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RESUMO 

 
 
 

TAVARES, C.C.P. Caracterização de compostos orgânicos com ajuda de 
métodos químicos, físicos e espectroscópicos de análise. 2017. 297 fls. 
Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado Acadêmico em Biotecnologia 
e Inovação á saúde – Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 
 

Neste trabalho foram analisados os conteúdos dos livros de textos 

relacionados com a caracterização de compostos orgânicos mediante o emprego 

de técnicas espectroscópicas ou usando a análise orgânica clássica, chegando-

se à conclusão de que não existe no mercado nenhum livro que contenha de 

forma clara a caracterização estrutural mediante o uso combinado de técnicas 

de análise orgânica e métodos espectroscópicos. A UNIAM aborda em seus 

programas a importância da caracterização estrutural de moléculas orgânicas, e 

de forma combinada, usando métodos espectroscópicos junto a técnicas de 

análise orgânica clássica de forma combinada. Nesta dissertação foram 

incluídos os embasamentos teóricos e aplicações de diversos métodos 

espectroscópicos e químicos de análise, ressaltando-se em cada caso as 

limitações de cada técnica analítica, o que justifica a necessidade de empregar 

de forma combinada todos estes métodos para garantir o sucesso na 

caracterização estrutural. Por último foram colocados vários problemas de 

análise orgânica e de espectroscopia no infravermelho, a modo de exemplo, e 

foram adicionadas as explicações e metodologia científica de como se chega à 

estrutura de cada composto usando estas técnicas analíticas. 

 
 
Palavras-chaves: análise orgânica; métodos espectroscópicos; 
caracterização combinada  
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TAVARES, C.C.P. Characterization of organic compounds with the aid of 
chemical, physical and spectroscopic methods of analyse. 2017. 297 pages. 
Master’a Dissertation – Master’s Program in Biotechnology and Health Innovation 
– Anhanguera University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 

In this work, the contents of textbooks related to the characterization of organic 
compounds were analyzed using spectroscopic techniques or using classical 
organic analysis, and it was concluded that there is no book in the market that 
clearly contains the characterization Structural analysis through the combined 
use of organic analysis techniques and spectroscopic methods. UNIAM 
addresses in its programs the importance of structural characterization of organic 
molecules, and in combination, using spectroscopic methods together with 
classical organic analysis techniques in combination. In this dissertation the 
theoretical underpinnings and applications of several spectroscopic and chemical 
methods of analysis were included, in each case the limitations of each analytical 
technique were justified, which justifies the necessity of using all these methods 
in a combined way to guarantee the success in the characterization structural. 
Finally, several problems of organic analysis and infrared spectroscopy were set 
as an example, and explanations and scientific methodology of how to arrive at 
the structure of each compound using these analytical techniques were added. 
 

 
Key-words:  Organic analysis; Spectroscopic methods; combined 
characterization 
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1. INTRODUÇÃO 

A caracterização estrutural de moléculas orgânicas continua sendo uma 

atividade muito importante no mundo atual. Quando um extrato de qualquer 

produto natural exibe alguma atividade biológica destacada, surge a dúvida se a 

ação biológica é consequência de sinergismo, ou se essa atividade é provocada 

por um determinado composto existente nessa mistura. Quando esse produto 

natural é isolado puro e se realiza o ensaio biológico novamente, encontrando-

se uma maior ação biológica, então é necessário determinar a estrutura desse 

composto com o auxílio de todas as técnicas disponíveis para a análise orgânica. 

Conhecendo sua estrutura seria possível predizer as propriedades de alguns 

derivados, talvez mais ativos e menos tóxicos. 

Em algumas ocasiões, quando se sintetiza um composto a partir de 

matérias primas conhecidas, se espera obter uma nova substância, mas sempre 

é necessário caracterizar a sua estrutura com a ajuda de vários métodos de 

análise disponíveis na química orgânica, pois em certas ocasiões a reação pode 

ter fornecido um produto não esperado. Na Indústria Farmacêutica também se 

necessita caracterizar a estrutura de algum metabólito secundário formado, que 

talvez exiba uma ação biológica mais eficaz. Por tal motivo a elucidação 

estrutural desse metabólito, também é imprescindível.     

Graças ao desenvolvimento adquirido em várias técnicas de 

caracterização estrutural, vem sendo possível determinar a estrutura química de 

macromoléculas bioativas de elevada complexidade. 

Entretanto, quando se analisa a formação atual dos alunos de cursos de 

Química e Farmácia, observa-se que quando os alunos concluem a graduação, 

seja em  universidades públicas e privadas, estes se apresentam com algumas 

dificuldade no conhecimento para neste campo, o que se deve superar a curto 

prazo para poder assimilar de forma eficaz todas as novas tecnologias que estão 

sendo colocadas à disposição para caracterizar moléculas orgânicas, cada vez 

mais complexas, com ajuda de métodos de análise em química orgânica. 
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1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Identificar compostos orgânicos através das técnicas químicas, bem como 

os métodos espectroscópicos de caracterização estrutural UV, IV, RMN e 

espectroscopia de massa. Mostrar que, com a utilização dessas técnicas de 

forma combinada se facilita a caracterização estrutural.  

 

1.1.1. Objetivos específicos  

 

1. Aprender a combinar os dados físicos, químicos e espectroscópicos de 

análise no processo de caracterização estrutural de compostos orgânicos 

de estrutura desconhecida. 

2. Mostrar as aplicações e limitações de cada método na caracterização de 

composto orgânico desconhecido 

3. Contribuir ao desenvolvimento de habilidades pratica no processo de 

caracterização estrutural química 

4. Aprofundar nas bases teóricas da química orgânica. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

Depois de realizar uma busca detalhada e minuciosa da literatura 

existente no mercado, não foi encontrado nenhum livro de caracterização 

estrutural de compostos orgânicos, usando de forma combinada, os métodos 

químicos de análise orgânica, junto às técnicas espectroscópicas de análise, UV-

VIS, IV, RMN 1H e 13C, bem como a Espectrometria de Massa. 

 O livro Organikum, Química Orgânica Experimental de Heinz G. O. 

Becker, et al. explica a química orgânica através dos mecanismos de reação. 

Nas páginas 106 ás 240 aparecem as bases teóricas dos métodos de 

espectroscopia IV, UV-vis, RMN 1H, 13C e E. de massa. Já nas páginas 793 ás 

856, todas descrevendo reações para se caracterizar um composto orgânico a 

partir da análise orgânica, mas em nenhum momento se apresentam exercícios 

combinando o uso de métodos espectroscópicos com técnicas de análise 

orgânica. 

Por Daniel L. Pasto, et al. O livro Determinación de estructuras orgânicas.  

Leva como objetivo a determinação das estruturas orgânicas com a introdução 

das técnicas de investigação. Abrange métodos físicos, químicos e 

espectroscópicos. A intenção dos autores é que a determinação de estruturas 

orgânicas deve ser como uma introdução às técnicas de investigação. Das 

páginas 333 ás 522 encontra-se o capitulo “identificação de um composto 

desconhecido”, apresentando ensaios químicos e alguns espectros de forma não 

combinada com a parte química. E nas páginas anteriores falando dos diversos 

métodos espectrais. Não apresenta exercícios para se aprofundar o 

conhecimento adquirido.    

Dos autores Silverstein, Robert M., Webster, Francis X. e Kiemle, David 

J. O livro “Identificação espectrométrica de compostos orgânicos” tem o objetivo 

de ensinar os químicos orgânicos como identificar compostos orgânicos a partir 

das informações espectrais obtidas pelos espectros de infravermelho, RMN e 

massa. O livro relata a justificativa de ter retirado a metodologia do Ultravioleta, 

pois é um método com muitas limitações para se caracterizar um composto 

orgânico. O livro tem um material relevante e exercícios de cada método, porém 

apresenta uma enorme deficiência para o sucesso de uma caracterização de 

composto orgânico, pois não apresentar a metodologia de análise química e 

física. 
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Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie por Manfred 

Hesse; Herbert Meier; Bernd Zeeh. Este livro, escrito em alemão, está formado 

por 5 capítulos: 1. UV-VIS; 2. IV e Raman; 3. RMN 1H e 13C; 4. E. de Massas; 

5. Exemplos de espectros combinados. O conteúdo não está relacionado com a 

análise orgânica clássica. 

Introdução à Espectroscopia por Donald Pavia; Gary Lampman; George 

Kriz; James Vyvyan. Este livro, traduzido para o português, apresenta 10 

capítulos voltados preferentemente para os métodos espectroscópicos mais 

modernos. No capítulo 1 se abordam questões relacionadas com fórmulas 

moleculares e empíricas, mas sem entrar nos detalhes da análise orgânica 

clássica. Este livro não conta com exercícios combinados, integrando a 

Espectroscopia com a Análise Orgânica.  

O diferencial desta dissertação é o conteúdo de análise orgânica, onde 

nenhum livro já escrito traz tal abordagem juntamente com os métodos 

espectroscópicos. Já nas técnicas espectroscópicas, a abordagem não será 

ensinar a teoria de cada método e sim ensinar o leitor a resolver problemas de 

caracterização pelas técnicas espectrais e por final identificar o composto que 

promoveu tais resultados.  

Os textos propõem a organização, apresentação e discussão da 

identificação e caracterização de compostos orgânicos através das técnicas 

descritas, com uma linguagem moderna, precisa e muito usados numa grande 

variedade de aplicações que englobam desde as ciências físicas e químicas. 

Serão mostradas as limitações dos métodos espectrais para se 

caracterizar um composto problema e assim apontando a necessidade da 

análise química e outros espectros para elucidação dos exercícios propostos. 

Também se contará com exercícios com explicações e exercícios com 

gabaritos para que o leitor desenvolva o conhecimento adquirido com a leitura 

deste livro.  

Este potencial livro também poderá ser usado nos laboratórios de 

química, pois nele contém informações como: principais técnicas de 

caracterização química de compostos orgânicos, tabelas com as principais 

constantes físicas e listas de famílias de compostos com seus derivados. 
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O conteúdo deste trabalho também poderá ser utilizado por professores 

que ministram aulas na graduação na área da farmácia e química, pois a química 

orgânica é a base para poder explicar muitos fenômenos. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS 

4.1. ANÁLISE ORGÂNICA  

A análise química de compostos orgânicos consiste na combinação de 

alguns métodos de separação, purificação e identificação de grupos funcionais.  

A separação de compostos orgânicos pode ser realizada mediante várias 

técnicas como:  

- separação de misturas mediante extração com bases ou ácidos em 

presença de solventes de diferentes propriedades.  

- separação mediante destilação simples e fracionada,  

- separação de compostos orgânicos mediante arrastamento de vapor, 

- sublimação,  

- métodos cromatográficos em coluna e/ou camada delgada preparativa  

Após a separação e secagem o produto puro, poderá ser identificado. 

Para uma amostra no estado sólido pode ser purificada utilizando técnicas de 

recristalização ou sublimação. Para purificação de uma amostra líquida os 

procedimentos de purificação poderão ser direcionados às técnicas de 

destilação ou mediante coluna de separação cromatográfica.  

Pode-se ter muitas vezes uma ideia do produto gerado na reação ou 

mesmo se existe uma indisponibilidade de equipamentos que auxiliem na 

identificação. Com o intuito de ter uma resposta mesmo sem aparelhos 

espectroscópicos, usa-se uma “rota analítica” que consiste em realizar etapas 

de análises químicas e físicas para confirmar se o composto analisado é ou não 

o composto que se acredita ser. 

A rota analítica consiste em 8 etapas, as quais são: 

 Etapa 1 = Testes preliminares: estado físico da amostra, avaliação 

da cor e odor do composto desconhecido; 

 Etapa 2 = Determinação de constantes físicas; 

 Etapa 3 = Teste de combustão, prova de Beilstein e calcinação; 

 Etapa 4 = Determinação elementar qualitativa e quantitativa; 

 Etapa 5 = Teste de solubilidade; 

 Etapa 6 = Identificação dos grupos funcionais; 

 Etapa 7 = Emprego da síntese orgânica com a obtenção dos 

derivados com pontos de fusão relatados na literatura; 
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 Etapa 8 = Combinação de todos os resultados físicos e químicos e 

propor a estrutura do composto desconhecido. 

 

4.1.1.  Etapa 1: Testes preliminares: estado físico da amostra, avaliação da 

cor e odor do composto desconhecido. 

3.1.1.1 Estado físico  

Os compostos orgânicos podem exibir em três estados conhecidos, estes 

são: sólido, líquido e gasoso.  

