-se e em seguida separa-se as 

fases novamente. A solução aquosa utilizada no processo de lavagem poderá ter caráter básico, ácido ou 

ser uma solução saturada de NaCl. No geral, é feita a lavagem da fase orgânica com uma solução de 
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caráter ácido ou básico, com a finalidade de retirar as impurezas, e em seguida a fase orgânica é lavada 

novamente com a solução saturada de NaCl para retirar o excesso de água.  

 Ao final do processo de extração deve ser retido qualquer resíduo de água. Para isso deverá ser 

utilizado um agente secante. No geral, os agentes secantes são sais inorgânicos solúveis em solventes 

orgânicos. Experimentalmente, adiciona-se ao Erlenmeyer que contém a fase orgânica, duas ou três 

espátulas do agente secante, agita-se a solução e esperar alguns minutos. Em seguida, o agente secante 

é removido utilizando-se uma filtração simples.  

A escolha do agente secante deve ser baseada na natureza química do composto que foi extraído. 

A tabela 3, resume uma série de sais que podem ser utilizados como agentes secantes correlacionados 

com a natureza estrutural do composto que foi extraído. 

 

Tabela 3. Agentes secantes são recomendados de acordo com a natureza estrutural do composto orgânico.  

Grupo funcional Agente secante 

Álcoois MgSO4, K2SO4, CaSO4, 

Haletos de alquila ou haletos de arila CaCl2, CaSO4, Na2SO4, MgSO4, P4O10 

Éteres, hidrocarbonetos aromáticos CaCl2, CaSO4, Na, P4O10 

Cetonas Na2SO4, MgSO4, CaSO4 

Bases orgânicas NaOH, KOH, óxido de bário 

Ácidos Orgânicos Na2SO4, MgSO4, CaSO4 

Aldeídos Na2SO4, MgSO4, CaSO4 

 

Filtração simples ou filtração por gravidade 

A filtração simples é um processo lento onde o líquido desce por ação da gravidade através de 

um funil de vidro acoplado a um filtro. Os filtros mais utilizados são de papel ou de tecido. A escolha do 

filtro deve ser baseada na granulometria do que será filtrado. Este processo geralmente é utilizado 

quando o produto de interesse é o líquido que foi filtrado. 

 O papel de filtro é colocado em um funil de vidro. O papel de filtro pode ser utilizado com pregas 

ou sem pregas. Quando o filtrado for um líquido não volátil, pode-se utilizar o papel de filtro sem pregas 

(Figura 8). No entanto, quando o filtrado for um líquido volátil, deve-se utilizar o papel de filtro pregueado 

(Figura 9), pois isso fará com que a área de contato do papel de filtro aumente, aumentando assim a 

velocidade de filtração e o que diminui a velocidade de evaporação do solvente.  
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Figura 8. Papel de filtro “sem pregas”. 

 

Figura 9: Papel de filtro pregueado 

 

A haste do funil de filtração simples pode ser longa ou curta. Os funis de haste curta são usados 

para a filtração de misturas sólido-líquidos quentes, evitando-se assim, o esfriamento do líquido ao longo 

da haste. 

 O funil é colocado num anel de ferro preso a um suporte universal (figura 10). A mistura é 

transferida lentamente, com o auxílio de um bastão de vidro, de modo que a quantidade de líquido não 

ultrapasse 2/3 da altura do funil. 
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Figura 10. Representação de um esquema de filtração simples. 

 

Procedimento experimental 

 

 Inicialmente posicione um suporte universal, acoplado a uma garra e mufa, em cima da bancada. 

Em seguida, posicione a chapa de aquecimento em cima da base do suporte universal. Certifique-se que 

a chapa de aquecimento está estável na base do suporte. Ligue a chapa de aquecimento na tomada. 

Atenção! Verifique a voltagem da placa de aquecimento antes de ligá-la na tomada. 

 Meça 150 mL de água destilada em uma proveta e em seguida transfira para um Erlenmeyer de 

500 mL de boca larga. Adicione 12 sachês de mate preto ao Erlenmeyer. Atenção! Deixe os barbantes dos 

sachês para fora do Erlenmeyer! Isso facilitará a etapa de remoção dos sachês ao final do processo de 

extração. 

 Prenda o Erlenmeyer com a garra ao suporte universal. Certifique-se que o fundo do Erlenmeyer 

está em contato com a chapa de aquecimento. Inicie o aquecimento. Após entrar em ebulição, manter sob 

aquecimento por cinco minutos. Em seguida, interrompa o aquecimento. Após alguns minutos de 

resfriamento, certifique-se que você consiga pegar o Erlenmeyer com segurança. Transfira-o para a 

bancada forrada com um papel toalha. Quando a temperatura do Erlenmeyer estiver próxima a temperatura 

ambiente, coloque-o em um banho de gelo. Deixe-o esfriar por aproximadamente 5 minutos.  

 Retire a garra, a mufa e a chapa de aquecimento do suporte universal. Reserve-os em sua 

bancada de trabalho.   
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 Adapte um funil de separação de 125 mL a um anel de ferro preso a um suporte universal. Observe 

se a torneira do funil está fechada! Posicione um Erlenmeyer de 250 mL sob a haste do funil. Em seguida, 

transfira o conteúdo do chá preto para o funil de extração de 125 mL. Meça 30 mL de diclorometano em 

uma proveta e em seguida adicione ao funil de extração. Em seguida, tampe o funil. 

 Retire o funil da argola, posicione a palma da sua mão dominante em cima da boca do funil. Feche 

os dedos ao redor do funil de modo a segurá-lo. Inverta-o de modo que a haste fique apontada para cima 

e a boca fique posicionada na palma da sua mão. Posicione sua mão não dominante na torneira do funil. 

Alivie a pressão do sistema abrindo a torneira. Em seguida, feche a torneira e chacoalhe o funil gentilmente. 

Alivie a pressão novamente abrindo a torneira. Repita esse procedimento por 4 vezes. Atenção! Lembre-

se que o diclorometano é um líquido extremamente volátil. Caso a pressão não seja aliviada, duas coisas 

podem acontecer: 1) O funil vai começar vazar pela tampa ou 2) O funil vai se partir (Fique tranquilo... Isso 

só acontece se o funil estiver com micro rachadura).  

 Coloque o funil na argola novamente, com a haste posicionada dentro do Erlenmeyer, e destampe 

o funil.  Espere alguns minutos até que ocorra a separação das fases. A fase superior é a fase aquosa e a 

fase inferior é a fase orgânica. Abra a torneira de modo a retirar a fase orgânica.  

 Em seguida, adicione mais 30 mL de diclorometano à fase aquosa e repita o processo de extração. 

Concentre as fases orgânicas em um único Erlenmeyer. Repita o procedimento de extração por mais uma 

vez. 

 Lembre-se! A fase menos densa, nesse caso a aquosa, deve ser retirada do funil pela parte 

superior. Reserve a primeira fase aquosa em um Erlenmeyer limpo (essa fase aquosa não será mais 

utilizada, no entanto, deve ser aguardada até o final do experimento).  

 Transfira os combinados das fases orgânicas novamente para o funil de extração. Posicione o 

Erlenmeyer embaixo do funil de separação. Em seguida, adicione 30 mL de uma solução de NaOH 6 M 

(previamente preparada). Esse processo é conhecido como um processo de lavagem da fase orgânica e 

serve para retirar eventuais “impurezas” que também foram retiradas das folhas do chá no processo de 

extração. Chacoalhe o funil e separe novamente as fases.  Reserve a fase aquosa em um Erlenmeyer. 

