
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQ128  QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II  

 

MANUAL DE LABORATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: Leandro Piovan 

Monitor: Felipe Gonçalves Borges 

Técnico: Celso Luiz Wosch 

  

 

- 1º Semestre de 2020 -  

 

 



 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Segurança 

 

São itens obrigatórios para que o aluno possa participar das aulas: 

i. Jaleco de manga longa 

ii. Óculos de segurança 

iii. Calçado fechado (chinelos, sandálias e similares não serão permitidos) 

iv. Calça (bermudas, shorts, saias e similares não serão permitidos) 

 

 O laboratório de Química é um local potencialmente perigoso, onde acidentes podem 

acontecer facilmente. Portanto, tenha consciência de que um comportamento adequado neste 

ambiente ajudará a preveni-los. Desta maneira, realize as operações com atenção, evite 

brincadeiras e movimentação brusca (nunca corra) e em qualquer acidente, mantenha a calma 

antes de tomar qualquer decisão. 

 Em caso de início de incêndio, chame imediatamente o professor e peça aos colegas 

para se afastarem rapidamente, sem correr. Procure se familiarizar com os métodos de combate 

a pequenos incêndios, principalmente aqueles mais comuns em laboratórios de Química que 

são aqueles provocados pela ignição de solventes. Em caso de acidente, chame imediatamente 

o professor. 

Informe-se sobre as propriedades dos compostos com que estiver trabalhando e sobre 

o que fazer em caso de contato dos compostos com o corpo. Após a realização dos 

experimentos os resíduos devem ser descartados em frascos apropriados. 

 

A norma de segurança mais importante é: 

 

EM CASO DE DÚVIDA... PERGUNTE ! 
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2. Horário 

As aulas serão ministradas das 7:30 às 11:30 com tolerância máxima de acesso até o final 

do teste. Após esse tempo não será permitida a entrada no laboratório. 

 

3. Fontes de Informação 

Para esta disciplina o livro “Química Orgânica Experimental – Técnicas de Pequena 

Escala” terceira edição dos autores R. G. Engel, G. S. Kriz, G. M. Lampman, D. L. Pavia 

será adotado. Informações adicionais sobre os fundamentos teóricos das práticas poderão 

ser obtidas dos livros de Química Orgânica disponíveis na biblioteca.  

 

4. Programa 

Técnicas básicas em Química Orgânica (isolamento, purificação, caracterização de 

compostos orgânicos; introdução à cromatografia e a métodos físicos de análise orgânica) 

Isolamento de produtos naturais simples 

Reações orgânicas simples (interconversão de grupos funcionais) 

Devido ao número de alunos e às restrições materiais, as práticas serão feitas em 

grupos. 

Os roteiros das práticas devem ser estudados com antecedência para que os alunos 

possam pesquisar os dados sobre os reagentes e solventes e sobre os fundamentos 

teóricos dos experimentos. 
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5. Cronograma 

Disciplina: CQ 128 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II 

Curso: Química 

Docente: Prof. Leandro Piovan 

 

Aula Data Experimento 

1 04/mar 0. Apresentação da disciplina 

2 11/mar 1. Propriedades físicas de compostos orgânicos 

3 18/ mar 2. Purificação de compostos orgânicos I - sólidos 

4 25/mar 2.1 Determinação da temperatura de fusão 

5 01/abr 3. Purificação de compostos orgânicos II - líquidos 

6 08/abr 4. Técnicas de extração I - simples e múltipla 

7 15/abr 5. Técnicas de extração II - ácido-base (teórico) 

8 22/abr 5. Técnicas de extração II - ácido-base 

9 29/abr AVALIAÇÃO 1 

10 06/mai Purificação de amostra sólida 

11 13/mai Derivatização de amostra sólida 

12 20/mai Caracterização do derivado de amostra sólida 

13 27/mai Não haverá aula – Participação do docente na 43ª RASBQ 

14 03/jun Purificação de amostra líquida 

15 10/jun Derivatização de amostra líquida 

16 14/jun Caracterização do derivado de amostra líquida 

17 17/jun AVALIAÇÃO 2 

18 24/jun Segunda-chamada 

19 08/jul EXAME FINAL 

 

6. Avaliação 

a. Testes: Realizados no início de cada aula consistindo de questões relacionadas ao 

experimento que será realizado naquele dia. Valor: 10 pontos. Representa 1/3 da nota 

que irá compor a nota média final. 

b. Relatórios: Referente ao experimento realizado. Manuscrito. Valor: 10 pontos. 

Representa 1/3 da nota que irá compor a nota média. 

c. Avaliações teórico-práticas. Valor: 10 pontos. Representa 1/3 da nota que irá compor 

a nota média. 