No caso das interações intermoleculares, pode se dizer que quanto mais 

forte, maior o ponto de fusão e ebulição. Os compostos orgânicos que possuem 

o grupo OH, como os álcoois e os ácidos carboxílicos, possuem uma 

temperatura de ebulição maior do que a dos hidrocarbonetos com o mesmo 

número de carbonos, porque as moléculas dos hidrocarbonetos se associam por 

forças intermoleculares de baixa intensidade (dipolos temporários), enquanto 

que o grupo OH se liga por meio de ligação de hidrogênio, que são intensas. Por 

exemplo, o ponto de ebulição do metanol é 64,8°C a pressão normal, já o ponto 

de ebulição do metano – 161,5oC (hidrocarboneto correspondente) apresenta 

um valor inferior. Por essa razão o metanol é um líquido, entanto o metano é um 

gás.  Se comparar os álcoois, por exemplo o etanol com os ácidos carboxílicos, 

observa-se que estes últimos apresentam pontos de ebulição ainda mais altos, 

porque suas ligações de hidrogênio são duplas, formando dímero (figura 1).  

 

Figura 1: Formação de ligações de hidrogênio entre os ácidos carboxílicos 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O ácido fórmico, HCOOH, possui o ponto de ebulição de 100,6ºC, 

enquanto que seu álcool correspondente, o metanol, CH3OH, possui o ponto de 

ebulição de 64,8ºC. Também o etanol, CH3CH2OH, com igual massa molecular 

que o ácido fórmico (MM = 46) apresenta um ponto de ebulição (78 oC) inferior. 

Em algumas situações, por exemplo os alcanos com até quatro carbono, 

são gasosos. Os de cinco a dezesseis carbonos são líquidos e acima de 

dezessete carbonos são sólidos. Mesmo sendo os alcanos moléculas apolares, 
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com o aumento da massa molecular, aumentam as forças de van der Waals e 

por essa razão na família dos alcanos aparecem exemplos destes compostos 

nos três estados físicos. 

As massas moleculares também desempenham o papel importante no 

ponto de ebulição, quando maior a massa molecular, maior será o ponto de 

ebulição. Por exemplo, os diferentes haletos de metila: CH3F, CH3Cl e CH3Br, 

CH3I que exibem propriedades semelhantes, apresentam as mesmas forças 

intermoleculares, mas a diferença radica nas diferentes massas atômicas de 

cada halogênio. O ponto de ebulição dos haletos aumenta rapidamente com o 

aumento da massa atômica. Com massa de: F = 19 < Cl = 35,5 < Br = 80, os 

pontos de fusão e ebulição aumentam ao passar de fluoretos para iodetos. Na 

tabela 1 mostra-se o ponto de ebulição de diferentes haletos de alquila: 

 

Tabela 1: Ponto de ebulição de alguns haletos de alquila 

Haletos de alquila Haletos 

 F Cl Br I 

CH3-X -78,4°C -24,2°C 3,6°C 42,4°C 

CH3CH2-X -34,7°C 12,3°C 38,4°C 72,3°C 

CH3(CH2)2-X -2,5°C 46,6°C 71,0°C 102,5°C 
         FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Além disso, aumenta o ponto de ebulição quando se incrementa o número 

de halogênios ligados ao resto orgânico. Por exemplo bromo benzeno é um 

líquido com ponto de ebulição 156 oC, já o 1,4-dibromo-benzeno apresenta um 

ponto de ebulição de 219 oC e funde a 89 oC. 

 

3.1.1.2 Cor 

As substâncias orgânicas puras na sua maioria não apresentam cor 

(brancas ou incolores). No caso de apresentarem cor deve-se realizar o 

procedimento de purificação e assim verificar se a cor permanece ou desaparece 

após ter efetuado este processo.  

Exemplos de substâncias orgânicas coloridas comuns, incluem: os nitro e 

nitroso-compostos conjugados (cor amarela), quinonas, azocompostos, olefinas 

e cetonas altamente conjugadas (cor amarelo ao vermelho). 
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Figura 2: Composto orgânico Dietil – [4 – (4 nitrofenilazo) – fenil] - amina 

N

N

N

NO2

Dietil-[4-(4-nitrofenilazo)-fenil]-amina

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

No caso do nitrometano, CH3NO2 podemos informar que se trata de uma 

substância incolor, entretanto na figura 2 da dietil-[4-(4-nitrofenilazo)-fenil]-amina 

é uma substância colorida.  O grupo nitro é um grupo cromóforo, mas para que 

a substância seja colorida tem que existir na molécula uma alta conjugação 

eletrônica. 

Alguns compostos orgânicos como a anilina e o fenol não recentemente 

destilados mostram cores devido à presença de produtos de oxidação 

(quinonas), que são produtos coloridos (marrom), mas depois de serem 

destilados não apresentam cor, mesmo contendo grupos amino e grupo 

hidroxila, respectivamente, conjugados com o anel benzênico. A conjugação 

C=C nestes casos não é suficiente para absorver na região visível do espectro 

UV-VIS.  

 

3.1.1.3. Odor 

O odor de uma substancia é uma informação importante, pois alguns tipos 

de compostos orgânicos apresentam cheiro característico. Algumas aminas 

liquidas ou sólidas são reconhecidas pelo odor característico de peixe. Os 

mercaptanos cheiram a ovo podre, ácidos carboxílicos de quatro átomos de 

carbono apresentam odor ranço a manteiga estragada, enquanto os ésteres de 

ácidos carboxílicos mostram cheiros a frutas.  

É necessária cautela ao cheirar substâncias desconhecidas, pois muitos 

compostos são tóxicos, bem como irritantes da mucosa nasal. 
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3.1.2. Etapa 2: Determinação das constantes físicas 

No processo de identificação de compostos orgânicos puros a 

determinação das constantes físicas constitui um passo importante de sua 

caracterização estrutural, tais como, ponto de fusão, ponto de ebulição, índice 

de refração, etc.  

Outras constantes físicas suficientemente características que são usadas 

para líquidos, particularmente no caso de hidrocarbonetos, éteres e outros 

compostos pouco reativos, são o índice de refração e a densidade.  

Quando as substâncias orgânicas sólidas não estão puras, observa-se 

intervalos amplos em sua fusão. Sucessivas recristalizações podem estreitar a 

faixa de fusão do composto. Por isso, no trabalho de identificação de uma 

amostra desconhecida, deve-se fazer uma determinação preliminar do seu ponto 

de fusão ou ebulição e, sempre será necessário realizar a purificação da amostra 

até que suas propriedades físicas não sejam alteradas pela repetição dos 

processos de purificação. 

 

3.1.3. Etapa 3: Teste de combustão, prova de Beilstein e calcinação 

Os resultados do teste de combustão permitem classificar a substância 

orgânica problema: 

A. Substâncias combustíveis (a maioria dos compostos orgânicos) 

B. Substâncias não combustíveis (alguns compostos orgânicos com alto 

porcentagem de halogênios). 

No caso das substâncias combustíveis deverá examinar-se a cor dessa 

chama. Compostos com chama vermelha com formação de fuligem são 

características de substâncias com alto conteúdo de carbono. 

Os compostos que ardem com chama azul apresentam alto conteúdo de 

oxigênio. 

O teste de combustão é qualitativo, realizando o aquecendo de uma 

pequena quantidade da amostra em uma espátula ou num cadinho na chama do 

bico de Bunsen.   

Já na família dos carboidratos quando levado ao aquecimento numa 

cápsula de porcelana tem a característica de formar uma cor caramelizada. 

Também é importante apreciar o cheiro da substância neste teste de ignição. 

Neste caso os carboidratos formam caramelos com um cheiro agradável, que 



36 
 

nos lembra a colocação de açúcar derretida sobre um pudim. 

 

3.1.3.1. Prova de Beilstein 

Para se determinar a existência de halogênio como o Cl, Br e I, pode-se 

realizar o ensaio de Beilstein. Para a execução desse ensaio, usa-se uma 

alíquota da amostra que é queimada sobre um fio de cobre na zona oxidante da 

chama do bico de Bunsen. Se existem halogênios (Cl, Br ou I), formam-se os 

respectivos haletos de cobre que são voláteis e apresentam chama verde 

característica. No caso dos compostos fluorados o fluoreto de cobre não é volátil 

e por tal motivo não se observa coloração verde.  

 

3.1.3.2. Calcinação 

Quando se calcina uma amostra e fica um resíduo inorgânico (óxido o 

carbonato de um metal), então pode-se pensar que a substância original fosse 

um sal de ácido carboxílico ou de um fenol. Se fosse isolado um sulfeto, sulfito 

ou sulfato podemos pensar que a amostra original era um composto de adição 

bissulfítica de algum aldeído ou cetona ou o sal de um ácido sulfínico ou sulfônico 

ou o sal de um tiolato.    

 

3.1.4. Etapa 4: Determinação elementar qualitativa e quantitativa 

3.1.4.1. Determinação elementar qualitativa 

A análise elementar qualitativa é responsável por definir os elementos 

químicos que compõem o composto orgânico analisado. Essa análise identifica 

a presença de elementos tais como: carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e 

os halogênios, entre outros elementos. 

 

3.1.4.1.1. Reconhecimento de Carbono e Hidrogênio   

A presença de carbono e hidrogênio pode ser determinada por 

combustão. Substâncias orgânicas são aquecidas em presença de CuO 

formando CO2 e H2O.   

Desta forma, o carbono se oxida a dióxido de carbono que é detectado 

fazendo-se passar por meio de um tubo de desprendimento sobre uma solução 

de hidróxido de bário, que turvará pela precipitação de carbonato de bário. Já o 
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hidrogênio se transforma em água que se condensará na forma de pequenas 

gotas nas paredes frias do tubo. 

 

3.1.4.1.2. Determinação de heteroátomos na fusão sódica 

No esquema 2, observa-se o teste da fusão sódica, consiste na fusão da 

substância orgânica com sódio metálico que converte o enxofre em sulfeto de 

sódio (Na2S), o nitrogênio em cianeto de sódio (NaCN), os halogênios em haleto 

de Sódio (NaX).  

 

Esquema 1: Fusão sódica das substâncias orgânicas 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.4.1.2.1. Determinação de halogênios 

Quando existe cloro, bromo ou iodo formando parte da molécula 

desconhecida se formam na fusão com sódio metálico, o NaCl ou, NaBr ou NaI. 

Para detectar a presença destes halogênios se aquece a solução 

resultante da fusão sódica com ácido sulfúrico para eliminar na capela de 

extração de gases as possíveis interferências (NaCN, Na2S) em forma de ácido 

cianídrico e sulfídrico, respectivamente. A adição posterior de solução aquosa 

de AgNO3 provocaria a formação dos precipitados correspondentes: AgCl (cor 

branca), AgBr (cor amarela fraca) e AgI (cor amarela). Pelas cores dos 

precipitados não é possível o reconhecimento destes halogênios, já que quando 

estão presentes os três na molécula problema não dá para identificar os 

mesmos. 

 

3.1.4.1.2.2. Diferenciação química entre os íons cloreto, brometo e iodeto 

A diferenciação química entre cloreto, brometo e iodeto está baseada no 

fato de que o iodeto se oxida com maior facilidade que o brometo, mas quando 

se formam as moléculas de iodo e bromo, respectivamente, a segunda se 

adiciona com muita maior facilidade a duplas ligações C=C ativas, o que não se 

observa no caso do iodo. 

 

Substância Orgânica

C,H,O,N,S, Halog.
+ Na(s) Na2S, NaCN, NaHalog., NaSCN
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3.1.4.1.2.3. Procedimento para diferenciar cloreto, brometo e iodeto 

O,5 mL da solução da fusão sódica se coloca num tubo de ensaio e se 

acidifica com ácido sulfúrico ao 10%. Se aquece na capela até eliminar de forma 

completa o NaCN e Na2S, pois neste caso se formaria cianeto de hidrogênio e 

sulfeto de hidrogênio, eliminando-se assim a possível interferência de amostras 

com conteúdo de nitrogênio e enxofre. 

A esta solução se adiciona de 4-5 gotas de uma solução de permanganato 

de potássio 0,1N. Se agita o tubo de ensaio durante 1 minuto, eliminando-se o 

excesso de permanganato com ácido oxálico (de 10 a 20 mg). A cor violeta do 

permanganato desaparece. A seguir são adicionados 0,5 mL de dissulfeto de 

carbono, agitando-se o conteúdo do tubo de ensaio, deixando-se separar as 

duas fases. A presença de cor na fase do dissulfeto de carbono indica presença 

de iodo (cor púrpura) e bromo (vermelho-marrom). Se chegassem a estar 

presente iodo e bromo aparecerá uma cor similar. Se a fase do dissulfeto de 

carbono não tivesse cor, então isto indica presença de cloro na molécula. 

Para diferenciar entre bromo e iodo se realiza adicionando de 1 a 2 gotas 

de álcool alílico. Se há bromo, este se adiciona rapidamente ao álcool alílico 

desaparecendo a cor vermelha-marrom do bromo. Se somente há iodo, o mesmo 

não reage com álcool alílico, ficando a cor púrpura do iodo na fase orgânica. 

