
A química orgânica é uma área da química que tem contribuído fortemente para o desenvolvimento

da qualidade de vida do homem desde a criação de corantes sintéticos ocorrida há muitos anos até

ao desenvolvimento e síntese de fármacos em larga escala, transformação eficiente do «crude» e mais

recentemente materiais específicos e/ou inteligentes e sondas de reconhecimento molecular. Apesar

de ser uma área tradicional, o constante desenvolvimento da química orgânica tem contribuído para

o aparecimento de outras áreas mais específicas como a química organometálica, a química 

de polímeros e de macromoléculas, a química fina, a química mais sustentável, a química 

de produtos naturais, a química medicinal, a química farmacêutica e a química biológica. 

A formação abrangente em química orgânica necessita de um período longo de aprendizagem

e de amadurecimento que se estende desde a fase final do ensino pré-universitário até ao universitário

e à pós-graduação e especialização na componente de investigação e/ou desenvolvimento em

ambiente universitário e/ou industrial. Esta formação integrada necessita de uma interligação

entre a componente teórica e a experimental.

Relativamente ao ensino da componente teórica existe um conjunto diversificado de obras

que se ajustam facilmente à formação pretendida. Por outro lado, o ensino da componente

experimental não está tão facilitado, em virtude de apesar de também existir um elevado 

conjunto de obras experimentais e de inúmeros artigos científicos, incluindo na componente

educacional (ex. Journal of Chemical Education), torna-se frequentemente difícil ajustar os

trabalhos experimentais descritos na literatura aberta ao ambiente de ensino. Estas dificuldades

resultam sobretudo da necessidade de o docente ajustar e conciliar o procedimento experimental

descrito com os objetivos pedagógicos pretendidos e com as limitações existentes, designadamente

tempo de execução, meios instrumentais disponíveis, reprodutibilidade em ambiente de ensino,

custos envolvidos, etc. Para rodear esta dificuldade, a escolha dos trabalhos mais apropriados

e a adaptação à implementação em ambiente de ensino têm sido efetuadas sobretudo de forma

individual em diversos estabelecimentos de ensino. Apesar da importância destes trabalhos

resultante da experiência e conhecimento acumulados por cada docente, tal saber não tem

sido aproveitado por outros docentes. Neste contexto, pretende-se contribuir com este livro

como modo de partilhar uma seleção de experiências compiladas em várias universidades de

uma maneira mais abrangente de trabalhos laboratoriais realizados e/ou desenvolvidos

especificamente para aplicação em ambiente de ensino.

PREFÁCIO

Prefácio_miolo ficha  04-11-2011  11:03  Page 1



P R E F Á C I Oxii

Pretende-se que estes trabalhos permitam contribuir para a geração de um bloco mais diversificado

de escolha para os docentes de vários temas laboratoriais prontos a usar mais ajustados a cada

perfil laboratorial de alunos de diferentes licenciaturas e níveis de formação (fundamental ou mais

avançada). Muitas destas experiências podem mesmo ser adaptadas ao ensino básico e secundário

e mostradas em sessões de divulgação da ciência. Cada experiência é apresentada como um

documento individual em que o docente poderá mais facilmente efetuar a sua escolha através da

especificação dos seguintes tópicos: Título do trabalho, esquema gráfico, tempo de execução

previsto, grau de dificuldade, objetivos e conceitos envolvidos, técnicas experimentais aplicadas,

equipamento e reagentes necessários, riscos adicionais, relevância no contexto de uma química

mais sustentável, introdução, procedimento experimental, manuseamento dos efluentes obtidos,

interpretação dos resultados e informação suplementar em formato digital. Neste tópico

poderão encontrar fotos de montagens, de cristais obtidos, cores de soluções, etc. Esta informação

suplementar, acessível somente online, inclui também as vantagens, os inconvenientes, os pontos

teóricos e práticos que poderão ser explorados com este trabalho, as pistas para a interpretação

dos resultados e a referência aos possíveis pontos de paragem. São também dadas indicações

relativamente à realização do trabalho, do  tipo de alunos e de curso. São referidos os problemas

surgidos durante a execução, os cuidados a ter, a gama de rendimentos normalmente obtidos,

as gamas de pontos de fusão e/ou de ebulição, os desvios óticos ou os índices de refração, 

a pureza, as contaminações que podem ocorrer, etc. Estão ainda incluídos, na informação

suplementar, os dados espetrais realizados, com a digitalização dos espetros obtidos e os que

estão disponíveis nas bases de dados de livre acesso. 

DESTiNATáRioS

o público alvo destas experiências são alunos dos seguintes níveis de formação em química

orgânica:

1) Fundamental — em que se pretende criar no aluno uma cultura de procedimentos laboratoriais

com carácter horizontal em química orgânica, como a realização de reações a uma escala 

laboratorial (condições reacionais anidras e(ou) em atmosfera inerte, escolha do solvente, 

agitação do meio reacional, ordem de adição dos reagentes, controlo da temperatura do meio,

seguimento da reação (ex. CCF) e separação-purificação dos produtos (ex. extração líquido-

-líquido, destilação e cristalização). Para além da importante função de aprendizagem das

boas práticas laboratoriais, pretende-se também demonstrar e consolidar os conhecimentos 

de identificação estrutural por infravermelho e RMN e as propriedades e a reatividade 

de vários grupos funcionais, como álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, halogenetos

de alquilo, alcenos, alcinos e compostos aromáticos. 