Volte a fase orgânica para o funil de separação e lave-a com 30 mL de água destilada. Separa a fase 

orgânica da fase aquosa. Reserve as fases orgânica e aquosa cada uma em um Erlenmeyer.  

 Adicione ao Erlenmeyer que contém a fase orgânica 2 a 3 espátulas de Na2SO4. Espere alguns 

minutos. Enquanto isso, preguei um papel de filtro. 

 Em seguida, posicione o papel de filtro pregueado a um funil de filtração simples. Sob o funil, 

posicione um béquer de 250 mL. Faça a filtração.  
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Transfira o filtrado para um balão de fundo redondo de 250 mL, previamente pesado, e evapore o 

solvente. Nessa etapa temos duas opções para remoção do solvente. Poderá ser utilizado um evaporador 

rotatório ou fazer uma destilação simples. Siga as instruções dadas pelo seu professor.  

Para finalizar, pese o balão e calcule o teor (bruto) de cafeína extraída do chá mate pelo processo 

de extração por solvente.  

 

Finalização da aula 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

Descarte dos resíduos 

 O papel de filtro contendo o agente secante deve ser descartado, após evaporação do solvente, 

no lixo do laboratório. 

 Os resíduos das fases aquosas devem ser recolhidos em um béquer de 3 litros localizado em uma 

das pias do laboratório, após, a neutralização poderão ser descartados na pia.    

 Os resíduos de solvente orgânico clorado, deverão ser recolhidos nos frascos indicados pela 

Comissão de Resíduos do Departamento de Química, devidamente rotulados e encaminhados para 

descarte no momento oportuno.  
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2.7 Aula 7 – Separação dos pigmentos presentes em folhas verdes por cromatografia 

 

2.7.1. Objetivo: 

Separar os pigmentos de folhas verdes através das técnicas de cromatografia em camada delgada 

e cromatografia em coluna. 

2.7.2. Conceitos fundamentais 

A cromatografia, em todas as suas formas e variações, constitui hoje um dos mais importantes 

métodos de separação de misturas, se não o mais importante. O método faz uso das diferenças no grau 

de adsorção e das diferenças de solubilidade das substâncias que se pretende separar.  

Na técnica cromatográfica, a mistura é depositada sobre alguma fase estacionária, que pode ser 

uma tira de papel de filtro, uma camada delgada de sílica-gel sobre uma placa de vidro ou alumínio, algum 

outro adsorvente finamente dividido empacotado em um tubo de vidro etc. Os componentes de uma mistura 

são adsorvidos na superfície da fase estacionária em graus variados dependendo da natureza do 

componente, da natureza do adsorvente e da temperatura.  

Em seguida, um solvente é passado através da fase estacionária, movimentando-se por 

gravidade, por efeito capilar ou por pressão aplicada. Quando o solvente passa sobre a amostra depositada, 

os vários componentes tendem, em graus variados, a serem dissolvidos e arrastados juntamente com o 

solvente. A velocidade com a qual uma substância irá se mover vai depender de sua tendência relativa de 

ser dissolvida no solvente e de ser adsorvido na fase estacionária.  

O efeito resultante é que, quando o solvente passa lentamente através da fase estacionária, os 

componentes da mistura movem-se como zonas a velocidades diferentes uns dos outros, ocorrendo assim 

a separação. Com a escolha apropriada do solvente e do adsorvente, é possível separar os componentes 

de muitas misturas complexas por esta técnica. 

O nome dado a um tipo particular de cromatografia depende da maneira como o experimento é 

conduzido. Assim, nós temos os tipos de cromatografia: em coluna, em camada delgada, em papel e em 

fase gasosa.  

Na cromatografia em coluna, o solvente (fase móvel) flui por ação de seu próprio peso, descendo 

através de um sólido adsorvente (fase estacionária), um pó finamente dividido que é empacotado na coluna 

(tubo de vidro com uma torneira na ponta). São recolhidas frações, volume pré-determinado de solvente, 

em tubos de ensaio (Figura 11).  
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Figura 11. Esquema geral de separação ou purificação de misturas utilizando a técnica de 

cromatografia. 

 

Na cromatografia em camada delgada e em papel, o solvente sobe através do adsorvente por 

ação capilar (Figura 12). É importante ressaltar que a cromatografia em camada delgada pode ser utilizada 

na identificação de compostos orgânicos, líquidos e sólidos.  Nessa técnica, a amostra é dissolvida em um 

solvente volátil, em seguida é aplicada na base da placa cromatográfica com o auxílio de um capilar. O 

ponto de aplicação deve ter a forma circular e o menor diâmetro possível. Na sequência, com o auxílio de 

uma pinça, a placa cromatográfica deve ser colocada dentro de uma cuba contendo a fase móvel.  

 

Figura 12.  Esquema geral de separação utilizando a técnica de Cromatografia em Camada 

Delgada.  

Tanto na cromatografia em camada delgada quanto na cromatografia em papel, quando o 

solvente, fase móvel, percorreu uma distância L (cm), o soluto (substância presente na amostra), agora 

espalhado como uma banda ou zona difusa, percorreu uma distância menor, que chamaremos D (cm). A 

relação entre as distâncias D e L é, para uma dada substância sob condições específicas, uma constante, 

independentemente da quantidade relativa da substância ou de outras substâncias presentes. A relação 
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entre a distância percorrida pela substância e a distância percorrida pelo solvente, D/L, é chamada de valor 

de Rf, fator de retenção, para aquela substância sob aquelas condições experimentais:  

 

O valor de Rf pode ser usado na identificação dos componentes de uma mistura, se for comparada 

com um padrão da substância pura.  

 

Aspectos relacionados a polaridade de compostos orgânicos 

 

Já vimos anteriormente que as substâncias se movem a velocidades diferentes, na cromatografia, 

como consequência da combinação de dois fatores: o grau de adsorção na superfície do adsorvente e o 

grau de solubilidade no solvente. Quanto mais fortemente adsorvida for uma substância, mais lentamente 

ela se moverá; e quanto mais solúvel for uma substância, mais rapidamente ela se moverá. Pode-se 

conseguir uma visualização mais clara do fenômeno encarando-o como uma disputa entre a fase 

estacionária e a fase móvel, pela posse da substância; quanto mais a fase estacionária vencer a disputa, 

mais retida ficará a substância (movendo-se assim com menor velocidade). Obviamente, quanto mais a 

fase móvel vencer a disputa, mais rapidamente se moverá a substância. Há muitos fatores governando o 

grau de adsorção e a solubilidade, mas o mais importante é a polaridade. Para compreender como usar o 

conceito de polaridade aqui, é muito importante lembrar que as fases estacionárias, em geral, têm forte 

afinidade por substâncias polares; substâncias polares são fortemente retidas, enquanto as pouco polares 

são facilmente carregadas pelo solvente. Por outro lado, na cromatografia usa-se, geralmente, um solvente 

que dissolve todos os componentes da mistura, de forma que não é relevante fazer aqui considerações 

sobre a influência da polaridade na solubilidade, pois há outros fatores (determinando a solubilidade) que 

são igualmente (ou até mais) importantes. Em outras palavras, a polaridade é mais importante para a 

adsorção do que para a dissolução, resultando que em geral as substâncias mais polares movem-se mais 

lentamente, independentemente da polaridade do solvente (sempre considerando apenas solventes que 

dissolvem todas as substâncias). No entanto, se todos os componentes de uma mistura estão se movendo 

muito pouco, podemos utilizar um solvente mais polar para que todas se movam mais rapidamente. Se, ao 

contrário, todas se movem muito rápido, podemos usar um solvente menos polar para que todas se movam 

em velocidade apropriada. Isso mostra que a polaridade do solvente tem a sua importância em 

cromatografia.  