Para comprovar a presença de cloreto, se toma a solução da fusão sódica 

e se acidifica com ácido nítrico a 6 N, aquecendo-se na capela por espaço de 2-

3 minutos. Neste caso o ácido nítrico pode oxidar o iodeto a iodo e o brometo a 

bromo, mas isso não acontece com o íon cloreto, que ficaria em solução como 

ânion cloreto. Neste caso se adiciona solução aquosa de nitrato de prata, a 

formação de um precipitado branco indica cloro. 

 

3.1.4.1.2.4. Determinação de fluoreto a partir da fusão sódica 

Quando se realiza a fusão com sódio os compostos fluorados 

transformam-se em fluoreto de sódio, NaF. Devido ao fato que ânion fluoreto não 

forma um precipitado com a solução de nitrato de prata não é possível empregar 

esta via para caracterizar o ânion fluoreto. 
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3.1.4.1.2.4.1. Teste com ácido sulfúrico concentrado para comprovar a 

presença de flúor na molécula 

1 mL da solução resultante da fusão sódica se aquece até secagem. A 

este resíduo é adicionado 0,5 mL de ácido sulfúrico concentrado, agitando-se o 

tubo de ensaio fortemente. Se existe flúor na molécula, o fluoreto de sódio sob a 

ação do ácido sulfúrico vai gerar fluoreto de hidrogênio, que atacará a superfície 

do tubo de ensaio. 

 

Esquema 2: Teste com ácido sulfúrico 

2 NaF  +  H2SO4 2 HF(g)  +  Na2SO4

4 HF(g)  +  SiO2 SiF4  +  2 H2O  

 FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Deve realizar-se o ensaio em branco empregando um tubo de ensaio contendo 

somente ácido sulfúrico concentrado para observar bem a afetação acontecida 

no ensaio anterior, conforme o esquema 2. 

 

3.1.4.1.2.4.2. Teste com o complexo zircônio/vermelho de alizarina S para 

comprovar a presença de flúor na molécula 

10 mL de uma solução etanólica de alizarina se misturam com 10 mL de 

uma solução de nitrato de xircônio ao 2% e se adiciona uma solução de HCl ao 

5%. Depois se completa com água até obter 30 mL do complexo 

zircônio/vermelho de alizarina S. 

Este teste está baseado no fato que este complexo zircônio/vermelho de 

alizarina S de cor vermelha em presença de ânions fluoreto muda de cor 

aparecendo coloração amarela e dando lugar ao hexafluoreto de zircônio incolor. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Figura 3: Teste para comprovar a presença de flúor na molécula  
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FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.4.1.2.5. Determinação de nitrogênio 

O ensaio de Lassaigne serve para determinar a presença de nitrogênio 

em compostos orgânicos.  

O procedimento leva-se a 1 mL da solução da fusão sódica filtrada se 

mistura com 0,5 mL de uma solução de sulfato ferroso recentemente preparada. 

Aquece-se por espação de 2 minutos. Posteriormente são adicionadas 2 gotas 

de solução de tricloreto de ferro e novamente se aquece por alguns minutos. 

Esta reação deve realizar-se em meio básico, em caso necessário se deverá 

adicionar algumas gotas hidróxido de sódio. Se deixa esfriar se acidifica com um 

pouco de ácido clorídrico.  

O nitrogênio se encontra em solução aquosa da fusão alcalina sob a forma 

de íon cianeto. Por adição de sulfato ferroso, seguida de cloreto férrico, haverá 

o aparecimento da cor característica do azul de Prússia, conforme mostrado no 

esquema 3. 

 

Esquema 3: Reação de formação do azul da Prússia 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Se a concentração de nitrogênio na amostra fosse considerável, 

aparecerá um precipitado azul. Se existe pouco nitrogênio pode aparecer uma 

cor verde, que depois de algumas horas em repouso podem fornecer um sólido 

azul. Se a solução chegasse a ficar amarela, então podemos chegar à conclusão 
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que a amostra não tem nitrogênio. 

Este teste pode dar problemas para o caso de alguns diazocompostos 

que perdem nitrogênio com facilidade ou no caso de substâncias com alto 

conteúdo de enxofre. Nesses casos será necessário repetir a fusão sódica com 

uma quantidade maior de sódio metálico. 

 

3.1.4.1.2.6. Determinação de enxofre         

Quando existe enxofre na amostra, se forma sulfeto de sódio na fusão 

sódica, cuja presença se determina com solução de acetato de chumbo em meio 

ácido. 

O procedimento leva-se a 1 mL da solução da fusão sódica se acidifica 

com ácido acético. Depois se adicionam algumas gotas de uma solução de 

acetato de chumbo. Nessas condições se forma um precipitado preto de sulfeto 

de chumbo, descritas no esquema 4. 

 

Esquema 4: Formação do sulfeto de chumbo com solução de acetato de chumbo 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

 O segundo procedimento para comprovar também a presença de enxofre 

pode ser determinada empregando um pouco do filtrado da fusão sódica, que se 

coloca em contato com uns cristais de nitroprussiato de sódio. Quando existe 

enxofre a solução resultante fica com cor violeta, descrita no esquema 5. 

 

Esquema 5: Formação da cor violeta com os cristais de nitroprussiato de sódio 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOL 

 

 Também pode-se realizar um terceiro procedimento que com cerca de 

200 mg da substância problema e 3 mL de ácido nítrico são aquecidos durante 

5 minutos. Depois se adicionam 3 mL de água. Neste caso se a substância 

Na2S  +  Pb(CH3COO)2
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apresenta enxofre, o mesmo será convertido em ânion sulfato pela ação oxidante 

do ácido nítrico, podendo-se reconhecer sua presença adicionando solução de 

cloreto de bário. Um precipitado branco confirmaria a presença de enxofre.   

 

3.1.4.2 Determinação elementar quantitativa  

A técnica que consiste no aquecimento uma quantidade da amostra 

desconhecida com a chama luminosa. A determinação quantitativa de C e H é 

realizada seguindo a mesma base teórica da determinação qualitativa. O 

carbono é transformado em dióxido de carbono, enquanto o hidrogênio em 

presença de óxido de cobre (CuO) é transformado em água (Método de 

Liebig/Pregl).  

 

Esquema 6: Determinação elementar quantitativa de carbono e 

hidrogênio 

 

 

  

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Nesta determinação do esquema 6, também pode ser quantificada a 

presença de nitrogênio, na forma de nitrogênio gás e NO. Este último sob a ação 

de uma placa de cobre aquecida transforma-se o NO em nitrogênio molecular. 

O dióxido de carbono, a água e o nitrogênio gasoso formados são 

determinados mediante emprego da técnica de cromatografia gasosa. Este 

procedimento somente exige a utilização de uma ultramicro-balança para pesar 

a amostra de forma exata. 

O enxofre, por sua parte, é aquecido em atmosfera de oxigênio, formando 

dióxido de enxofre. O gás formado é absorvido numa solução de peróxido de 

hidrogênio ao 3%, o que permite a formação de ácido sulfúrico. Este ácido se 

determina quantitativamente mediante titulação com hidróxido de sódio de 

concentração conhecida (Método de Schoeniger). 

Os halogênios Cl, Br e I são determinados mediante o método de 

Wurzschmitt, no qual a amostra pesada é colocada num recipiente de níquel com 

Substância Orgânica

C,H
+ CuO CO2 (g)

Ba(OH)2 Precipitado branco 

de BaCO3

+ CuO

H2O
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etilenglicol e peróxido de sódio. Lava-se com água destilada, determinando-se o 

cloro e o bromo mediante nitrato de prata. O iodo transformado em iodato é 

determinado iodometricamente. 

Na reação de combustão em que todos os elementos oxidáveis 

constituintes do combustível se combinam com o oxigênio, particularmente o 

carbono e o hidrogênio, se convertem integralmente em dióxido de carbono e 

água independentemente da existência de excesso de oxigênio para a reação. 

Os produtos de combustão são retirados em colunas absorvedoras especificas 

para dióxido de carbono, agua e nitrogênio, assim determina-se a massa 

absorvida e sua conversão em porcentagem. 

 

3.1.4.2.1. Determinação da fórmula empírica a partir dos resultados da 

análise elementar quantitativa 

Depois de obter os dados da análise elementar quantitativa se procede a 

realizar os cálculos para determinar a fórmula empírica do composto, conforme 

o esquema 7. 

O primeiro passo é dividir a porcentagem de todos os elementos por seu 

peso atômico e dividir os números resultantes pelo menor deles para determinar 

a proporção atômica. Por exemplo a análise elementar quantitativa deu os 

seguintes resultados: C = 80 % e H = 6,67%. Se a soma destes elementos não 

é igual a 100%. Neste caso é igual a 86,67%. A diferença de 100 é igual à 

porcentagem de oxigênio (13,33%) na amostra.  

 

 Esquema 7: Fórmula Empírica 
 
Elementos      Porcentagem      ÷  Massa atômica            Proporção   atômica 

C  80 ÷ 12   =       6,67    8 
H  6,67 ÷ 1,01 =      6,67         x 1 / 0,83 8 

         O          13,33÷ 16   =               0,83             1 
 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Posteriormente se divide a porcentagem de cada elemento pela massa 

atômica correspondente. Os valores obtidos são divididos pelo valor menor 

(0,83), o que dá lugar a uma relação: C:H:O = 8:8:1 

A fórmula empírica desse composto é C8H8O. Outros compostos com 
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C16H16O2 apresentariam os mesmos resultados da análise elementar 

quantitativa. 

A conversão de uma fórmula empírica em fórmula molecular requer-se 

saber o peso molecular da substância.  Neste caso será necessário determinar 

a massa molecular com ajuda de algum método físico-químico. É importante ter 

um grande cuidado para a preparação dessas amostras para análise. A amostra 

deve ser de alta pureza e estar seca.  

Em particular os dados de uma fórmula empírica podem ser usados para 

calcular o número de lugares de insaturação de uma molécula desconhecida.  

Para esse cálculo utiliza-se a equação 1 por Pasto, et.al., na qual é 

possível calcular o número de lugares de insaturação de um composto orgânico.  

 

Equação 1: Fórmula para calcular o número de lugares de insaturação 

 

 

 

FONTE: PASTO, 1980 

 

Onde N é o número de lugares de insaturação, ni é o número de átomo 

do elemento l, e vi é o valor absoluto da valência dos elementos i. A seguir, são 

esquematizados dois exemplos explicando essa equação. 

Uma análise elementar da equação 2, indica uma fórmula empírica de 

C8H8O, tomando vi de 4 para o carbono e 1 para o hidrogênio, tem-se: 

 

Equação 2: Fórmula empírica de C8H8O 

 

N = 5 lugares de insaturação 

FONTE PASTO, 1980 

 

2° Exemplo: 

Uma análise elementar da equação 3, de uma fórmula empírica de 

C6H5ClO. Tomando vi de 4 para o carbono, 1 para o hidrogênio, 1 para o cloro e 

2 para o oxigênio, teremos assim: 
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Equação 3: Fórmula Empírica de C6H5ClO 

 

N = 4 lugares de insaturação 

 

Conforme a tabela 2, para cada resultado obtido existirá sua interpretação:  

 

Tabela 2. Sugestões de número de lugares de insaturação 

Número de lugares de insaturação 

N = 1 Anel simples, C=C, C=O, C=N, N=O 
Ou qualquer outro sistema com dupla ligação 

N = 2 C C e C N 
N = 4 Anel aromático 

 

FONTE: PASTO, 1980 

 

As ligações covalentes de fósforo-oxigênio e enxofre-oxigênio ( P - O- 

e S - O-) se valorizam como ligações simples e não se consideram como 

lugares de insaturação. 

 

3.1.5. Etapa 5: Teste de solubilidade  

3.1.5.1. Classificação da substância orgânica a partir dos testes de 

solubilidade 

A determinação da solubilidade é importante para indicar: 

 

3.1.5.1.1. A polaridade da molécula 

Isto se determina com ajuda de dois solventes (água, que é um solvente 

polar e com éter dietílico que é um solvente apolar). Seguindo o princípio: 

“similar dissolve similar” se poderia obter informações estruturais de quais 

grupos polares ou apolares estão presentes na substância desconhecida, que 

se deseja identificar. 

3.1.5.1.2. Propriedades ácido base do composto desconhecido 

Isto se determina empregando soluções aquosas de hidróxido de sódio, 

ácido clorídrico, bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico concentrado. 
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Realizando estes simples testes poderíamos saber se o composto 

orgânico é ácido, básico, anfótero ou neutro, o que nos pode levar a pensar nos 

grupos funcionais que formam parte desta substância problema.  

 

3.1.5.2. Determinação da polaridade da molécula frente aos solventes água 

e éter dietílico 

Para esse ensaio coloca-se a substância num tubo de ensaio e se 

adiciona um pouco do solvente, e agita-se bem para que ambos interajam entre 

si. Se a substância forma com o solvente uma única fase, se considerará o 

resultado positivo, isto significa que o composto seria solúvel nesse solvente, em 

caso contrário se considerará como insolúvel. 