2) Avançado — destinado a alunos já com a formação fundamental teórica e prática que lhes 

permita desenvolver nesta fase a capacidade de criar, aplicar e realizar transformações 

laboratoriais e de racionalização mecanística mais exigentes, designadamente a síntese 

de moléculas mais complexas em vários passos e recorrendo a técnicas de execução 

experimental e de elucidação estrutural mais elaboradas (ex.: espetrometria de massa e RMN

bidimensional).  

obJETivoS ESPECíFiCoS DE FoRMAção

1) Execução experimental:

•Escolha do material adequado para a execução experimental.

•Escolha do solvente mais adequado e ordem de adição dos reagentes.

•Controlo das condições reacionais (temperatura, atmosfera seca, inerte).

•Monitorização da reação (cromatografia em camada fina (CCF), eventualmente por métodos

espetroscópicos de ultravioleta ou infravermelho (iv), RMN, métodos cromatográficos 

gás-líquido ou polarimetria).

•Separação e purificação dos produtos da reação por extração líquido-líquido, sólido-líquido,

destilação, cristalização e cromatografia preparativa.

•Elucidação estrutural por iv, 1H-, 13C-RMN (mono e bidimensional) e espetrometria 

de massa.

•Procedimentos mais adequados para o isolamento de compostos naturais.

2) Propriedades, estabilidade-reatividade e interconversão de grupos funcionais em diversas

condições experimentais para os seguintes grupos funcionais genéricos e transformações mais

usuais em:

•Carbono sp3: Substituição nucleofílica, eliminação, oxidação, interconversão (ex.: halogenetos-

álcoois).

•Carbono sp2 (alcenos): adição, oxidação, redução.

•Carbono sp (alcinos): adição, oxidação, redução.

•Compostos aromáticos: substituição eletrofílica e nucleofílica, redução seletiva de grupos

nitroaromáticos.

•Carbono sp2 (grupo carbonilo): adição, oxidação, redução, condensação.

•Carbono sp2 (grupo carboxilo e derivados):substituição, redução, decarboxilação, condensação. 

•Rearranjos moleculares.

•Cicloadições concertadas.
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obJETivoS globAiS DE FoRMAção

Criação de maior sensibilidade e capacidade de decisão nos seguintes temas:

1) Transformações mais sustentáveis1, visão global do processo, determinação e análise 

dos parâmetros de eficiência de átomos e do fator de eficiência-E2,  substratos e reagentes

menos exigentes sob o ponto de vista de sustentabilidade, manipulação, toxicidade e riscos de

manipulação dos reagentes e de solventes, e redução dos efluentes obtidos.

2) Escolha fundamentada da forma mais adequada para a realização das reações, designadamente

para transformações exotérmicas, diluição controlada, ordem de adição controlada, ordem 

de adição, atmosfera seca e(ou) inerte e escolha do solvente (ou sem solvente).

3) Escolha fundamentada do processo de separação-purificação mais apropriado para cada

transformação sintética.

4) Consolidação dos conhecimentos-fundamentos mecanísticos e estruturais das transformações

orgânicas, procurando nomeadamente criar uma visão global e integrada da reatividade 

e propriedades dos vários grupos funcionais. Esta consolidação é difícil de obter de imediato

durante o processo teórico de aprendizagem da química orgânica por grupo funcional.
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1 Transformações mais sustentáveis no contexto dos doze princípios de química verde enumerados por 

Anastas e Warner: Paul Anastas e John Warner em green Chemistry: Theory and Practice; oxford 

University Press (2000); http://www.epa.gov/greenchemistry/whats_gc.html; sobre artigos abrangentes 

consulte por exemplo J. H. Clark, «green Chemistry: today (and tomorrow)», green Chem., 8 (2006) 17; 

i. T. Horváth, P. T. Anastas, »innovations and green Chemistry», Chem. Rev., 107 (2007) 2169; 

Editorial de número especial (nº 6) sobre green Chemistry. 
2 Eficiência de átomos (atom efficiency) = (peso molecular dos produtos)/(soma dos pesos moleculares

de todos os reagentes) × 100.

Fator de Eficiência-E (E-Factor definido por Roger A. Sheldon, Chem. Tech., 24 (1994) 38) = [(massa 

total de produtos) + (massa total de resíduos)]/(massa de produto); veja ainda o artigo recente: 

«The E  Factor: Fifteen Years», em R. A. Sheldon, green Chem., 9 (2007) 1275.

Sobre uma discussão e exemplificação mais completa destes parâmetros veja por exemplo: A.- M. 

Sanseverino; Química Nova, 23 (2000) 102.
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