Resumindo: como os solventes geralmente utilizados em cromatografia são capazes de dissolver 

todas as substâncias presentes, as diferenças de polaridade entre os componentes da mistura têm efeito 
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muito maior no grau de adsorção do que na solubilidade desses componentes. O resultado é que 

substâncias mais polares são, geralmente, mais retidas nas cromatografias. 

 

Considerações sobre a técnica 

 

Abordaremos aqui apenas um aspecto que frequentemente confunde o estudante: a cromatografia 

de materiais não coloridos. O próprio termo cromatografia sugere que este seria um processo a ser utilizado 

apenas com materiais coloridos. Não é verdade, o termo foi criado porque os primeiros experimentos foram, 

de fato, feitos com os pigmentos vegetais (clorofila, xantofila etc.), mas o processo em si não depende de 

nenhuma cor dos substratos, e funciona igualmente bem com substâncias incolores. Ocorre que, com 

substâncias incolores, não podemos ver a separação acontecendo. Por esta razão, em experimentos com 

finalidades didáticas, sempre se faz cromatografia com compostos coloridos, para que o estudante possa 

observar a separação enquanto ela ocorre.  

Apesar da grande vantagem didática assim conseguida, ocorre também a desvantagem de 

reforçar na mente do estudante a ideia errada de que a cromatografia é apenas para compostos coloridos. 

Como proceder quando os compostos não são coloridos? Na cromatografia em papel ou em camada 

delgada, mesmo não vendo as manchas dos componentes, podemos ver a frente do solvente subindo. 

Paramos quando o solvente atinge uma altura conveniente, deixamos o solvente do papel ou da placa 

evaporar, e procedemos então a uma revelação, que consiste em tratar a placa ou o papel com alguma 

substância que reaja com os componentes da mistura formando compostos coloridos. Podemos, assim, 

ver as manchas depois de terminado o processo de separação cromatográfica. Existem muitos reagentes 

que podem ser utilizados para esse propósito, tanto na forma de vapor como usando pulverização (spray) 

seguida ou não de aquecimento.  

Com compostos que absorvem luz ultravioleta podemos usar também sílica gel contendo 

fluoresceína ou outro material fluorescente; após evaporar o solvente, iluminamos a placa com luz 

ultravioleta: a placa aparece uniformemente luminosa, e as manchas dos compostos que absorvem luz 

ultravioleta ficam escuras.  

 

Procedimento experimental  

Preparação do extrato vegetal - placa cromatográfica 

 Coloque a matriz vegetal em um almofariz e adicione cerca de 5 mL de acetona. Em seguida, 

triture as folhas utilizando o pistilo. Transfira a parte líquida, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur para 

um béquer de 50 mL. Vede o béquer com um papel filme e reserve.   
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Preparação da cuba cromatográfica 

 Via de regra a cuba cromatográfica é um pote de vidro, do tipo de azeitona pequeno, com tampa. 

Para garantir que a atmosfera dentro da cuba esteja saturada de solvente, o que garante uma eluição 

uniforme e mais rápida, colocamos um pedaço de papel de filtro cobrindo as laterais da cuba. Um dos 

problemas mais corriqueiros que ocorrem durante a realização dos experimentos de cromatografia em 

camada delgada, é a placa escorregar e cair no solvente. Caso isso aconteça, o experimento tem que ser 

iniciado novamente. Para diminuir a probabilidade de a placa cromatográfica cair no solvente, também 

forramos o fundo da cuba, com papel de filtro. Tanto o papel de filtro colocado na lateral quanto o do fundo 

da cuba deve ser trocado corriqueiramente para evitar contaminação dos experimentos.  

 

Cromatografia em camada delgada 

 Cada grupo receberá três placas cromatográficas medindo 1,5 x 5,0 cm.  Atenção! As placas 

devem ser manuseadas com cuidado, para que a camada de sílica não se solte e nem sejam contaminadas 

com a gordura, natural, de suas mãos.   

 Com a placa posicionada com a parte mais estreita, base da placa, apontada para você, com o 

auxílio de uma régua, meça 0,5 cm a partir da base da placa e faça um risco, utilizando lápis, na horizontal. 

Cuidado para não perfurar a placa! Nessa linha, deverá ser aplicado, com o auxílio de um tubo capilar, a 

amostra. Faça isso para as quatro placas.  

 Em uma folha de papel escreva os números de 1 a 3 e deixe-a em cima da bancada.  

Adicione cerca de 8 mL de hexano à cuba cromatográfica e em seguida, com o auxílio de uma 

pinça, coloque a placa dentro da cuba. Mas cuidado! O eluente presente na cuba, deve ser o suficiente 

para NÃO cobrir o ponto de aplicação da amostra. Caso seja necessário, retire um pouco de solvente da 

cuba antes de iniciar a eluição. Observe e assim que o eluente atingir a altura de, mais ou menos, 4,8 cm, 

retire a placa de dentro com o auxílio de uma pinça. Deposite a placa em cima da folha de papel, próximo 

ao número 1. Espere o solvente evaporar e observe. 

Repita o procedimento, utilizando uma outra placa, mas agora utilizando o acetato de etila como 

eluente. Deposite a placa em cima da folha de papel, próximo ao número 2. Espere o solvente evaporar e 

observe. 

Repita o procedimento, utilizando uma mistura de acetato de etila: hexano na proporção de 8:2 

(hexano: acetato de etila).  Deposite a placa em cima da folha de papel, próximo ao número 3. Espere o 

solvente evaporar e observe. 

Compare os resultados obtidos nos três experimentos.  
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Represente o que foi observado em cada um dos experimentos no quadro abaixo.  

Quando 3. Resultados dos experimentos de cromatografia em camada delgada utilizando 

diferentes eluente. 

Placa 1 

Eluente: 

Placa 2 

Eluente:  

Placa 3 

Eluente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Preparação do extrato vegetal - Coluna cromatográfica 

  

Coloque a matriz vegetal em um almofariz e adicione cerca de 5 mL de uma mistura de hexano: 

acetato de etila na proporção de 8:2. Em seguida, triture as folhas utilizando o pistilo. Transfira a parte 

líquida, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur para um béquer de 50 mL. Vede o béquer com um papel 

filme e reserve.   

 

Cromatografia em coluna 

 Posicione um suporte universal em cima da bancada e acople duas garras pequenas. Pegue a 

coluna e adapte um pequeno chumaço de algodão, utilizando um arame ou um bastão de vidro, na parte 

inferior da coluna. Cuidado! O algodão não deverá ficar nem muito solto e nem muito compactado.  Prenda 

a coluna no suporte universal e posicione um Erlenmeyer de 250 mL de boca larga embaixo da coluna.  