De acordo com Heinz Becker, os compostos orgânicos podem ser 

classificados em quatro grupos a partir dos resultados dos testes de solubilidade 

com água e éter dietílico:  

 

3.1.5.2.1. Grupo I = Solúvel em água e insolúvel em éter 

Substâncias na quais predominam grupos polares sobre o grupo apolar, 

tais como: sais, polióis, açucares, amino álcoois, ácidos hidroxi-carboxílicos, 

ácidos di- e poli-carboxílicos, amidas de ácidos de baixa massa molecular, 

aminoácidos alifáticos e ácidos sulfônicos. 

 

3.1.5.2.2. Grupo II = Solúvel em éter e insolúvel em água 

Substâncias em que predomina a parte apolar sobre a polar, tais como: 

hidrocarbonetos, hidrocarbonetos halogenados, éteres, álcoois, cetonas e 

aldeídos, oximas com mais de cinco átomos de carbonos, ácidos carboxílicos de 

cadeia carbonada média ou superior, ácidos carboxílicos aromáticos, anidridos 

de ácido, lactonas, ésteres, nitrilas e amidas de ácidos de alta massa molecular, 

fenóis, tiofenóis, aminas superiores, quinonas e azocompostos. 

 

3.1.5.2.3. Grupo III = Solúvel em água e éter 

Substâncias na quais a influência das partes polares e apolares estão 

equilibradas, tais como:  álcoois monofuncionais, aldeídos, cetonas, nitrilas, 

amidas contendo menos de 5 átomos de carbono, ácidos carboxílicos de baixa 

massa molecular, ácidos hidroxicarboxílicos e oxocarboxílicos, ácidos 
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dicarboxílicos, polifenóis, aminas alifáticas, piridina e os seus homólogos, 

aminofenóis. 

 

3.1.5.2.4. Grupo IV = Insolúvel em água e éter 

As seguintes classes de compostos orgânicos insolúveis em agua e éter: 

hidrocarbonetos policíclicos, amidas de ácidos superiores, antraquinonas, 

derivados da purina, alguns aminoácidos (cistina e tirosina), ácido sulfanílico, 

aminas e sulfonamidas superiores, compostos macromoleculares. 

 

3.1.5.3. Determinação das propriedades ácido-base da molécula frente às 

soluções de NaOH, NaHCO3, HCl e H2SO4 

Precauções na hora de realizar e interpretar os resultados dos testes de 

solubilidade com NaOH, NaHCO3, HCl e H2SO4:  

Quando se realizam os testes com água e éter dietílico, sempre se deve 

prestar atenção, se ao misturar a substância orgânica problema com o solvente 

se forma ou não uma mistura homogênea. Isso é essencial para poder afirmar 

se a substância é ou não solúvel nesse solvente de classificação. 

 

3.1.5.3.1. Teste com ácido sulfúrico concentrado 

Quando se realiza, por exemplo, o teste com ácido sulfúrico concentrado 

o resultado positivo não necessariamente está associada à formação de uma 

mistura homogênea.  

O teste com ácido sulfúrico concentrado pode considerar-se positivo, 

quando:  

A dissolução em ácido sulfúrico concentrado está ligada com uma reação 

que se evidencia por aquecimento, liberação de gases, etc. Por isso, o teste do 

ácido sulfúrico não permite conclusões válidas para todas as classes de 

substâncias introduzidas; no entanto, dá frequentemente indicações de que se 

podem tirar posteriormente algumas conclusões:  

As substâncias oxigenadas dissolvem-se na maioria das vezes com a 

formação de sais de ozônio, quando a parte orgânica não ultrapassa de 9 a 12 

átomos de carbono; os álcoois transformam-se em éteres ou desidratam-se 

formando alquenos sob aquecimento; os alquenos podem polimerizar; alguns 
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hidrocarbonetos aromáticos (com grupos doadores de elétrons) são sulfonados. 

Os compostos iodados decompõem-se com liberação de iodo. 

Este ácido pode reagir com um composto básico, como aminas alifáticas 

e aromáticas, formando um sal, o que quase sempre está associado com um 

efeito exotérmico considerável. O ácido sulfúrico pode se adicionar a grupos 

funcionais insaturados, o que pode provocar mudanças da cor do composto 

original ou até a formação de um precipitado. 

Quando misturamos um carboidrato com ácido sulfúrico concentrado 

acontece uma reação de desidratação com desprendimento de calor, formando 

uma cor preta, típica de um composto orgânico quando se carboniza. Este efeito 

é muito empregado na cromatografia de camada delgada para determinar a 

presença de algum carboidrato, já que a placa cromatográfica se introduz num 

frasco com sulfúrico concentrado e depois se aquece a mesma com um secador 

de cabelo, qualquer resto de carboidrato aparecerá no cromatograma como uma 

mancha preta. 

 

3.1.5.3.2. Testes com outras soluções básicas e ácidas 

Nos ensaios com ácidos e bases deve-se verificar sempre se não houve 

alteração da substância. Essas reações são especialmente claras nos 

compostos das classes de solubilidade II e IV, já que as substâncias, por 

formação de sais, se tornam em geral solúveis em água. Nos grupos I e III, onde 

as substâncias são solúveis em água desde início, determina-se primeiro o valor 

do pH com papel indicador. 

 

3.1.5.3.3. Teste com bicarbonato de sódio 

Nos ensaios com solução de bicarbonato de sódio algumas vezes, 

quando a substância é solúvel em água tende-se a criar confusão na 

interpretação dos resultados, já que as soluções de bicarbonato contem água e 

a pessoa pode pensar que o ensaio foi positivo, chegando a conclusões falsas. 

Neste ensaio específico o importante é observar atentamente se formasse ou 

não o gás CO2 para poder concluir este experimento com sucesso. Somente os 

ácidos carboxílicos, sulfônicos e fenóis substituídos com grupos retiradores de 

elétrons dariam um ensaio positivo neste caso, liberando CO2(g), que seria a 

evidência experimental para dar este ensaio como positivo.  
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3.1.5.3.4. Teste com hidróxido de sódio e ácido clorídrico 

Nos ensaios com soluções aquosas de NaOH e de HCl também deve-se 

ter cuidado com as interpretações, pois tratam-se de soluções aquosas e 

qualquer composto solúvel em água poderia classificar-se no grupo de 

compostos errados. Também nestes testes poderiam considerar-se positivos, 

quando a substância muda de cor, ou precipita de alguma solução ou se observa 

liberação de calor no teste efetuado.  

As aminas alifáticas e aromáticas são solúveis em ácido clorídrico diluído. 

A solubilidade diminui muito com aumento no número de grupos arila. A di-fenil-

amina dissolve-se com dificuldade e a tri-fenil-amina não se dissolve. São 

solúveis em soda cáustica e em solução de bicarbonato de sódio substâncias 

fortemente ácidas tais como os ácidos carboxílicos, sulfônicos e sulfínicos, 

alguns fenóis fortemente ácidos, como o ácido pícrico (2,4,6-trinitrofenol).  

Solúveis só em NaOH são: fenóis, alguns enóis, os nitroalcanos primários, 

as arilsulfonamidas primárias e secundárias, as oximas, os tiofenóis e tióis.  

Depois de concluídos os testes de solubilidades em água, éter dietílico, 

ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e bicarbonato de sódio 

podemos realizar uma nova classificação dos compostos orgânicos problemas. 

 

3.1.5.3.4.1. Compostos insolúveis em água, hidróxido de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido clorídrico e ácido sulfúrico 

Neste caso podiam ser consideradas neste grupo: os hidrocarbonetos 

alifáticos saturados e aromáticos sem possuir grupos doadores de elétrons, bem 

como seus derivados halogenados, diariléteres, álcoois, ésteres e cetonas 

perfluoradas. 

Levando em consideração também os resultados da análise elementar 

qualitativa, se poderia estreitar ainda mais os compostos que poderiam pertencer 

a este grupo de solubilidade.  

 

3.1.5.3.4.2. Compostos insolúveis em água, hidróxido de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido clorídrico, mas solúveis em ácido sulfúrico 

Neste grupo poderiam incluir-se: álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres 

(exceto os diariléteres), alquenos, alquinos e polialquilbenzenos.  
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3.1.5.3.4.3. Compostos insolúveis em água, hidróxido de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido clorídrico, mas apresentam em suas estruturas 

enxofre ou nitrogênio 

Levando em consideração estes resultados dos ensaios de solubilidade e 

análise elementar, poderíamos pensar em: 

Compostos nitrados terciários, sulfonamidas terciárias, amidas, 

azocompostos, nitrilas, sulfonas e sulfetos. 

 

3.1.6. Etapa 6:  Identificação dos grupos funcionais 

Para a identificação dos grupos funcionais existem, alguns métodos cujas 

reações são rápidas e são evidenciadas por alterações características, tais como 

precipitação, mudança de cor, formação de substâncias com cheiro 

característico ou variação da solubilidade. 

Em compostos orgânicos que apresentaram ou possuem mais de um 

grupo funcional podem existir interferências na identificação destes grupos 

funcionais na mesma molécula. Mesmo com essa limitação é possível a prática 

de identificação de tais compostos, sempre que se leve em consideração, a 

influência de todos os grupos funcionais contidos na molécula.  

Em caso de dúvida podem ser realizados ensaios com amostras 

conhecidas com o objetivo de comparar os resultados. 

 

3.1.6.1. Indícios da presença de hidrocarbonetos alifáticos saturados 

Os alcanos, também são conhecidos pelo nome parafinas, (do latim: 

parum affinis = pouca afinidade), por serem inertes a muitos reagentes químicos, 

devido ao fato de que não existem diferenças de eletronegatividade entre os 

átomos de carbono, que formam parte destas moléculas. 

Suspeita-se de que está em presença de um hidrocarboneto alifático 

saturado a partir dos testes de solubilidade (somente solúveis em éter dietilico) 

e quando se realiza a análise elementar qualitativa (somente detectada a 

presença de carbono e hidrogênio). 

A partir destes resultados deve realizar-se o ensaio de transferência de 

carga com o iodo. No caso de um hidrocarboneto alifático saturado o ensaio seria 

negativo, pois a maioria das substâncias orgânicas com elétrons p ou contendo 

elétrons não compartilhados formariam com a molécula do iodo um complexo de 
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transferência de carga dando cor marrom. 

 

Figura 4: Exemplo de caso de um hidrocarboneto alifático saturado  

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O procedimento leva-se em colocar-se sobre uma placa de vidro um 

cristal de iodo pequeno, adicionar umas gotas do composto orgânico líquido 

desconhecido. 

Os hidrocarbonetos alifáticos saturados, seus derivados halogenados, 

bem como hidrocarbonetos aromáticos e seus derivados halogenados dão 

soluções violeta. Todos os demais compostos orgânicos dão cor marrom. Este 

ensaio somente deverá realizar-se com compostos desconhecidos líquidos. É 

recomendável realizar de forma simultânea ensaios com compostos conhecidos 

para poder estabelecer as oportunas comparações de cor. 

Determinação de constantes físicas, como não existem métodos químicos 

gerais adequados para a conversão destes hidrocarbonetos alifáticos saturados 

em derivados úteis por serem tipicamente inertes ou por sofrer reações 

substituição com a participação de radicais, o que leva à formação de misturas 

de produtos inseparáveis. Por esta razão estes compostos são caracterizados 

mediante a determinação de constantes físicas, tais como ponto de ebulição e 

fusão, índica de refração, entre outras. 

Também podem ser obtidas informações importantes a partir dos 

métodos espectroscópicos de análise (no espectro UV não aparecem absorções 

acima de 185 nm; no espectro IV aparecem bandas de absorção embaixo de 

3000 cm-1 e bandas embaixo de 1500 cm-1; no espectro RMN apareceriam sinais 

embaixo de 2 ppm; com ajuda da Espectrometria de Massas, acoplada a um 

cromatógrafo gasoso, sem dúvida alguma, seria o método espectroscópico mais 

adequado por fornecer a massa molecular e importantes íons fragmentos).     
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3.1.6.2. Indícios da presença de hidrocarbonetos alifáticos insaturados  

A identificação destes compostos pode ser realizada através das reações 

de adição eletrofílica e oxidação. A adição eletrofílica de bromo em tetracloreto 

de carbono ou a oxidação com permanganato de potássio.  

A reação de adição eletrofílica mais empregada para determinar a 

presença de duplas ou triplas ligações C-C é a reação com bromo, já que o 

bromo tem cor vermelha-marrom e quando se adiciona às ligações duplas ou 

triplas, esta cor desaparece, sendo a evidência experimental que indica esta 

característica estrutural 

Tem como procedimento da bromação, dissolve-se uma pequena porção 

da amostra a ser analisada em tetracloreto de carbono e adicionar a solução de 

bromo em tetracloreto de carbono, gota a gota. O resultado é positivo quando 

desaparece a cor avermelhada, que é típica do bromo, esquema 6. 