Média final = (média testes + média relatórios + média provas) 

 3 

d. Frequência igual ou superior a 75%. 
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1.  PROPRIEDADES FÍSICAS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
 

CONCEITOS ENVOLVIDOS 

- Soluto e solvente 

- Grupos funcionais  

- Propriedades físicas dos compostos orgânicos 

- Polaridade 

- Forças intermoleculares 

- Solubilidade e miscibilidade 

- Pontos de fusão e ebulição 

 

LEITURA RECOMENDADA 

Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Engel, R. G. Química Orgânica Experimental: 

Técnicas de escala pequena. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B. Química Orgânica. 12ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 

2016.  

 

AMOSTRAS E SOLVENTES  

Amostras líquidas Solventes 

1-Octanol Água 
1-Butanol Metanol 
Metanol Etanol 

 Hexano 
 Éter dietílico 
 Diclorometano 

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIA 

Tubos de ensaios, garras de madeira, estante para tubos de ensaio, espátula, pipetas. 
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PRÉ-RELATÓRIO 

 

Substância 
Fórmula 

molecular 
Massa molar  

(g mol-1) 
Densidade  

(g mL-1) 
Temperatura. 
Ebulição (oC)  

Solubilidade em 
água (temperatura) 

Observação 

Água       

Metanol       

Etanol       

Hexano       

Éter dietílico       

Diclorometano       

1-Octanol       

1-Butanol       

Metanol       
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 
 
Parte 1 – Solubilidade de diferentes álcoois 

 
1. Pegue 2 tubos de ensaio secos e rotule-os com numeração de 1 a 2. 

2. Adicione ao primeiro tubo 1 mL de água, e ao segundo tubo, 1 mL de 

hexano.  

3. Adicione, gota-a-gota, 1-octanol a cada tubo. A cada gota 

adicionada, observe o que acontece e depois agite o tubo. Prossiga 

com a adição do 1-octanol até que 20 gotas tenham sido 

adicionadas.  

4. Determine se o álcool é solúvel, parcialmente solúvel ou insolúvel e 

inclua os resultados na tabela de resultados. 

5. Repita as análises para o 1-butanol e metanol, e compile os 

resultados na tabela apropriada. 

 

Parte 2 – Pares miscíveis ou imiscíveis 

 
Pegue 5 tubos de ensaio secos e rotule-os com numeração de 1 a 5. Em seguida 

adicione 1 mL de dois solventes diferentes conforme a tabela abaixo. Agite o 

tubo por cerca de 20 s e determine se os líquidos são miscíveis ou imiscíveis. 

 

Tubo Solventes 

1 Água e etanol 
2 Água e éter dietílico 
3 Água e diclorometano 
4 Água e hexano 
5 Hexano e diclorometano 
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Parte 3 – Solubilidade de compostos sólidos 
 

Objetivo: Determinar a solubilidade de compostos orgânicos sólidos, a frio e a 

quente, em diferentes solventes.  

 

1. Pegue 4 tubos de ensaio secos e rotule-os de 1 a 4.  

2. Em cada tubo de ensaio adicione aproximadamente 40 mg do composto. 

3. Adicione 1 mL do solvente conforme a tabela abaixo. 

 
Tubo Solvente 

1 Água 
2 Etanol 
3 Hexano 
4 Controle 

 
4. Agite o tubo de forma contínua por 60 s.  

5. Determine se o composto é solúvel, parcialmente solúvel ou insolúvel.  

6. Caso tenha ocorrido solubilização parcial aqueça cuidadosamente a 

solução.  

7. No caso de não haver solubilização, adicione mais solvente até o volume de 

3 mL e agite o tubo por 60 s. Caso não observe solubilização, aqueça a 

solução.  

8. Todas as informações referentes à solubilização a frio e/ou quente devem 

ser anotadas em uma tabela. 
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2.  PURIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS I - SÓLIDOS 
 

CONCEITOS ENVOLVIDOS 

- Solubilidade – efeito da temperatura 

- Conceito de soluto e solvente 

- Características físico-químicas e bioquímicas dos solventes 

- Interações intermoleculares, polaridade 

- Volatilidade, ponto de ebulição, densidade (em relação ao ar) 

- Toxidez, ações no organismo  

- Ponto de fusão 

- Carvão ativo – O que é? E qual a função? 

- Técnicas de filtração 

 

LEITURA RECOMENDADA 

Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Engel, R. G. Química Orgânica Experimental: 

Técnicas de escala pequena. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B. Química Orgânica. 12ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 

2016.  