A coluna poderá ser empacotada de três maneiras diferentes. Siga as instruções fornecidas pelo 

seu professor durante a realização do experimento. 
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a) Empacotamento com a sílica seca 

Pese 8 g de sílica e em seguida adicione à coluna. Dê pequenas batidas na coluna com uma 

mangueira flexível até que a sílica esteja bem sedimentada. Em seguida, com o auxílio de um 

béquer, adicione a fase móvel lentamente para não perturbar a superfície. Caso seja observado 

bolhas de ar, dê pequenas batidas com a mangueira flexível até que estas se desprendam. 

Recolha a fase móvel no Erlenmeyer, pois essa será utilizada na eluição da coluna.  A coluna não 

deve secar, ou seja, deve-se observar a formação de um pequeno anel de solvente na parte 

superior da sílica.  

b) Empacotamento com sílica úmida 

Pese 8 g de sílica. Em seguida, transfira a sílica para um béquer e adicione 30 mL da mistura de 

eluente. Mexa com um bastão de vidro até obter uma consistência fluída. Com o auxílio de um 

funil, e com a torneira da coluna aberta, transfira essa mistura para a coluna. Adicione pequenas 

quantidades de eluente, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, até que toda sílica fique 

compactada. Nesse procedimento, não é desejável que fique sílica retida na parede de vidro da 

coluna. A coluna não deve secar, ou seja, ao final deve-se observar a formação de um pequeno 

anel de solvente na parte superior da sílica.  

c) Empacotamento misto 

Pese 8 g de sílica. Em seguida, transfira a sílica para um béquer e reserve. Feche a torneira da 

coluna. Adicione cerca de 15 mL da mistura de eluente. Em seguida, vá adicionando a sílica aos 

poucos, dando pequenas batidas com a mangueira flexível. Quando toda a sílica estiver 

compactada, abra a torneira e deixe escoar o solvente. A coluna não deve secar, ou seja, deve-

se observar a formação de um pequeno anel de solvente na parte superior da sílica.  

 

Com a torneira da coluna fechada, aplique cerca de 0,5 mL do extrato vegetal no topo da coluna 

com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. Em seguida, abra a torneira de modo que a amostra fique 

impregnada na sílica. Mas cuidado! Assim que o eluente escoar, feche a torneira! O objetivo aqui é 

impregnar a amostra na sílica e não secar a coluna.  

Em seguida, ajuste a coluna no suporte universal de modo que você consiga colocar e tirar os 

tubos de ensaio que serão utilizados para recolher as frações.  

Adicione a mistura de solvente na coluna e recolha cerca de 2 mL de solvente em cada tubo de 

ensaio. Inicie a eluição da coluna e continue até que os componentes da amostra sejam separados e 

recolhidos nos tubos de ensaio.  Anote em seu caderno o número das frações que contêm as substâncias 

separadas. 
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Finalização da aula 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

 

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

 

Descarte dos resíduos 

 Descarte dos resíduos da preparação dos extratos - Verter o resíduo de solvente orgânico não 

clorato dentro do frasco rotulado que estará disponível em cima das pias. O resíduo das folhas deverá ser 

descartado no lixo do laboratório. 

 Descarte das frações da coluna - Verter o resíduo de solvente orgânico não clorado dentro do 

frasco rotulado que estará disponível em cima das pias.  

 Resíduo das placas cromatográficas - Descartar no lixo comum do laboratório. 

Resíduo de capilares quebrados - Envolver em papel toalha ou papel higiênico, disponível no 

laboratório, e descartar no lixo. 

Resíduo de sílica - Deixe a coluna secar até que a sílica se solte da coluna. Em seguida, jogue a 

sílica no lixo.  
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2.8 Aula 8 – Separação da anilina, naftaleno e ácido benzóico utilizando extração quimicamente 

ativa 

 

2.8.1. Objetivo: 

Separação da anilina, ácido benzóico e do naftaleno utilizando a técnica de extração quimicamente 

ativa.  

2.8.2. Conceitos fundamentais 

Neste experimento utilizaremos as propriedades ácido-base das substâncias orgânicas para 

alterar a solubilidade em um par de solventes (água e solvente orgânico). Segundo a teoria ácido-base de 

Bronsted-Lowry, ácidos são todas as espécies (íons ou moléculas) capazes de doar prótons (ou íons H⁺) 

e bases, espécies capazes de receber prótons.  

 

Procedimento Experimental para a separação  

Em um béquer de 50 mL, coloque aproximadamente 1,5 g de ácido benzóico, 1,5 g de naftaleno 

e 1,5 mL de anilina. A esta mistura adicione cerca de 30 mL de diclorometano. Com o auxílio de um funil 

simples transfira o extrato orgânico para um funil de separação.  

Extração da anilina 

 Transfira cerca de 30 mL de solução aquosa de HCl 6 mol L-1 para o funil de separação contendo 

o extrato orgânico, tampe o funil e agite vagarosamente (se agitação for vigorosa formará uma emulsão 

dificultando a separação das fases) não esquecendo de aliviar a pressão. Aguarde alguns instantes para 

que ocorra a separação das fases.  

Separe a fase orgânica da fase aquosa coletando-as em Erlenmeyers diferentes e previamente 

rotulados. Repita este procedimento mais duas vezes combinando os extratos aquosos. Rotule o 

Erlenmeyer, FASE AQUOSA 1, contendo a fase aquosa e reserve na bancada.  

Reserve a fase orgânica para prosseguir a extração dos outros componentes da mistura.  

Extração do ácido benzóico 

Transfira a fase orgânica novamente para o funil de separação e lave com 3 porções de 30 mL de 

solução de NaOH 6 mol L-1 seguindo as mesmas orientações descritas anteriormente. Reserve a fase 

orgânica em um Erlenmeyer identificado.  

O Erlenmeyer contendo a fase aquosa deverá ser rotulada (FASE AQUOSA 2) e reservada em 

cima da bancada.  
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A fase orgânica, contendo o naftaleno, deverá ser reservada em um Erlenmeyer rotulado de forma 

adequada e reservado em cima da bancada.  

Recuperação do naftaleno 

 Transfira a fase orgânica para um balão de fundo redondo de 150 mL, previamente pesado, e 

evapore o solvente utilizando evaporador rotatório. Calcule o rendimento. 

 

Procedimento Experimental para a recuperação  

Recuperação da anilina 

Adicione a FASE AQUOSA 1 a um erlenmeyer de 500 mL contendo uma barra de agitação 

magnética. Coloque o erlenmeyer sobre um agitador magnético e em banho de gelo e inicie a agitação.  

Adicione lentamente a solução de NaOH 6 mol L-1 até que o pH da solução fique neutro (use papel indicador 

para verificar o pH). Transfira a solução neutra para um funil de separação com tamanho apropriado e 

extraia a fase aquosa com três porções de 30 mL de diclorometano. Lave a fase orgânica com duas porções 

de 20 mL de solução saturada de NaCl e seque-a com sulfato de magnésio anidro. Remova o agente 

secante através de uma filtração simples e transfira o filtrado para um balão de fundo redondo de tamanho 

apropriado previamente pesado. Evapore o solvente em evaporador rotatório. Calcule o rendimento. 

 

Recuperação do ácido benzóico 

Transfira a FASE AQUOSA 2 para um Erlenmeyer de 500 mL contendo uma barra de agitação 

magnética. Coloque o erlenmeyer sobre um agitador magnético e em banho de gelo e inicie a agitação. 