 

Esquema 8: Reação com bromo em tetracloreto de carbono 

 

 

 

 

 

 FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

As ligações múltiplas de alquenos e alquinos descolorem a solução de 

bromo em tetracloreto de carbono devido à formação de dibrometo de alquila 

incolores.  

O tetracloreto de carbono, como solvente, tem a vantagem de não 

dissolver o HBr(g), permitindo que se prove também a ocorrência de reações de 

substituição eletrofílica, as quais são assinaladas pela libertação de HBr(g), 

facilmente detectável com um papel indicador de pH humedecido na boca do 

tubo de ensaio. Este ensaio pode ser realizado também usando água como 

solvente.  

Ligações múltiplas conjugadas com grupos carbonílicos (C=C e C=O) nas 

condições de realização do teste de adição de bromo, geralmente manifestam 

resultados negativos. 

Quando este teste com bromo fosse um resultado positivo, deverá 
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realizar-se o ensaio com solução de permanganato de potássio em meio básico 

e ácido para comprovar a presença de ligações múltiplas C-C. Esta reação está 

baseada no fato que os hidrocarbonetos alifáticos insaturados são oxidados, 

sendo a evidência experimental a descoloração do permanganato de cor violeta, 

passando a cor marrom ou verde, em dependência do pH da solução (básico ou 

ácido, respectivamente). 

 O procedimento a ser realizado com permanganato de potássio, na 

reação com KMnO4, testa-se uma pequena amostra do composto a ser 

analisado, sob agitação com uma solução de permanganato de potássio até o 

resultado positivo (desaparição da cor violeta do reagente). Dissolve-se a 

substância a ser analisada em água ou em acetona e adiciona-se gota a gota a 

solução aquosa de permanganato a 2%. O teste é negativo quando não 

descoram mais de 3 gotas, esquema 8. 

 

Esquema 9: Reação com permanganato de potássio 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A evidência experimental de que o ensaio com solução de permanganato 

de potássio é positivo está determinada pela descoloração da solução e pela 

formação de um precipitado marrom de MnO2, quando o meio de reação é 

básico. Se o meio fosse ácido o íon Mn+2 formado permite observar uma cor 

verde. Os compostos orgânicos que dão este ensaio positivo são todas as 

substâncias que se oxidam com este reagente, tais como compostos orgânicos 

com ligações múltiplas: alquenos ou alquinos ou aldeídos ou qualquer outra 

substância facilmente oxidável. 

 

3.1.6.3. Indícios da presença de hidrocarbonetos aromáticos 

Devido ao fato que os sistemas aromáticos são muito estáveis frente a 

reações de adição eletrofílica e de oxidação, os ensaios de hidrocarbonetos 

aromáticos simples com bromo em tetracloreto de carbono e com permanganato 

de potássio dão resultados negativos. 
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Os hidrocarbonetos aromáticos simples são insolúveis em ácido sulfúrico 

concentrado frio, mas poderiam reagir com ácido sulfúrico fumante sob 

aquecimento, dando produtos de sulfonação do anel. Quando existem nestes 

hidrocarbonetos aromáticos grupos doadores de elétrons, a reação com ácido 

sulfúrico pode acontecer com maior facilidade, dando positivo este ensaio de 

solubilidade. 

Para comprovar o caráter aromático de uma substância deve realizar-se 

o ensaio com clorofórmio em presença de tricloreto de alumínio, empregado 

como ácido Lewis. O AlCl3 pode aceitar a base Lewis Cl-1 procedente do 

clorofórmio para formar um carbocâtion, +CHCl2 e o AlCl4-1. O carbocátion 

formado reage com o composto aromático mediante substituição eletrofílica 

aromática. Sucessivas ações do tricloreto de alumínio como ácido Lewis sobre 

Ar-CHCl2 levarão à formação de novos carbocátions que podem reagir com 

outras moléculas do composto aromático, o que se evidencia pela formação de 

várias cores.   

 O procedimento para detectar presença de hidrocarbonetos aromáticos 

com clorofórmio e tricloreto de alumínio, na reação com clorofórmio e tricloreto 

de alumino, dever-se adicionar CHCl3 seco num tubo de ensaio junto com a 

amostra a ser analisada. Em seguida adiciona-se AlCl3 anidro até que uma parte 

desta mistura fique na superfície do tubo de ensaio. O aparecimento de diversas 

cores nessa parte do tubo de ensaio indica a presença de composto aromático. 

Na reação com ácido nítrico, os derivados nitrados e polinitrados são 

geralmente úteis na identificação de hidrocarbonetos aromáticos. Em 

determinados casos é vantajoso reduzir os grupos nitro a aminas primárias, a 

partir das quais, podem ser obtidos derivados sólidos. 

A reação de nitração de compostos aromáticos deverá realizar-se sempre 

com muita precaução e em pequena escala, especialmente quando se trabalha 

com compostos desconhecidos, já que vários compostos polinitrados são 

explosivos. 

Por esse motivo os procedimentos descritos a seguir deverão realizar-se 

sob capela de extração de gases e usando os meios de proteção requeridos. 

Leva-se como procedimento de nitração com ácido nítrico, mistura-se as 

quantidades equivalentes do composto desconhecido com ácido nítrico 

concentrado num tubo de ensaio numa capela de extração de gases. Agitar bem 
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a mistura a temperatura ambiente (contando com um banho de gelo e água 

preparado para o caso que a reação se desenvolva de forma muito exotérmica 

com formação de gases nitroso). Verter a mistura de reação quando se observe 

alguma mudança de cor (normalmente cor amarela) sobre gelo e água. Separar 

o composto formado e realizar um cromatograma de camada delgada 

comparando o mesmo com a substância de partida desconhecida. Se formasse 

um produto diferente, isolar o mesmo, purifica-lo e caracteriza-lo. 

Se no primeiro procedimento não se formou nenhum produto de reação, 

então isso significa que o composto aromático não apresenta grupos doadores 

de elétrons ligados ao anel aromático. 

 Um segundo procedimento de nitração com mistura de ácido nítrico e 

sulfúrico com a reação com ácido nítrico e ácido sulfúrico, leva-se em agitação 

contínua misturando-se a substância com a mistura nitrante. A seguir aquecer 

em banho-maria até 50°C, durante 5 minutos. Por fim, despejar sobre o gelo 

moído e separar o óleo ou sólido obtido, esquema 9. 

 

Esquema 10: Formação de compostos aromáticos nitrados 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Se neste caso não se formasse nenhum produto de nitração, isto indica 

que no anel aromático existem grupos retiradores de elétrons, que dificultam a 

nitração. 

 No procedimento de nitração com mistura de ácido nítrico fumante e 

sulfúrico concentrado sob aquecimento, a reação com ácido nítrico fumante e 

ácido sulfúrico concentrado, leva-se em agitação contínua misturando-se a 

substância com a mistura nitrante. A seguir aquecer em banho-maria até refluxo, 

durante 10 minutos. Por fim, despejar sobre o gelo moído e separar o óleo ou 

sólido obtido. 

A introdução do grupo nitro ao anel aromático pode ser comprovada 

mediante a reação deste composto nitrado com Zinco metálico em presença de 
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cloreto de amônio. Nessas condições de reação transforme-se o grupo nitro em 

hidroxilamina. Este intermediário reage posteriormente com o reagente de 

Tollens formando o espelho de prata, conforme o esquema 10. 

 

Esquema 11: Formação do espelho de prata 

 

 

3.1.6.4. Indícios da presença de haletos de arila e alquila, entre outros 

compostos orgânicos contendo halogênios 

Além dos haletos de alquila, RX e de arila, ArX, os halogênios, X, estão 

pressentes em toda uma série de compostos orgânicos, tais como: 

- Sais de hidrohaletos de aminas, RNH3X, haletos de arilsulfonila, ArSO2X 

- Haletos de ácidos carboxílicos, RCOX, haloaminas, R2NCl, haloamidas, 

como N-bromo succinimida, entre outros. 

Depois de ter comprovado a presença de algum dos diferentes halogênios 

mediante os ensaios da análise elementar qualitativa. Os haletos de alquila e 

arila, junto com os hidrocarbonetos, éteres diarílicos e a maioria dos compostos 

perfluorados são insolúveis em ácido sulfúrico concentrado. Os ensaios que se 

descrevem a seguir são muito úteis para a classificação dos diversos tipos de 

haletos de alquila. 

 

3.1.6.4.1. Teste 1: Ensaio a partir da substância desconhecida e solução de 

nitrato de prata aquoso ou alcoólico 

Este ensaio depende da reação rápida e quantitativa do nitrato de prata 

com o íon haleto para produzir o haleto de prata insolúvel (no caso do flúor não 

é válido, pois o AgF é solúvel). 



57 
 

O AgNO3 em solução aquosa ou etanólica da imediatamente um 

precipitado com os compostos que contém o haleto em forma iônica, ou com 

compostos tais como cloretos de ácido, os quais reagem com água ou etanol 

para produzir o íon haleto. Existem outras muitas moléculas orgânicas que 

contém halogênios ligados covalentemente, que podem formar também haletos 

de prata insolúveis, mas a velocidade de reação não é tão rápida. A velocidade 

de tais reações é uma medida da reatividade do substrato orgânico em reações 

SN1. 

Equação 4: Reação de SN1 

RX → R+  +  X- 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Os sais de prata e outros metais pesados catalisam as reações SN1. 

Equação 5: Reação com sais de prata 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A velocidade de precipitação do haleto de prata depende do grupo que sai 

é: I > Br > Cl (o fluoreto de prata é solúvel), bem como da estrutura do grupo 

alquila. Qualquer fator estrutural que estabilize a deficiência eletrônica do íon 

carbônio, R+ acelerará a reação. Assim se encontra a ordem de reatividade 

seguinte: 

Bencila ≈ Alila > Terciário > Secundário > Primário > Metila > Vinila ≈ 

Arila  

Na equação 6 ilustra-se outros tipos de estruturas que normalmente são 

reativas nas condições de reação SN1: 

 

Equação 6: Condições de reação Sn1 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Todas as características estruturais que tendem a desestabilizar o 

incipiente íon carbônio, diminuem a velocidade das reações SN1. A figura 5, 

demostra os compostos orgânicos não são reativos sob as condições SN1: 

 

Figura 5: Compostos orgânicos não reativos as condições Sn1 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O procedimento do ensaio com nitrato de prata tem-se em fazer reagir 

algumas gotas da solução aquosa (se a substância é solúvel em água) ou 

alcoólica (se não é solúvel em água) da substância problema que contém 

halogênio com 2 mL de solução de nitrato de prata a 2%. Caso não se forme um 

precipitado depois de um repouso de 5 minutos à temperatura ambiente, aquece-

se a solução à ebulição. Se se formar um precipitado, este tem de manter-se 

depois da adição de 2 gotas de ácido nítrico. Alguns ácidos orgânicos dão sais 

de prata insolúveis, mas em sentido geral os sais de prata dos ácidos orgânicos 

são solúveis. 

Segue-se um resumo das reatividades em ordem decrescente frente ao 

nitrato de prata de diversos compostos que contém halogênio (X = I, Br, ou Cl) 

I. Substâncias orgânicas contendo halogênios solúveis em água com 

precipitação imediata com AgNO3 aquoso a temperatura ambiente: 

Sais de aminas com os respectivos ácidos halídricos: haletos de acila 

alifáticos de cadeia carbonada pequena. 

II. Substâncias orgânicas contendo halogênios insolúveis em água 

testadas com nitrato de prata alcoólico. 

a) Precipitação imediata à temperatura ambiente:  

RCOCl, RSO2Cl, ROCH2X, R-CH=CH-CH2X, R-CHBrCH2Br, ArCH2X, 

R3CX, RI 

b) Precipitação a temperatura mais elevada em banho de vapor:  
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Figura 6: Substância que contém halogênio insolúvel em agua 

X = RCH2Cl, R2CHCl, RCHBr2, 

O2N

NO2

X

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

c) Inertes com respeito ao nitrato de prata quente não dando nenhuma 

precipitação, demostrado na figura 7.  

 

Figura 7: Reação mediante ao nitrato de prata 

Ar X

R

X

H

H

HCCl3
X

O

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A velocidade de reação do iodeto de sódio (figura 8) dissolvido em 

acetona com um composto que contenha cloro ou bromo covalente é uma 

medida da reatividade do composto frente às substituições nucleofílicas 

bimoleculares (reações SN2).  

 

Figura 8: Ensaio com iodeto de sódio em acetona 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O ensaio depende do fato que o iodeto de sódio se dissolve facilmente 

em acetona (solvente dipolar aprôtico), entretanto que o cloreto e brometo de 

sódio são ligeiramente solúveis. 

As reações SN2 estão relacionadas e implicam substituições nucleofílicas, 

nas quais o reagente ataca pelo lado oposto ao íon saliente o que provoca uma 

inversão da configuração do átomo de carbono que participa na reação. 
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Equação 7: Reação de Sn2 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Como cabe esperar do estudo do estado de transição, tais reações são 

insensíveis aos efeitos eletrônicos dos substituintes, sendo os fatores estéricos 

os de maior importância. Em contraste com as reações SN1, as velocidades de 

reação SN2 seguem a seguinte ordem: Metila > Primário > Secundário > 

Terciário       

Deve-se destacar-se nestas reações que os compostos halocarbonilas, 

X-CO-R e halonitrilas, X-CN-R apresentam uma elevada reatividade sob as 

condições de reação SN2. 