 

SOLVENTES  

 Água, etanol, hexano, éter dietílico 

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIA 

Tubos de ensaios, garras de madeira, estante para tubos de ensaio, espátula, 

Erlenmeyer 125 mL, balança, fonte de aquecimento, sistema de filtração. 
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 

Parte 1 – Escolha do solvente para recristalização 
 

Pegue 4 tubos de ensaio secos e rotule-os de 1 a 4. Adicione a cada um dos 

quatro tubos de ensaio aproximadamente 40 mg do sólido que você irá trabalhar. Em 

seguida adicione 1 mL dos solventes água, etanol e hexano conforme a tabela abaixo. 

 
Tubo Solvente 

1 Água 
2 Etanol 
3 Hexano 
4 Controle 

 
Agite o tubo de forma contínua por 60 s. Determine se o composto é solúvel, 

parcialmente solúvel ou insolúvel. Caso tenha havido solubilização parcial aqueça 

cuidadosamente a solução. Havendo solubilização a quente, este deve ser um dos 

possíveis solventes, para cristalização. No caso de não haver solubilização, adicione 

mais solvente até o volume de 3 mL. Todas as informações referentes à solubilização 

a frio e/ou quente devem ser anotadas em uma tabela.  

 

Parte 2 – Recristalização  

Pese cerca de 1,0 g da mesma amostra, transfira para um erlenmeyer e 

adicione o solvente escolhido previamente (seguindo a relação massa de 

amostra/volume de solvente determinada anteriormente). Adicione cerca de 0,1 % 

em massa de carvão ativo e aqueça a mistura até solubilização total. Filtre a solução 

ainda quente em um funil previamente aquecido de modo a eliminar partículas de 

impurezas em suspensão. Deixe a solução esfriar lentamente e se necessário use o 

banho de gelo. Após resfriamento os cristais deverão estar formados. Filtre a vácuo 

em papel de filtro previamente pesado. Depois de secos, os cristais devem ser 

pesados para calcular o rendimento do processo e o ponto de fusão determinado. 
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3. PURIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS II - LÍQUIDOS 
 

CONCEITOS ENVOLVIDOS 

- Ponto de ebulição 

- Pressão de vapor 

- Lei de Raoult 

- Diagrama de fases 

- Teoria dos pratos teóricos 

- Tipos de destilação 

- Equipamentos envolvidos 

 

LEITURA RECOMENDADA 

Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Engel, R. G. Química Orgânica Experimental: 

Técnicas de escala pequena. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIA 

 Manta de aquecimento, pedras de ebulição, balão de fundo redondo, termômetro, 

septo, coluna de fracionamento, cabeça de destilação, condensador de Liebig, unha, provetas, 

mangueiras, graxa de silicone. 



CQ128 Química Orgânica Experimental II 
 

 

ROTEIRO EXPERIMENTAL 

 

Nesta prática você receberá uma mistura de solventes com a finalidade de separá-los e 

caracterizá-los. Para tanto, você terá à disposição todo o material necessário para destilação 

simples e fracionada. 

 

Procedimento 

 Transfira 70 mL da mistura de solventes para o balão de fundo redondo e adicione 

algumas pedras de porcelana. Monte o sistema de destilação e ligue o aquecimento. 

Determine: 

i. Qual a técnica de destilação mais adequada; 

ii. O ponto de ebulição dos solventes empregados; 

iii. A composição da mistura;  
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4.  TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO I - SIMPLES E MÚLTIPLA 
 

CONCEITOS ENVOLVIDOS 

- Solubilidade  

- Coeficiente de partição/distribuição  

- Agentes secantes 

- Técnicas de filtração 

 

LEITURA RECOMENDADA 

Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Engel, R. G. Química Orgânica Experimental: 

Técnicas de escala pequena. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

 

AMOSTRA E SOLVENTES  

Amostra 

 

Solventes: Água, éter dietílico, acetato de etila, hexano 

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIA 

Erlenmeyers, funil de separação, funil, papel filtro, bastão de vidro, agente 

secante. 
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 

Parte 1 – Extração simples versus extração múltipla 

 

Extração simples 

Transfira 30 mL da solução problema para um funil de separação e adicione 

30 mL de éter etílico. Agite a mistura, tomando cuidado para aliviar a pressão interna. 

Deixe em repouso até a completa separação das fases e em seguida proceda a 

separação das fases. O seu interesse é pela fase orgânica. Em seguida, adicione o 

sulfato de sódio, filtre e determine a quantidade de amostra recuperada. 

 

Extração múltipla 

 Transfira 30 mL da solução problema para um funil de separação e 

extraia com 3 porções de 10 mL (3 x 10 mL) de éter etílico. Ao final, combine as fases 

orgânicas, adicione o sulfato de sódio e filtre. Determine a quantidade extraída e 

compare com o método por extração simples. 

 

Parte 2 – Avaliação dos solventes de extração 

 
 

Acetato de etila: Transfira 30 mL da solução problema para um funil de 

separação e extraia com 3 x 10 mL de acetato de etila. Ao final, combine as fases 

orgânicas, adicione o sulfato de sódio e filtre. Determine a quantidade extraída. 