Adicione aos poucos e lentamente solução de HCl 6 mol L-1 até que ocorra a precipitação do ácido benzóico. 

Colete o precipitado formado, através de filtração a vácuo utilizando funil de Büchner. Lave o precipitado 

filtrado com porções de água destilada gelada. Pese o sólido obtido e calcule o rendimento. Identifique o 

sólido obtido com o nome do grupo, pois esse será utilizado na próxima aula.  

 

Finalização da aula 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita,  contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  
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Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.  

 

Descarte dos resíduos 

 Os resíduos de solventes orgânicos devem ser depositados nos galões que estarão localizados 

em cima da pia do laboratório.  

 Os resíduos aquosos neutros podem ser descartados na pia.  

. 
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2.9 Aula 9 – Recristalização do ácido benzóico 

2.9.1. Objetivo: 

Purificação do ácido benzóico utilizando a técnica de recristalização.  

2.9.2. Conceitos fundamentais 

 

Recristalização 

 

Substâncias sólidas raramente são puras quando obtidas a partir de uma reação. 

Consequentemente, desde a época dos primeiros alquimistas, substâncias sólidas têm sido purificadas por 

recristalização a partir de um solvente adequado. Hoje, sem dúvida alguma, a recristalização ainda continua 

sendo o método mais útil para a purificação de substâncias sólidas. 

A purificação de substâncias sólidas através de recristalização baseia-se nas diferenças em suas 

solubilidades em diferentes solventes e no fato de que a maioria das substâncias sólidas é mais solúvel em 

solventes quentes que em frios. A solubilidade de um soluto, em condições normais, corresponde à sua 

quantidade máxima que se dissolve numa dada quantidade de solvente, a uma certa temperatura. A Figura 

abaixo mostra claramente como a solubilidade, em água, de alguns sais varia com a temperatura. 

Entretanto, qual é o significado das curvas contidas nessa figura? O que significa um ponto acima de uma 

curva de solubilidade, abaixo ou sobre ela? 

 

Figura 13. Correlação entre a solubilidade e a temperatura de alguns sais inorgânicos.  

Os pontos sobre cada uma das diferentes curvas na figura indicam a quantidade máxima, em 

massa, dos diferentes solutos, que se dissolve em 100 g de água em cada temperatura. Toda solução que 

contém, numa dada temperatura, essa quantidade máxima de soluto dissolvido é denominada de solução 
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saturada; em geral, essas soluções coexistem com uma porção de soluto não-dissolvido, denominada de 

corpo de fundo. Toda solução que contém soluto dissolvido em quantidade inferior à máxima possível, 

numa dada temperatura, é denominada de solução insaturada. Em condições especiais, pode-se conseguir 

que uma solução contenha mais soluto dissolvido do que aquela quantidade usual em sua solução 

saturada, numa dada temperatura; neste caso, ela é denominada de solução supersaturada. Uma solução 

supersaturada é metaestável e, se perturbada, facilmente deixa de existir, havendo precipitação do soluto, 

o qual forma ou se incorpora a um corpo de fundo; então, passa-se a ter um corpo de fundo coexistindo 

com uma solução saturada. 

A figura mostra, por exemplo, que a solubilidade do cloreto de potássio (KCl) varia linearmente 

com a temperatura. A 80 °C, em cada 100 g de água normalmente poderão se dissolver no máximo 50 g 

de KCl (ponto sobre a curva); assim, a 80 °C, toda solução aquosa de KCl que tiver 50 g de KCl dissolvido 

para cada 100 g de água caracterizar-se-á como uma solução saturada (na presença ou não de corpo de 

fundo), pois a quantidade de KCl dissolvida é a máxima normalmente possível para esse sal nessa 

temperatura. Já uma solução aquosa de KCl que, a 80 °C, contiver uma quantidade de KCl dissolvida 

inferior a 50 g (por exemplo, o ponto a mostrado na Figura 6.1) caracterizar-se-á como uma solução 

insaturada. Por outro lado, uma solução aquosa de KCl que, a 80 °C, contiver mais de 50 g do sal dissolvido 

(na presença ou não de corpo de fundo) caracterizar-se-á como uma solução super-saturada (por exemplo, 

o ponto b mostrado na Figura 6.1). 

O processo de recristalização consiste, portanto, na dissolução do sólido a ser purificado em um 

solvente quente ou, até mesmo, em ebulição, (se necessário, a mistura quente é filtrada para a remoção 

de quaisquer impurezas insolúveis) e, posteriormente, na sua cristalização, à medida que a solução resfria. 

Idealmente, somente a substância desejada precipita na forma cristalina e todas as impurezas solúveis 

permanecem na água-mãe (solução restante após a cristalização). O sólido cristalino pode ser separado 

da água-mãe por filtração e, em seguida, secado. Se uma única operação de recristalização não levar à 

substância pura, o processo pode ser repetido com o mesmo ou outro solvente. 

Uma das razões do bom funcionamento do método de recristalização é que o crescimento de 

cristais em uma solução saturada é extremamente seletivo, isto é, em geral somente um mesmo tipo de 

substância se incorpora ao cristal em crescimento. A cristalização de diferentes substâncias num mesmo 

cristal é muito rara. Muitas vezes, no intuito de facilitar a cristalização da substância, pequenos cristais são 

introduzidos na solução saturada. Esses pequenos cristais servirão como núcleos iniciais para a ocorrência 

da cristalização e, por isto, são chamados de germes de cristalização. 

Na seleção de um solvente adequado para o processo de recristalização, ainda vale o chavão 

utilizado pelos alquimistas: "similia similibus solvunter", isto é, semelhante dissolve semelhante. Assim, no 

caso da água, a sua alta constante dielétrica (capacidade de atenuar campos elétricos e, portanto, interação 

entre cargas) e a sua grande capacidade de formar ligações de hidrogênio tornam-na um bom solvente 
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para sais, mas também a tornam um solvente ruim para compostos apolares. Em água pura, as moléculas 

se orientam de modo tal que centros de cargas negativa e positiva fiquem próximos entre si. Tentar dissolver 

em água uma substância apolar como o benzeno é tentar separar cargas diferentes num meio de baixa 

constante dielétrica. Em geral, portanto, um solvente polar irá dissolver substâncias polares ou iônicas, e 

um solvente apolar somente substâncias apolares. A escolha do solvente a ser usado para a recristalização 

de um sólido é melhor feita através de tentativas experimentais, quando, além do seu custo, toxidez e 

inflamabilidade, os seguintes pontos devem ser levados em consideração: 

● o solvente deve dissolver consideravelmente mais sólido a quente do que a frio, isto é, deve 

dissolver uma grande quantidade do sólido no seu ponto de ebulição e somente uma pequena 

quantidade a temperatura ambiente ou um pouco abaixo desta; 

● o solvente deve dissolver as impurezas facilmente, mesmo a frio, ou não as dissolver, nem mesmo 

a quente; 

● ao ser esfriado, o solvente deve produzir cristais bem formados do sólido purificado, dos quais 

deve ser facilmente removível; o solvente não deve reagir com o sólido. 

Se a água preencher todos os requisitos de solubilidade e recristalização, normalmente é o solvente 

escolhido. 