A seguir se dá um resumo dos resultados que podem esperar-se a partir 

deste ensaio do iodeto sódico em acetona: 

I. Precipitam dentro de 3 minutos a temperatura ambiente: 

- Brometos primários 

- Haletos de acila 

- haletos de alila 

- halocetonas, haloésteres, haloamidas e halonitrilas 

- tetrabrometo de carbono 

II. Precipitam somente quando se aquece a 50 oC durante menos de 6 

minutos: 

- cloretos primários e secundários 

- brometos secundários e terciários 

- compostos polibromados geminais (bromofórmio) 

III. Não reagem a 50 oC em 6 minutos: 

- haletos de vinila 

- haletos de arila 

- compostos policlorados geminais (clorofórmio, tetracloreto de carbono e 

ácido tricloroacético). 

IV. Reagem para dar precipitados e também liberar iodo: 
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Equação 8: Reação para liberação de iodo 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

- haletos de sulfonila 

 

Equação 9: Reação de sulfonila 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

- haletos de trifenilmetila 

 

Equação 10: Reação com haletos de trifenilmetila 

(C6H5)3C-X  +  NaI → NaX  +  (C6H5)3C-I → (C6H5)3C-C(C6H5)3  +  I2 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

No procedimento do ensaio com iodeto de sódio em acetona, tem-se na 

preparação do reagente: Dissolver 15 g de iodeto de sódio em 100 mL de 

acetona pura e guardar o mesmo num frasco escuro. Quando se deixa em 

repouso por muito tempo este reagente pode perder a cor ligeiramente devendo-

se rejeitar se a cor ficasse vermelho marrom de forma permanente. 

Coloca-se de 1-2 mL do reagente num tubo de ensaio, adicionando-se 

duas gotas do composto orgânico contendo halogênio dissolvido em pequeno 

volume de acetona. Misturar bem e deixar repousar a mistura a temperatura 

ambiente por espaço de 3-4 minutos. Observar se formasse um precipitado ou 

se a solução adquire cor vermelho marrom. 

Se a temperatura ambiente não acontece nada, aquecer o tubo de ensaio 

num banho de água a 50 oC durante 6 minutos. Esfriar a temperatura ambiente 

e anotar qualquer mudança acontecida. 
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3.1.6.5. Indícios da presença de Álcoois  

O grupo OH nos álcoois pode estar ligado a um carbono primário, 

secundário ou terciário. Desta forma os álcoois podem ser classificados como 

álcool primário, secundário ou terciário.  

 

3.1.6.5.1. Reação com o reagente de Lucas (basicidade dos álcoois)  

Na reação com o reagente de Lucas (ZnCl2 HCl(c)), mistura-se em um tubo 

de ensaio o reagente de Lucas e algumas gotas da amostra a ser analisada e 

observar o tempo gasto para a turvação da solução ou o aparecimento de duas 

fases.  

Os álcoois benzílicos e terciários reagem imediatamente. Os álcoois 

secundários demoram cerca de cinco minutos para reagir, se não ocorrer reação 

em 5 minutos aquecer cuidadosamente em banho-maria durante três minutos. 

No caso dos álcoois primários não se observa nenhuma evidência experimental 

imediata de que haja acontecido a reação, pois estes álcoois são pouco básicos. 

Observações: Os álcoois primários com até cinco átomos de carbonos 

escurecem sua solução, mas permanece límpida. Os álcoois secundários 

dissolvem-se, permanecendo a solução de início límpida, mais tornando 

rapidamente turva. Para o fim, separam-se da solução finas gotículas do cloreto 

de alquila insolúvel em água. Os álcoois terciários formam rapidamente duas 

fases, uma das quais é o cloreto, descrito no esquema 12. Esse teste somente 

pode ser realizado para os álcoois solúvel em água, já que a evidência 

experimental. 

 

Esquema 12: Formação das fases na diferenciação dos álcoois  

 

 

 

 

  

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O teste de Lucas é a reação de álcoois com solução de ácido clorídrico 

concentrado e cloreto de zinco como catalizador, com a formação de cloreto de 

alquila. A reação ocorre com a formação de um carbocátion intermediário. 
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Forma-se mais rapidamente o carbocátion mais estável e, a reatividade dos 

álcoois aumenta na seguinte ordem: primário < secundário < terciário < alílico 

< benzílico. Os álcoois benzílicos e terciários reagem imediatamente. Os álcoois 

secundários levam cerca de cinco minutos para reagir. 

 

3.1.6.6. Indícios da presença de Fenóis e Enóis 

Os fenóis têm características ácidas. Os valores de pKa variam muito com 

a natureza dos substituintes. Os principais testes de identificação dos fenóis 

produzem cor.  

 

3.1.6.6.1. Reação com cloreto férrico  

Adiciona-se algumas gotas da solução de cloreto férrico a 3% e observar 

o desenvolvimento de cor (caso a amostra seja insolúvel em água, dissolver em 

etanol). A reação positiva é indicada por uma coloração (vermelho sangue a azul 

intenso indica enóis alifáticos e azul a violeta indica presença de fenóis). 

Os fenóis formam complexos coloridos com o íon Fe+3. A coloração varia 

do azul ao vermelho. O teste do cloreto férrico pode ser efetuado em água, 

metanol ou em diclorometano. 

 

3.1.6.6.2. Ensaio para fenóis com bromo em água 

Os fenóis reagem rapidamente com bromo em água para dar produtos de 

substituição eletrofílica, que são insolúveis. As posições orto e para disponíveis 

são bromadas. Este ensaio apresenta a vantagem de poder-se utilizar tanto 

como um ensaio qualitativo para detectar a presença de fenóis, como para a 

preparação de derivados sólidos. 

Este ensaio deve aplicar-se com precaução, já que a anilina e seus 

derivados substituídos também reagem com bromo em água para produzir 

precipitados insolúveis.      

 

3.1.6.7. Indícios da presença de substâncias redutoras 

Os reagentes de Tollens, Benedict e Fehling são empregados para 

determinar a presença de substâncias orgânicas redutoras, pois oxidam-se em 

presença destes reagentes. 
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3.1.6.7.1. Procedimento com o reagente de Tollens  

O reagente de Tollens se prepara quando se vai usar (não guardar este 

reagente por muito tempo, pois existe perigo de explosão, formação de fulminato 

de prata, AgCNO, explosivo).  

Alguns mL de uma solução aquosa de nitrato de prata são tratados com 

hidróxido de sódio até a formação de um precipitado preto de hidróxido de prata, 

que se dissolve em solução de hidróxido de amônio concentrado até a formação 

de uma solução transparente. 

Na reação com o reagente de Tollens, dissolve-se uma pequena 

quantidade da amostra a ser analisada em algumas gotas de água ou etanol. 

Gotejar esta solução com agitação constante, sobre o reagente de Tollens, 

esquema 13. Caso a reação não ocorra imediatamente, aquece-se o tubo de 

ensaio levemente em banho-maria. A formação de um precipitado escuro de 

prata e/ou a formação de espelho de prata são resultados indicativos da 

presença de aldeído ou de outro grupo redutor (carboidratos redutores, 

hidroxilaminas, entre outros). 

 

Esquema 13: Formação do espelho de prata com reagente de Tollens 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Este ensaio permite a distinção entre aldeídos e cetonas. Essa técnica 

também confere um resultado positivo para carboidratos redutores. A oxidação 

de uma substância redutora pelo reagente de Tollens fornece prata metálica que 

aparece como um espelho nas paredes do tubo de ensaio. As cetonas não 

reagem com esse reagente. Substâncias fortemente redutoras libertam prata 

metálica a partir de soluções amoniacais deste reagente. 

 

3.1.6.7.2. Ensaio com o reagente de Benedict 

Com os aldeídos alifáticos (mas não com os aromáticos) e com as 

hidroxicetonas o reagente de Benedict (um citrato complexo de íon cúprico) 

dá um precipitado entre amarelo e vermelho. 
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Equação 11: Ensaio com reagente de Benedict 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Procedimento para preparar o reagente de Benedict, dissolve-se 86,5 g 

de citrato de sódio hidratado e 50 g de carbonato de sódio anidro em 350 mL de 

água. Adicionar com agitação uma solução de 8,65 g de sulfato cúprico em 50 

mL de água, equação 11. 

Para se realizar o ensaio de Benedict, coloca-se num tubo de ensaio 4 mL 

do reagente de Benedict, adicionar de 2-3 gotas do líquido desconhecido ou em 

caso de produto sólido, uma quantidade equivalente dissolvida em água ou 

etanol. Aquecer a mistura em banho de água até ebulição. O resultado se 

considerará positivo se formasse um precipitado vermelho-amarelo de óxido 

cuproso. 

 

3.1.6.7.3. Ensaio com o reagente de Fehling 

Descoberto pelo químico alemão Hermann Von Fehling (1812 - 1885), O 

reagente de Fehling é um reagente usado para promover a oxidação seletiva dos 

aldeídos, também usado para a oxidação de carboidratos. 

O reagente de Fehling (solução de Fehling) é composto pelo íon cúprico 

(Cu+2) em solução básica, complexado com o ânion do ácido tartárico. 

Quando o reagente de Fehling entra em contato com um aldeído, ocorre 

a oxidação desse aldeído em ácido carboxílico, reduzindo seu complexo azul de 

Cu2+ a íon cuproso de (Cu+), que em solução básica é um precipitado marrom-

avermelhado (cor de tijolo) de Cu2O. 

 

Equação 12: Reação com reagente de Fehling 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.6.8. Indícios da presença de compostos carbonílicos 

3.1.6.8.1. Ensaio com a 2,4-dinitrofenilidrazina  

Na reação com 2,4-dinitrofenilidrazina, dissolvem-se algumas gotas da 
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substância a ser analisado em etanol e adicionar a solução de 2,4-dinitrofenil-

idrazina. Agitar fortemente. Caso não haja precipitação imediata deixa-se em 

repouso por 15 minutos. Aldeídos e cetonas reagem com a 2,4-dinitrofenil-

idrazina em meio ácido para produzir as 2,4-dinitrofenil-idrazonas, usualmente 

como um precipitado de coloração amarelo avermelhado. O produto tem, na 

maior parte dos casos, um ponto de fusão nítido, útil para a identificação do 

aldeído ou cetona.  

 

Esquema 14: Formação da 2,4-dinitrofenilidrazona.   

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Os aldeídos e cetonas reagem com a 2,4-dinitrofenil-idrazina mediante 

adição nucleofílica com perda de água, formando-se a 2,4-dinitrofenilidrazona, 

conforme mencionado no esquema 14. 

 

3.1.6.9 Indícios da presença de Aminas primárias 

3.1.6.9.1. Reação com clorofórmio e hidróxido de potássio  

Na reação com clorofórmio e hidróxido de potássio forma-se uma 

isonitrila, cuja formação se reconhece pelo odor desagradável desta substância. 

Dissolve-se algumas gotas da substância a ser analisada em etanol. Adiciona-

se cloreto de potássio diluído e também algumas gotas de clorofórmio, e aquece-

se rapidamente à ebulição. 
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Esquema 15: Formação de isonitrilas 

 

 

 

Formação de isonitrilas de odor fétido. 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

As aminas primárias são identificadas através do teste do isocianeto. 

Consegue-se distinguir as aminas primárias alifáticas das aromáticas por 

diazotação e acoplamento. As aminas primárias aromáticas reagem com solução 

de nitrito de sódio em meio ácido para formar os sais de diazônio, que podem 

reagir com outros compostos aromáticos ricos em elétrons π para formar 

corantes coloridos. 

 

3.1.6.10. Indícios da presença de compostos ácidos 

A avaliação da presença de compostos ácidos consiste nas reações com 

sódio metálico, hidróxido de sódio e bicarbonato de sódio ocorrendo a liberação 

de H2(g),H2O e CO2(g), respectivamente.  

 

3.1.6.10.1. Reação com sódio metálico  

Os compostos ácidos reagem com sódio metálico liberando hidrogênio 

gasoso. Trata-se de uma típica reação de oxidação-redução. O sódio metálico 

se oxida e o hidrogênio é reduzido, esquema 21.  

 

Esquema 16: Reação com sódio metálico  

2Na° + 2 R -OH            2R-O- Na+ + H2 (g) 

2Na° + 2 Ar –O-H            2 Ar-O- Na+ + H2 (g) 

2Na° + 2 R-COOH            2R-COO- Na+ + H2 (g) 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Os álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos reagem com o sódio metálico 

liberando hidrogênio gasoso, comprovando o caráter ácido do composto. 
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3.1.6.10.2. Reação com hidróxido de sódio  

A reação com hidróxido de sódio está esquematizada no esquema 17. Os 

fenóis e ácidos carboxílicos reagem com o hidróxido de sódio formando água, 

comprovando o caráter ácido do composto. Os álcoois não apresentam acidez 

suficiente para reagir com hidróxidos e formar água.  