 Hexano: Repita o procedimento acima empregando 3 x 10 mL de éter de 

petróleo para extração. 

 

Compile em uma tabela os resultados das extrações múltiplas com éter 

etílico, acetato de etila e hexano. Compare e discuta os resultados.  
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5.  TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO II - ÁCIDO-BASE 
 

CONCEITOS ENVOLVIDOS 

- Solubilidade  

- Coeficiente de partição/distribuição  

- Agentes secantes 

- Acidez e basicidade de compostos orgânicos 

- Par ácido-base conjugado 

- Equilíbrio de reações ácido-base (Ka) 

- Força de ácidos – pKa 

- Relação entre pH e pKa – Eq. Henderson-

Hasselbalch 

 

LEITURA RECOMENDADA 

Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Engel, R. G. Química Orgânica Experimental: 

Técnicas de escala pequena. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

 

AMOSTRAS, SOLVENTES E SOLUÇÕES  

Amostras Solventes Soluções 

Naftaleno Éter etílico NaHCO3 5 % 

-Naftol  NaOH 1 mol L-1 

Anilina  HCl 1 mol L-1 
Ácido benzóico   

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIA 

Funil de separação, frascos Erlenmeyer, papel indicador de pH, agente secante, 

papel filtro, funil, recipiente para secagem. 
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 

Transfira 30 mL da solução contendo os compostos naftaleno, naftol, anilina 

e ácido benzóico para um funil de separação e, em seguida, proceda a extração 

seguindo o roteiro a seguir. Adicione: 

1. Solução de HCl 1 mol L-1 (3 x 5 mL) 

Combine as porções aquosas, identifique como “AQUOSA HCl” e reserve. 

Mantenha a fase orgânica no funil de separação. 

2. Solução de NaHCO3 5 % (3 x 5 mL) 

Combine as porções aquosas, identifique como “AQUOSA NaHCO3” e 

reserve. Mantenha a fase orgânica no funil de separação. 

3. Solução de NaOH 1 mol L-1 (3 x 5 mL) 

Combine as porções aquosas, identifique como “aquosa NaOH” e reserve. 

Remova a fase orgânica do funil de separação. Seque com Na2SO4, filtre e 

identifique-a como “ORGÂNICA NEUTRA”. 

 

Atenção, a partir deste momento, você irá trabalhar com as fases aquosas 

reservadas nas etapas 1-3. Tome muito cuidado para não as confundir, assim 

como as novas fases orgânicas que serão obtidas. 

 

4. Fase “AQUOSA HCl”:  Adicione NaOH 1 mol L-1 até que o pH do meio 

esteja básico. Transfira para o funil de separação e extraia com éter 

etílico (3 x 5 mL). Combine e identifique as porções orgânicas como 

“orgânica HCl”. Seque com Na2SO4, filtre e determine o rendimento. 

5. Fase “AQUOSA NaHCO3”:  Adicione HCl 1 mol L-1 até que o pH do meio 

esteja ácido. Transfira para o funil de separação e extraia com éter etílico 

(3 x 5 mL). Combine e identifique as porções orgânicas como “orgânica 

NaHCO3”. Seque com Na2SO4, filtre e determine o rendimento. 

6. Fase “AQUOSA NaOH”:  Adicione HCl 1 mol L-1 até que o pH do meio 

esteja ácido. Transfira para o funil de separação e extraia com éter etílico 

(3 x 5 mL). Combine e identifique as porções orgânicas como “orgânica 

NaOH”. Seque com Na2SO4, filtre e determine o rendimento. 
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Ao final do procedimento você terá quatro fases orgânicas. Indique o componente 

de cada fase e o rendimento da extração de cada composto. 

 

Para o relatório: 

1. Monte um fluxograma mostrando os constituintes das fases aquosa e orgânica 

em cada etapa, inclusive as etapas 4 e 5.  

2. Apresente as equações ácido-base envolvidas em cada etapa do processo de 

separação dos componentes desta mistura. (Para esta questão você deverá aplicar os 

conceitos de equilíbrio ácido-base). 

3. Busque os valores de pKa de cada composto e indique qual seria o pH 

apropriado para extração de cada um deles (etapas 4 e5), ou seja, para qual valor o pH 

deveria ser ajustado para uma extração efetiva? (Para responder esta questão você 

deverá aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch). 

4. Durante o processo de extração foram utilizadas porções dos solventes 

extratores (por exemplo, 3 x 15 mL). Por que não foi sugerido que ao invés de porções, 

fosse utilizado o volume total (por exemplo, 45 mL) diretamente? (Para esta questão 

você deverá aplicar o conceito de coeficiente de partição). 

 