Como mencionado anteriormente, a escolha do melhor solvente para recristalizar um dado sólido 

é feita empiricamente. Uma pequena quantidade em massa do sólido (cerca de 100 mg) deve ser colocada 

em um tubo de ensaio pequeno e o solvente deve ser adicionado gota a gota, agitando-se continuamente 

a mistura. Após a adição de cerca de 1 mL do solvente, a mistura deve ser cuidadosamente observada. 

Se todo o sólido, ou grande parte dele se dissolveu, o solvente é inadequado. Se pouco do sólido 

se dissolveu, aquece-se a mistura lentamente, em banho-maria, com agitação, até o ponto de ebulição, 

acompanhando-se o que vai ocorrendo com o sólido. Se todo o sólido se dissolver, então ele é facilmente 

solúvel no solvente a quente (neste caso, o solvente é indicado; anota-se a relação massa do sólido/volume 

do solvente). Se nem todo o sólido se dissolver, adiciona-se mais solvente em porções de 0,5 mL até que 

todo o sólido se dissolva ou até que a mistura tenha um total de 3 mL do solvente. Se um pouco do sólido 

ainda permanecer sem se dissolver na mistura em ebulição, o sólido é considerado levemente solúvel no 

solvente utilizado e deve-se testar outro solvente. Se todo o sólido se dissolver em um volume menor ou 

igual a 3 mL do solvente a quente, então o sólido é moderadamente solúvel nesse solvente; o solvente 

pode ser utilizado para a recristalização do sólido, por isso que se anota a relação massa do sólido/volume 

do solvente. Em cada caso, quando uma solução do sólido é obtida a quente, a mesma deve ser lentamente 

esfriada, esfregando-se um bastão de vidro nas paredes internas do tubo, abaixo da interface solução-ar, 

facilitando, assim, a cristalização. Deve-se observar se o sólido cristaliza facilmente e em que quantidade. 
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Filtração a vácuo 

 

 O líquido desce por sucção (processo rápido e pode ocorrer a evaporação do líquido). A filtração 

a vácuo é utilizada quando o produto de interesse é sólido, ou quando se deseja pré-secar o sólido. 

 A filtração a vácuo é feita utilizando-se o funil de Büchner acoplado a um Kitassato. Funis de 

Büchner são feitas de porcelana e têm, internamente, uma plataforma; sobre essa plataforma contendo 

vários furos é colocado o papel de filtro. O papel de filtro deve ter o diâmetro levemente menor que o 

diâmetro da plataforma de porcelana do Funil de Büchner, mais suficiente para cobrir todos os furos. Para 

realizar uma filtração a vácuo, coloca-se o papel de filtro sobre a plataforma do funil, inicia-se a sucção e 

molha-se o papel com uma pequena fração da própria solução a ser filtrada. Após observar se o papel está 

perfeitamente fixado ao filtro, inicia-se a filtração. 

 Numa filtração a vácuo, a sucção pode ser promovida tanto por uma trompa de água como por 

uma bomba de vácuo. 

 Conforme já mencionado, a filtração a vácuo, além de ser mais rápida, permite a secagem parcial 

do sólido, pois a sucção faz com que a corrente de ar que passa pelo filtro remova parte do líquido que 

umedece o sólido. 

 

 

Figura 14. Exemplo de um sistema de filtração á vácuo.  
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Procedimento experimental 

 

Pegue o ácido benzóico separado na aula anterior e transfira-o para um béquer de 100 mL 

contendo uma barra de agitação. Em seguida, adicione 10 mL de água destilada.  

Posicione um suporte universal e em sua base uma chapa de aquecimento com agitação. Em 

banho-maria aqueça até a dissolução completa do sólido. Resfrie o béquer em um banho de gelo para 

completar a cristalização do ácido benzóico. Filtre o sólido através de uma filtração a vácuo utilizando um 

funil de Büchner de tamanho apropriado e papel de filtro previamente pesado. Lave o precipitado filtrado 

duas vezes com 5 mL de hexano gelado e deixe secar sob o vácuo por alguns minutos. Transfira o sólido 

mais o papel de filtro para um vidro de relógio previamente pesado.  Pese o sistema, papel de filtro + vidro 

de relógio + sólido obtido e calcule o rendimento.  Ao terminar a filtração, deixe o sólido secando na bancada 

por aproximadamente 30 minutos.  

Durante esse período, lave todas as vidrarias utilizadas e descarte o filtrado, obtido durante a 

filtração, em lugar apropriado (pense no que é composto esse filtrado!).  

Em seguida, faça uma busca na literatura da faixa de fusão do ácido benzóico. Feito isso, 

determina o ponto de fusão utilizando aparelho eletrônico. Lembre-se de programar a rampa de 

aquecimento de forma adequada. Caso tenha dúvidas, revise os conteúdos estudados na aula 3 desta 

apostila.  Não se esqueça que as medidas devem ser feitas em triplicata.  

Anote os dados obtidos durante o experimento no Quadro 4 abaixo. 

Quadro 4. Dados experimentais coletados durante a realização do experimento. 

Dados obtidos Valores  

Massa do sólido  

Temperatura de fusão - Experimento 1  

Temperatura de fusão - Experimento 2  

Temperatura de fusão - Experimento 3  

Faixa de fusão  
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Finalização da aula 

 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

 

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas. Caso a vidraria fique 

com uma coloração amarronzada, solicite ao técnico responsável pelo laboratório a solução ácida de 

lavagem.  

 

Descarte dos resíduos 

 Os resíduos aquosos neutros devem ser descartados na pia. 

Os resíduos de solventes orgânicos não clorados devem ser descartados nos galões que estão 

sobre a pia do laboratório.  

O papel de filtro, utilizado na filtração, deve ser jogado no lixo comum.  
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2.10. Aula 10 – Preparação do ácido adípico a partir do ciclohexeno 

 

2.10.1 Objetivos 

Preparar um composto orgânico de interesse industrial através da reação de oxidação de alcenos. 

 

2.10.2 Conceitos fundamentais 

  

O ácido adípico é uma substância que possui uma gama de aplicações, dentre elas podemos citar: 

intermediários em síntese orgânica, polímeros, fibras têxteis de poliamidas, lubrificantes, plastificantes, 

adesivos, tinhas, resinas e até mesmo em alimentos e detergentes.  

Um grande exemplo da importância do ácido adípico em síntese orgânica é a obtenção do nylon 

6,6. Este é obtido a partir da reação do ácido adípico e a hexametiletilenodiamina, e é designado como 

nylon 6,6.  

 

 

O ácido adípico também é utilizado na indústria de alimentos, porém seu alto custo de produção 

não o torna competitivo com o ácido cítrico. Este ácido pode ser preparado a partir da reação do ciclohexeno 

pelo tratamento com permanganato de potássio em meio ácido (Esquema 1). 

Esquema 1 

 

 

A ligação C=C dos alcenos é facilmente oxidada por um vasto número de reagentes, incluindo o 

permanganato de potássio em meio aquoso. No entanto, o produto orgânico formado depende da condição 

reacional utilizada. A diidroxilação sin, ou seja, que dá origem a um diol, onde as duas hidroxilias, uma em 

cada carbono da dupla, mas espacialmente do mesmo lado, é favorecida com a utilização de condições 

reacionais mais brandas. No entanto, quando se é utilizado condições reacionais mais severas, o produto 

formado é um ácido dicarboxílico decorrente da clivagem oxidativa da ligação C-C (Esquema 2). 
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Esquema 2 

 

 

  

O produto inorgânico formado em meio básico ou neutro é o dióxido de manganês, um sólido 

marrom escuro, bem diferente da coloração inicial do sistema que é de um roxo vivo decorrente da presença 

do íon permanganato (Esquema 3). Essa mudança de coloração é uma evidência usada no teste de Baeyer, 

para observar a existência de insaturação. 