As sulfonamidas primarias e secundárias produzem resultado positivo 

para essa reação. 

 

Esquema 17: Reação com hidróxido de sódio   

NaOH + Ar –O-H            Ar-O- Na+  + H2O  

NaOH + R-COOH           R-COO- Na+  + H2O  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.6.10.3. Reação com bicarbonato de sódio  

Na reação com bicarbonato de sódio acontece a liberação de CO2, o que 

indica a presença de componentes ácidos, esquema 18. 

Os ácidos carboxílicos e sulfônicos, bem como os fenóis substituídos com 

grupos retiradores de elétrons, reagem com uma solução bicarbonato de sódio 

para formar ânions carboxilatos, sulfonatos e fenolatos e liberando dióxido de 

carbono em todos os casos.  

Esquema 18: Reação com bicarbonato de sódio  

NaHCO3 +  R-COOH             R-COO- Na+  + H2O  + CO2 (g) 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Adiciona-se a amostra em uma solução saturada de bicarbonato de sódio, 

gota a gota, se a reação for positiva ocorre a liberação imediata de CO2(g). 

 

3.1.6.11. Indícios da presença de aminoácidos 

3.1.6.11.1. Reação com ninidrina. 

Procedimento: Aquecem-se, durante pouco tempo, 1-2 mg da substância 

problema em pouca água, juntamente com 3-5 gotas de uma solução de ninidrina 

a 1%.  

Se a solução formada fica corada de violeta escuro, então este seria um 

bom indicio da presença de um aminoácido. 



69 
 

Limitações do ensaio: o amoníaco, as aminas primárias e os seus sais 

interferem, já que apresentam colorações semelhantes. 

 

3.1.6.12. Indícios da presença de éteres 

Os éteres são substâncias pouco reativas e muito estáveis, que são 

solúveis em ácido clorídrico e sulfúrico concentrado formando sais oxônio. 

Devido a este fato sua caracterização estrutural acontece principalmente com 

ajuda de métodos espectroscópicos de análise. 

Entretanto, existem alguns ensaios de classificação úteis para sua 

identificação: 

Procedimento para a formação de complexo de transferência de carga, 

deve-se colocar sobre uma placa de vidro um cristal de iodo pequeno, adicionar 

umas gotas do composto orgânico líquido desconhecido (equação 13). 

Os hidrocarbonetos alifáticos saturados, seus derivados halogenados, 

bem como hidrocarbonetos aromáticos e seus derivados halogenados dão 

soluções violeta. Todos os demais compostos orgânicos, incluindo os éteres, 

dão cor marrom. Este ensaio somente deverá realizar-se com compostos 

desconhecidos líquidos. É recomendável realizar de forma simultânea ensaios 

com compostos conhecidos para poder estabelecer as oportunas comparações 

de cor. 

 

Equação 13: Reação de complexo de transferência de carga 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.6.13. Indícios da presença de compostos orgânicos contendo enxofre 

Dentre dos principais compostos orgânicos contendo enxofre se podem 

citar: 

RSH, tióis; ArSH, tiofenóis; RSR, tioéteres; RSSR, Dissulfetos; RSO2H, 

ácido sulfínico; RSOR, Sulfóxidos; RSO3H, ácidos sulfônicos; RSO2R, Sulfonas. 

Os tióis e tiofenóis se caracterizam por possuir um cheiro penetrante e 

muito desagradável que lembra o cheiro do ovo podre e ao cheiro do sulfeto de 

hidrogênio. 
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A presença de tióis e tiofenóis pode comprovar-se mediante a realização 

de três tipos de reação, na equação 14 

 

Equação 14: Reação com sais de metais pesados 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O procedimento leva-se 2 gotas do tiol a uma solução saturada de acetato 

de chumbo em etanol. Precipitam as mercaptidas de chumbo amarelas. 

 

3.1.6.13.1. Reação com ácido nitroso 

Os tióis primários e secundários apresentam cor vermelha. Os tióis 

terciários e os tiofenóis têm inicialmente cor verde, mas depois ficam também 

com cor vermelha. 

Procedimento: Dissolve-se a amostra desconhecida em etanol e adiciona-

se com uma quantidade equivalente de nitrito de sódio sólido. A seguir se 

adiciona ácido sulfúrico diluído e se se observa a cor formada. 

 

3.1.6.13.2. Reação com nitroprussiato de sódio 

Procedimento: Dissolve-se a amostra desconhecida em água, etanol ou 

dioxano. Adicionar 5 gotas de hidróxido de sódio ao 2N e 5 gotas de solução 

aquosa de nitroprussiato de sódio. 

Uma coração violeta indica presença de tióis. 

 

3.1.7. Etapa 7: Emprego da síntese orgânica com a obtenção dos derivados 

Com todas as informações sobre as propriedades químicas e físicas da 

amostra obtidas nas seis etapas de caracterização anteriormente realizadas, 

deve-se ter a possibilidade de classificar o composto orgânico desconhecido, 

como formando parte de algumas das famílias de compostos orgânicos, por 

exemplo: O composto orgânico desconhecido pode ser um ROH ou um ácido 

carboxílico RCOOH, então deve-se preparar uma lista inicial com os nomes dos 

compostos que podem ser a substância desconhecida. Estes compostos devem 

fundir ou entrar em ebulição numa faixa de ± 5 oC em torno do valor obtido 

experimentalmente. 
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Mediante a síntese orgânica será agora possível transformar a substância 

problema A em um de seus derivados B, cujo ponto de fusão aparece nas 

tabelas em anexo. 

 

3.1.7.1 Obtenção dos derivados 

Os derivados necessitam cumprir algumas características para poder ser 

empregado como derivado: 

 O ponto de fusão do derivado deve ser bem diferente da 

substância, cuja estrutura se deseja determinar; 

 O derivado deve estar seco, já que a umidade interfere na 

determinação do ponto de fusão, dando uma faixa mais ampla, fornecendo um 

resultado não satisfatório. 

 Selecionar os derivados que possam diferenciar de forma 

inequívoca um determinado composto de uma família de compostos; 

 Os derivados devem ter temperaturas de fusão nítidos, de 

preferência acima dos 50 oC. 

 Vamos colocar a seguir um exemplo de uma substância, que se 

suspeita seja um ácido carboxílico (tabela 3). Na faixa de fusão desta substância 

desconhecida aparecem quatro ácidos carboxílicos, cujos pontos de fusão estão 

nessa faixa de ± 5 oC. 

 

Tabela 3: Exemplo de substância com suspeita de ser um ácido carboxílico 

Ácido carboxílico Ponto de 
fusão 

Amida Anilida N-Benzilamida 

1,5-Pentan-
dicarboxílico 

106 oC 175 (di) 155(di) 153 (di) 

1,7-Heptan-
dicarboxílico 

107 oC 175(di) 184(di) 44 

2-metil-benzóico 107 oC 141 128 91 

2-metoxi-benzóico 101 oC 128 74 132 
Substância 

desconhecida 
105-107 oC  127-129 oC 90-92oC 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Neste caso não deve-se obter como derivado a Amida, pois no caso dos 

ácidos 1,5-Pentan-dicarboxílico e 1,7-Heptan-dicarboxílico foi relatado o ponto 

de fusão igual a 175 oC, mas tanto as Anilidas como as N-Benzilamidas 
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apresentam pontos de fusão bem diferentes, o que permitiria sua diferenciação.  

Se a anilida da substância desconhecida fundisse na faixa entre 127-129 

oC e sua N-Benzilamida apresenta-se um ponto de fusão igual a 90-92 oC, não 

existiria dúvida alguma, a substância desconhecida seria o Ácido 2-metil-

benzóico.  

A seguir, serão descritos exemplos de obtenção de derivados para os 

principais grupos funcionais orgânicos. Nas tabelas colocadas nos anexos se 

poderão encontrar os pontos de fusão destes derivados. 

   

3.1.7.1.1. Os álcoois e fenóis  

Adiciona-se cloreto de 3,5-dinitrobenzoíla ou p-nitrobenzoíla em um tubo 

de ensaio e acrescenta-se algumas gotas do álcool ou do fenol e leva-se ao 

aquecimento durante cinco a dez minutos. Esfria-se até a formação de um sólido. 

O sólido obtido se mistura com solução aquosa de carbonato de sódio ao 2% 

sob agitação vigorosa. Leva-se ao aquecimento gradual até 60 °C com agitação. 

O produto final se lava várias vezes com água e se recristaliza de água ou etanol 

aquoso. No esquema 19 aparecem as reações que explicam a formação destes 

derivados. 

Esquema 19: Formação do p-nitrobenzoato e 3,5-dinitrobenzoato de 

alquila ou arila, respectivamente. 
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3.1.7.1.1.1. Formação do monoéster do ácido 3-nitroftálico  

 0,3 mL do correspondente álcool, 0,3 g de anidrido-3-nitroftálico e 0,5 

mL de piridina anidra são aquecidos em banho maria até ebulição. Após duas 

horas de aquecimento coloca-se essa mistura em banho de gelo e acidifica-se 

com ácido clorídrico concentrado, separando assim o éster ácido por filtração ou 

se extrai com clorofórmio ou benzeno. O éster ácido é extraído com solução 

aquosa de carbonato de sódio e novamente se acidifica com ácido clorídrico até 

a formação de um sólido (esquema 20) . 

 

Esquema 20: Formação do monoéster do ácido 3-nitroftálico 

 

 

3.1.7.1.1.2. Para formação de feniluretano ou α-naftiluretano  

Em um tudo de ensaio coloca-se 0,2 mL do álcool anidro e 0,2 mL do fenil 

isocianato ou 1-naftilisocianato (para os fenóis adicionar uma gota de piridina). 

Se a reação não acontece de forma espontânea, se deverá aquecer o tubo no 

banho-maria por cinco minutos em temperatura até 70 °C, esfria-se em banho 

de gelo. Recristaliza-se o produto final no solvente adequado (esquema 21). 

 

Esquema 21: Formação de feniluretano e 1-naftil-uretano 

 Feniluretano 

 

 

 

 1-naftil-uretano 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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A preparação dos uretanos é mediante a reação de álcool com o 

isocianato mais adequado, usa-se álcoois anidros, pois a água hidrolisa os 

isocianatos formando diarilureias de maior ponto de fusão, o que dificulta muito 

a separação dos uretanos (esquema 22). 

 

Esquema 22: Formação da Ureia diarílica 

Ar-N=C=O  +  H2O ArNH2  +  CO2 (g)

ArNH2  +  Ar-N=C=O Ar

H
N

H
N

Ar

O

Ureia diarílica  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.1.3. Formação do Benzoato de alquila ou arila  

Adiciona-se aos poucos o cloreto de benzoíla o álcool ou fenol e piridina. 

Aquecer a amostra por aproximadamente dois minutos, em seguida verte-se em 

gelo com agitação. Retira-se o precipitado, se lava o mesmo com carbonato de 

sódio ao 5% e recristaliza-se o produto final no solvente adequado, esquema 23. 

 

Esquema 23: Formação do Benzoato de arila ou alquila 

Cl

O

+  ArOH
-HCl

OAr

O

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.1.4. Formação do derivado bromado  

A uma solução aquosa do fenol (1%) adiciona-se a solução saturada do bromo 

em água gota-a-gota até manter a cor do bromo. Resultado positivo é indicado 

com a precipitação do produto, como por exemplo o 2,4,6-tri-bromo-fenol, 

esquema 24.  
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Esquema 24: Reação de bromação de fenol 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.1.5. Formação do ácido ariloxi-acético 

Dissolve-se o fenol em solução de hidróxido de sódio, adiciona-se ácido 

monocloroacético e alguns mL de água para obter uma solução homogênea. 

Depois de aquecer, durante uma hora, em banho-maria, esfriar a solução. Dilui-

se com água e acidifica-se com ácido clorídrico até a mudança do vermelho do 

Congo. Faz-se uma extração com éter, lava-se a fase etérea com água e a seguir 

agita-se novamente com solução de bicarbonato de sódio a 5%. Acidifica-se a 

nova mistura de reação com ácido clorídrico diluído (cuidado com a formação de 

espuma), filtra-se o precipitado que se formou e recristaliza-se em água, 

esquema 25. 