Esquema 3 

 

 

 

Procedimento Experimental 

 

 Posicione um suporte universal em cima da bancada. Em sua base posicione a chapa de 

aquecimento com agitação na base e duas garras na haste. Sem uma garra de dois pontos na parte central 

e uma garra de três pontos na parte superior.  

 Faça um banho de gelo e posicione em cima da chapa de aquecimento.  

 Em um balão de fundo redondo de 500 mL, adicione 15 mL de acetona e 2,5 mL de ciclohexeno. 

Em seguida, posicione o balão dentro do banho de gelo e prenda-o com a garra de dois pontos. Inicie a 

agitação do sistema.  Mas atenção! Não ligue o aquecimento.  

 Em um béquer de 100 mL, pese 10 g de permanganato de potássio e com o auxílio de uma 

espátula (espátula de copo) adicione 1/3 do sólido ao balão contendo o  

cichexeno.  Após 20 minutos, adicione o segundo 1/3 da massa de permanganato e espere mais 20 

minutos. Passado esse tempo, adicione o restante do permanganato de potássio.  

E seguida, suspenda a garra que está segurando o balão de modo que você consiga retirar o 

banho de gelo. Retire o banho de gelo e descarte o conteúdo do pirex na pia. Encha o pirex com água da 

torneira e seque-o por fora utilizando papel toalha.  

Seque a base da chapa de aquecimento com papel toalha e posicione o pirex novamente sobre a 

chapa de aquecimento. Abaixe a garra que está segurando o balão, de modo que o balão fique imerso em 

água, mas não encoste o fundo no pirex.  
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Conecte as mangueiras ao condensador de refluxo e em seguida conecte-o balão. Prenda o 

condensador de refluxo, utilizando a garra de três pontos, ao suporte universal.  

Inicie o aquecimento. Aumente a temperatura do sistema, até que seja observado vapor nas 

paredes do balão. Mantenha o sistema sob aquecimento por 30 minutos.  

Durante o período de refluxo da reação, utilizando a outra chapa de aquecimento que está em sua 

bancada, aqueça cerca de 100 mL de água. Não é necessário ferver. 

Passado esse tempo do refluxo, suspenda o sistema de modo que o balão saia do banho maria. 

Deixe esfrias por cerca de 10 minutos ou até que você consiga segurá-lo sem se queimar. Desmonte o 

sistema de refluxo e leve o bruto reacional para ser filtrado. 

Utilizando um sistema de filtração à vácuo, separa o resíduo de dióxido de manganês do produto 

da reação. Antes de iniciar a filtração, certifique-se que o kitassato está limpo. Para minimizar as perdas, 

lave tanto o precipitado quanto o balão reacional com pequenas porções de água quente.   

Transfira o filtrado para um béquer de 250 mL e adicione a barra de agitação (lave e utilize a 

mesma que foi utilizada durante a etapa de reação). Coloque o béquer em cima da base da chapa de 

aquecimento e prenda o béquer utilizando a garra de três pontos. Inicie o aquecimento. Mantenha o sistema 

aquecido até que o volume da solução seja reduzido pela metade. 

Em seguida, suspenda a garra de modo que o béquer não fique mais em contato com a chapa de 

aquecimento. Deixe a mistura esfriar até que seja possível pegar o béquer com a mão. 

Em um béquer de 100 mL adicione cerca de 2 mL de ácido clorídrico concentrado.  

Retire o béquer da garra e coloque-o em um banho de gelo. Com o auxílio de uma pipeta de 

Pasteur, goteje ácido clorídrico concentrado a essa solução até que seja observado a formação de um 

precitado fino.  

Pese o papel de filtro e em seguida, filtre o precipitado obtido à vácuo. Lave o precipitado com 

água gelada.     

Com o auxílio de uma espátula guarde o produto em um frasco rotulado com o nome dos 

integrantes do seu grupo para ser utilizado na próxima aula.  
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 Finalização da aula 

 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

 

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas. Caso a vidraria fique 

com uma coloração amarronzada, solicite ao técnico responsável pelo laboratório a solução ácida de 

lavagem.  

 

Descarte dos resíduos 

  O resíduo de dióxido de manganês deve ser descartado no lixo, juntamente com o papel de filtro 

utilizado no processo de filtração. 
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2.11. Aula 11 –Recristalização do ácido adípico 

 

2.11.1 Objetivos 

Purificar e caracterizar o ácido adípico obtido na aula anterior por recristalização.  

2.11.2 Conceitos fundamentais 

 Os conceitos fundamentais relacionados a técnica de recristalização e medidas dos pontos de 

fusão já foram apresentados nas aulas 9 e 2 respectivamente.  

 

Procedimento Experimental 

Pegue o ácido adípico obtido na aula anterior.  

Antes de iniciar o processo de recristalização, escolha o solvente que deverá ser utilizado. Para 

isso, adicione cerca de 10 mg de sólido em três tubos de ensaio. Em seguida, numere os tubos de ensaio 

de 1 a 3. Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, adicione gota-a-gota, cerca de 2 mL de água e observe. 

Seguindo o mesmo procedimento, acione ao segundo tudo, 2 mL de hexano e ao terceiro tubo 2 mL de 

acetona. Observe.  

Seguindo as regras de escolha do solvente ideal para a recristalização, caso o sólido não tenha 

dissolvido a frio. Aqueça o tudo de ensaio utilizando um banho maria.  

Depois de ter selecionado o melhor solvente, calcule, através de uma regra de três, qual será a 

quantidade de solvente necessária para fazer a recristalização da massa restante de ácido adípico.  

Posicione um suporte universal e em sua base uma chapa de aquecimento com agitação. Em 

banho-maria aqueça até a dissolução completa do sólido. Resfrie o béquer em um banho de gelo para 

completar a cristalização do ácido adípico. Filtre o sólido através de uma filtração a vácuo utilizando um 

funil de Büchner de tamanho apropriado e papel de filtro previamente pesado. Lave o precipitado filtrado 

duas vezes com 5 mL de solvente gelado e deixe secar sob o vácuo por alguns minutos. Transfira o sólido 

mais o papel de filtro para um vidro de relógio previamente pesado.  Pese o sistema, papel de filtro + vidro 

de relógio + sólido obtido e calcule o rendimento.  Ao terminar a filtração, deixe o sólido secando na bancada 

por aproximadamente 30 minutos.  

Durante esse período, lave todas as vidrarias utilizadas e descarte o filtrado, obtido durante a 

filtração, em lugar apropriado (pense no que é composto esse filtrado!).  

Em seguida, faça uma busca na literatura da faixa de fusão do ácido adípico. Feito isso, determina 

o ponto de fusão utilizando aparelho eletrônico. Lembre-se de programar a rampa de aquecimento de forma 

adequada. Caso tenha dúvidas, revise os conteúdos estudados na aula 3 desta apostila. Não se esqueça 

que as medidas devem ser feitas em triplicata.  
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Anote os dados obtidos durante o experimento no Quadro 5 abaixo. 

Quadro 5. Dados experimentais coletados durante a realização do experimento. 

Dados obtidos Valores  

Massa do sólido  

Temperatura de fusão - Experimento 1  

Temperatura de fusão - Experimento 2  

Temperatura de fusão - Experimento 3  

Faixa de fusão  

 

Finalização da aula 

 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

 

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas. Caso a vidraria fique 

com uma coloração amarronzada, solicite ao técnico responsável pelo laboratório a solução ácida de 

lavagem.  

 

Descarte dos resíduos 

 Resíduos de solventes orgânicos não clorados devem ser descartados nos galões localizados em 

cima das pias do laboratório. 

 Resíduos aquosos neutros podem ser descartados na pia.  
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2.12. Aula 12 – Preparação do 2,4-dinitrotolueno 

2.12.1 Objetivos 

Verificar a reatividade dos compostos aromáticos através da reação de nitração do tolueno. 

 

2.12.2 Conceitos Fundamentais 

O tolueno é um benzeno que teve um dos seus hidrogênios substituídos por uma metila. A metila, 

é um substituinte que ativa o anel aromático, ou seja, faz com que, comparativamente, a reação de 

substituição eletrofílica aromática ocorra mais rápida com o tolueno do que com o benzeno, e orienta a 

substituição eletrofílica aromática nas posições orto e para.  

Já o grupo nitro que será introduzido no tolueno nesse experimento é um substituinte desativante 

do anel aromático, ou seja, faz com que comparativamente, a reação de substituição eletrofílica aromática 

ocorra mais lentamente e orienta a substituição eletrofílica aromática na posição meta.  

A nitração do tolueno levando a obtenção do 2,4 dinitrotolueno (2,4-DNT) é um exemplo de 

substituição eletrofílica aromática, onde ocorre a substituição do hidrogênio do ciclo aromático por um grupo 

nitro. O 2,4-DNT é um intermediário importante no processo de fabricação do tolueno diisocianato (TDI) 

utilizado na produção industrial de espumas flexíveis.  

A primeira etapa da síntese do TDI consiste na reação de mononitração do tolueno e são obtidos 

como produtos de reação uma mistura dos isômeros nas posições 2 (orto), 3 (meta) e 4 (para) nitrotolueno, 

os quais são separados industrialmente por destilação fracionada.  

O 2,3,4 -Trinitrotolueno, ou TNT, é um composto instável que se decompõe com grande facilidade 

quando aquecido, formando gases que se expandem violentamente, causando o impacto da explosão. 

Esse produto é obtido por nitração exaustiva do tolueno. Nas condições reacionais usadas nesse 

experimento ocorrem duas reações de substituição eletrofílica aromáticas, levando a um composto 

dinitrado. 

 

a) Preparação do 2,4 dinitrotoluneno 

 

Procedimento experimental 

 

Posicione em sua bancada um suporte universal e monte um sistema de refluxo utilizando um 

banho-maria.  
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Resfrie um balão de fundo redondo de 150 mL em banho de gelo e em seguida adicione 

cuidadosamente, na capela, 10 mL de ácido nítrico concentrado. Em seguida, adicione lentamente e sob 

agitação manual 10 mL de ácido sulfúrico concentrado. Cuidado! Você está trabalhando com ácidos fortes 

e concentrados!  

Acople o balão ao sistema de refluxo e aqueça a 90 °C por 15 minutos. Após esse período, 

suspenda o sistema e deixe esfriar. Quando o sistema estiver em temperatura ambiente, desmonte o 

sistema.  

Em seguida, verta o conteúdo do balão em um béquer de 250 mL contendo 100 mL de água 

gelada. Filtre o precipitado à vácuo e lave o sólido com água destilada gelada para remover o excesso de 

ácido.  

Determine e massa do sólido obtido e calcule o rendimento da reação.  

 

b) Cromatografia em camada delgada 

 

Determinação da pureza do 2,4-DNT por cromatografia em camada delgada. Faça uma placa 

cromatográfica do composto obtido, usando o tolueno como eluente. Observe na luz UV ou revele com 

iodo. Anote os resultados.  

 

c) Testes qualitativos com o produto  

 

1) Teste com hidróxido ferroso (para substâncias mononitradas)  

As substâncias orgânicas que possuem grupos oxidantes são capazes de oxidar hidróxido ferroso 

(azul) a hidróxido férrico (marrom). A reação ocorre principalmente com compostos alifáticos ou aromáticos 

mononitrados, que são reduzidos a aminas. Compostos nitrosos, hidroxilaminas, nitratos ou nitritos de 

alquila e quinonas também podem oxidar o hidróxido ferroso (Esquema 4).  

Esquema 4 
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Procedimento experimental 

Em um tubo de ensaio coloque aproximadamente 100 mg de 2,4 DNT e adicione 1 mL de solução 

recém preparada de sulfato ferroso amoniacal [Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] a 5%. Adicione 2 mL de solução 

alcoólica de hidróxido de potássio a 12 %. Agite o tubo e anote o resultado.  

 

2) Teste com NaOH (Complexo de Meisenheimer)  

O tratamento de nitrocompostos com NaOH verifica o número de grupos nitro presentes no anel 

aromático.  Os compostos contendo apenas um grupo nitro não dão cor (ou apenas amarelo claro). A 

presença de dois grupos nitro no mesmo anel aromático leva à uma coloração azul ou púrpura azulada. A 

presença de três grupos nitro em um anel aromático, leva o desenvolvimento de uma cor azulada (Esquema 

5).  

Esquema 5 

 

Procedimento Experimental 

Em um tubo de ensaio dissolva aproximadamente 100 mg de 2,4 DNT em 5 mL de acetona e adicione 

1 mL de solução de hidróxido de sódio a 10%, agitando sempre. Observa a cor. 

A seguir são apresentados os espectros obtidos na região do infravermelho para o tolueno e para o 

2,4-dinitrotolueno. 
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Finalização da aula 

 

Elaboração do relatório 

 Como informado no primeiro dia de aula, ao final da aula o grupo de trabalho deverá entregar para 

o professor um relatório simples, redigido de forma manuscrita, contendo uma breve introdução, os 

objetivos da aula prática, os resultados experimentais discutidos, conclusão e referências bibliográficas 

(caso tenha consultado). Utilize seu smartphone caso necessário.  

 

Lavagem das vidrarias 

Após a finalização do experimento todas as vidrarias deverão ser lavadas, de acordo com o 

indicado no item 2.1.4 desta apostila, e deixadas em cima da pia dentro das bandejas.   

 

Descarte dos resíduos 

 Guarde o produto obtido em frasco rotulado.  

 A placa cromatográfica, bem como o capilar de vidro, deve ser enrolada em papel toalha e 

descartados no lixo.  O resíduo de eluente deve ser descartado no frasco, localizado em cima da bancada, 

de resíduo orgânico não clorado.  

 O resíduo da filtração a vácuo está ácido e deve ser depositado em um béquer que está localizado 

em uma das pias do laboratório para posterior neutralização e descarte.  

 O resíduo básico, teste do complexo de Meisenheimer, deve ser colocado no béquer destinado 

aos resíduos básicos.  

 O papel de filtro utilizado na filtração deve ser jogado no lixo comum.  
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