 

Esquema 25: Formação do ácido ariloxi-acético 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 4: Derivados dos álcoois e fenóis 

Álcoois 

Álcool  Estrutura  
Química  

p.f.  oC    p.eoC 
  

p.f.°C 
p-nitro- 

benzoato 

p.f.°C 
3,5 dinitro- 
benzoato 

p.f.°C 
Monoéster  
do ácido 

3-
nitroftálico 

 

p.f. °C 
Fenil- 

uretano 

p.f. °C 
1-naftil- 
uretano 

Metanol 

 

 - 65 96 108 153 47 124 

Etanol 

 

 - 78 57 93 157 52 80 

Propan-2-ol 

 

 - 82 108 122 153 90 105 

2-metil-propan-2-ol 

 

25 82 116 142  - 136 -  

Propan-1-ol 

 

 - 97 35 40 142 52 80 

Prop-2-en-1-ol 

 

-  97 30 50 124 70  - 

Butan-2-ol 

 

 - 99 25 76 131 64  - 

2-Metilbutan-2-ol 

 

 - 116 85 118 -  44 -  

Isobutanol 

 

 108 69 86 179 86 - 

Pentan-3-ol 

 

 - 116 17 101 121 49 72 

Butan-1-ol 

 

 - 118 36 63 147 63 72 

Pentan-2-ol 

 

 - 120 17 61 103 -  75 

2-Cloroetanol 

 

 - 129 56  -  - 51 101 

Pentan-1-ol 
 

 

 - 138 11 46 136 46 68 

Hexan-2-ol 

 

 - 140  - 38  -   61 

Ciclopentanol 

 

 - 141 62  -  - 132 -  

2-Bromoetanol 

 

 - 150 53  - 172 76 87 

2,2,2-Tricloetanol 

 

17 151 71 143 -  87 120 

Hexan-1-ol 
 

 - 158 7 60 124 42 59 
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Álcool Estrutura  
Química  

p.f.  oC    p.eoC 
  

p.f.°C 
p-nitro- 

benzoato 

p.f.°C 
3,5 dinitro- 
benzoato 

p.f.°C 
Monoéster  
do ácido 

3-
nitroftálico 

 

p.f. °C 
Fenil- 

uretano 

p.f. °C 
1-naftil- 
uretano 

Ciclo-hexanol 

 

 - 161 52 113 160 82 129 

Heptan-2-ol 
 

 
 

 - 160 líq.   -  81 54 

álcool furfurílico 

 

 - 171  - 81 -  46 30 

2,3-Dimetilbutan-
2,3-diol  

 

43 (2) 

172  - -  -  215 -  

4-Metilciclohexanol 
trans 

 
  

171 65 142 183 124 160 

4-Metilciclohexanol 
cis 

  

171 96 107 - 104 107 

3-Metilciclohexanol 
cis 

  

173 48 99 - 88 129 

3-Metilciclohexanol 
trans 

  

168 63 111 - - 118 

Heptan-1-ol 
 

 - 177 10 47 127 60 59 

Octan-2-ol 

 

 - 180 28 32  - 114 63 

1,3-Dicloropropan-2-
ol 

 

 - 176 58 129  - 73   

2-Etil-Hexan-1-ol 

 

 - 183 -     - -  59 

Propano-1,2-diol 

 

 - 188 127 di -   - 150 di  - 

Octan-1-ol  

 

 - 195 17 61 128 74 66 

Etano-1,2-diol 
 

 - 198 145 di 169 di   160 di 176 di 

Butano-1,3-diol 

 

 - 208 102 -  -  123 di 153 di 

 benzílico 

 

 - 205 84 

- 176(3) 

77 134 

Propano-1,3-diol 

 

 - 214 119 178 -  -  -  

Nonan-1-ol  

 - 213 19 51 125 60 65 

 2-Feniletanol 

 

 - 219 62 -  123 81 121 

Butano-1,4-diol 
 

20 229 175  - -  183 -  
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Álcool Estrutura  
Química  

p.f.  oC    p.eoC 
  

p.f.°C 
p-nitro- 

benzoato 

p.f.°C 
3,5 dinitro- 
benzoato 

p.f.°C 
Monoéster  
do ácido 

3-
nitroftálico 

 

p.f. °C 
Fenil- 

uretano 

p.f. °C 
1-naftil- 
uretano 

3,7-dimetil-2,6-
octadien-1-ol 

 

 - 230 35 63  - 81 di -  

Decano-1-ol  

7 229 30 57 123 61 73 

2,2´-oxidietanol 

 

 - 245  - 151 di  - 117 di 142 di 

Propano-1,2,3-triol 

 

18 290 188 tri 192 di   - 182 192 

dodecílico 
 

24 264 29  - 123 78 80 

 
(E)-3-fenilprop-2-

em-1-ol 
 

 

34 257 78 122 - 91 114 

(1R,2S,5R)-2-
isopropil-5-metil-

ciclohexanol 
 

43 216 62 153 162 112 126 

Difenilmetanol 

 

69 298 132  -  - 140 136 

(2S,3R,4R,5R)-
hexano-1,2,3,4,5,6-

hexol 

 

92  - 

216(4) 

 -  -     

2-hidroxi-2-
fenilacetofenona 

 

138  - 123  -  - 163 140 

Trifenilmetanol  

 

164 380  -  -  - 

- - 

(2R,3R,4R,5R)-
hexane-1,2,3,4,5,6-

hexol 
 

168  - 

150(4) 

 -  - 303  - 

2,2-bis-
(hidroximetil)1,3-

propanodiol 
 

260  - 

100(6) 

 -  -  -  - 

Endo-1,7,7-trimetil-
biciclo[2.2.1]heptan-

2-ol 

 

 

205  - -  154 -  139 127 

Hexadecan-1-ol 

 

58  - 64 74 119 80   

2,2-dimetil-propan-
1-ol 

 

55 113 -   - -  114 100 
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Fenóis  

Fenol  Estrutura 
Química 

p.f.°C p.e.(1)°C p.f.°C 
Benzoato 

p.f.°C 
Fenil- 

uretano 

p.f.°C 
1-naftil- 
uretano 

p.f.°C 
Derivado  
bromado 

p.f.°C 
Ácido  
ariloxi- 
acético 

 

2-metoxi-4-(prop-1-
en-1-il)fenol 

 

- 267 103 118(2) 152(3) 150 94(4) 94 

2-metoxi-4-(2-
propenil)fenol 

 

-9,1 253 69 101 122 118(6) 100 

5-isopropil-2-metil-
fenol 

  

1 237 83(7) 137 104 46 149 

o-Bromofenol 

 
 

5 194 86 - 129 95(5) 143 

1-hidroxi-3-metil-
benzeno 

 

12 202 56 124 128 84(5) 102 

2,4-Dimetilfenol 

 

27 211 165(7) 103 135 179(5) 142 

1-hidroxi-2-metil-
benzeno 

 

31 192 138(7) 145 142 56(3) 154 

m-Bromofenol 

 

32 236 88 - - - 108 

1-hidroxi-4-metil-
benzeno 

 

36 200 71 115 146 108(5) 136 

2,4-Dibromofenol 

 

36 238 98 - - 95(5) 153 

Hidroxi-benzeno 

 

42 182 71 126 133 95(5) 101 

2,4-Diclorofenol 

 

43 209 97 - - 68 141 

p-Clorofenol 

 

43 217 93 148 166 90(3) 156 

Fenil-2-hidroxi-
benzoato 

 
 

42 1731,6(12)
 80 111 - - - 

o-Nitrofenol 

 

45 216 59 - 113 117(3) 158 

2,6-Dimetilfenol 

 

49 203 41 133 176 79 - 

5-metil-2-(1-
metiletil)fenol 

  

51 233 103(7) 107 160 55 149 

p-Bromofenol 

 

64 236 102 144 168 95(3) 154 

Fenol  Estrutura p.f.°C p.e.(1)°C p.f.°C p.f.°C p.f.°C p.f.°C p.f.°C 
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Química Benzoato Fenil- 
uretano 

1-naftil- 
uretano 

Derivado  
bromado 

Ácido  
ariloxi- 
acético 

2,4,6-Triclorofenol 

 

67 - 75 - - - 177 

2,4,5-Trimetifenol 

 

71 232 63 110 - 35 132 

2,5-Dimetilfenol 

 

75 212 61 166 173 79(5) 118 

2,3-Dimetilfenol 

 

75 - - - - - 187 

4-hidroxi-3-
metoxibenzaldeído 

 

80 285 78(5) 116 - 160 189 

Naftalen-1-ol 

  

94 280 257(7) 178 152 105(3) 192 

2,4,6-Tribromofenol 

 

95 - 81 168 153 - - 

m-Nitrofenol 

 

97 1919,3(7)
 95 129 167 91(3) 155 

Benzen-1,2-diol 

 

105 245 84(3) 169 - 192(6) 131 

1,3-diidroxi-
benzeno 

 

110 276 117(3) 164(3) - 117(3) 194 

2,4-Dinitrofenol 

 

114 - 132 121 - 118 148 

p-Nitrofenol 

 

114 - 142 148 151 142 186 

p-
hidroxibenzaldeído 

 

115 - 72 136 - 181(3) 198 

2,4,6-trinitrofenol 

 

122 - 163 - - - - 

Naftalen-2-ol 
 

123 285 107 158 157 84 155 

2,5-Di-
hidroxitolueno 

 

125 - 120(3) - - - - 

Hidroquinona 

 

169 286 204(3) 224(3) - 185(3) - 

Benzeno-1,3,5-triol 

 

218 - 173(5) 190(5) - 151(5) - 

(1) Pressão em pKa (Torr); (2) Forma trans;(4) Di-derivado; (5) Tri-derivado; (7) Dinitrobenzoato 

FONTE: Becker, 1997 

3.1.7.1.2 Aldeídos e cetonas 
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3.1.7.1.2.1. Formação de Fenilidrazona 

Em um tubo de ensaio adiciona-se o aldeído ou cetona, o metanol e a 

fenilidrazina. Ferver a amostra durante um minuto, adicionar uma gota de ácido 

acético e voltar a ferver suavemente durante mais alguns minutos. Adicionar 

água fria para que apareça uma neblina permanente, esfriar e recolher os cristais 

e lava-los com água que contenha uma gota de ácido acético e recristalizar do 

solvente adequado, esquema 26. 

 

Esquema 26: Formação de Fenilidrazona 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.2.2. Formação da Semicarbazona 

Em um tubo de ensaio coloca-se 100 mg do hidrocloreto da 

semicarbazida, 150 mg de acetato de sódio, 1 mL de água e 1 mL de álcool. 

Adiciona-se o aldeído ou a cetona. Se a amostra for turva, adiciona-se álcool até 

que se obtenha solução clara. Agita-se a amostra durante alguns minutos e 

deixar repousar. A semicarbazona, geralmente cristalizará quando a solução 

esfriar, variando o tempo necessário desde alguns minutos até várias horas. Os 

cristais se separam e por filtração se lava com um pouco água fria; normalmente 

se recristaliza em álcool metílico ou etílico ou também em água, esquema 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 27: Formação das Semicarbazonas 
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3.1.7.1.2.3. Formação da 2,4 dinitrofenilidrazona ou p-nitrofenilidrazona 

Coloca-se 100 mg de 2,4-dinitrofenilidrazina ou p-nitrofenil-hidrazina em 

um erlenmeyer que contenha 10 mL de metanol. Adiciona-se algumas gotas de 

ácido clorídrico concentrado e se necessário para completar a dissolução, 

coloca-se em banho à vapor. Dissolve-se 1 mmol do composto carbonílico em 1 

mL de metanol. Aquecer a mistura de reação no banho à vapor durante um ou 

dois minutos e deixa-se repousar de quinze a trinta minutos. Esse derivado pode 

purifica-se por recristalização a partir de amostras formadas por álcool-água. Em 

caso de materiais menos solúveis, emprega-se acetato de etila, que é um dos 

dissolventes mais adequados, esquema 28. 

 

Esquema 28: Formação da 2,4-dinitrofenilidrazona e p-nitrofenilidrazona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Derivados dos aldeídos e cetonas  
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Aldeído 

Aldeído Estrutura  
Química  

p.e. °C 
 

p.f.°C 
p-nitrofeni- 
lidrazona 

 

p.f.°C 
2,4 dinitro- 

fenilidrazona 
 

p.f.°C  
Semicar- 
bazona 

 

p.f.°C 
Feni- 

lidrazona 

Metanal 
 

 
 

-19 181 166 1692 32 

Etanal 

 

20 128 164 176 1002 

Propanal 

 

48 124 155 98 Líq. 

Etanodial 

 

50 311di 327di 273di 180di 

Propenal 

 

53 151 166 171 514 

2-metil-propanal 

 
 

64 131 187 E 125 Líq. 

Butanal 

 

75 91 122 E 1065 Líq. 

Pentanal H

O  
 

102 74 107 - - 

hexahidrobenzaldeído 

H

O  
 

162 - 172 173 - 

Tricloroetanal 

 

98 131 131 90 - 

(E) – 2-Butenal 

 

102 184 195 215(Dec.) 56 

Hexanal 

 

128 - 104 98  

Heptanal 

 
 

152 73 108 73 Líq. 

Furfural 

 

162 154 212 Z, 231 E 214 96 

Aldeído Estrutura  
Química  

p.e. °C 
 

p.f.°C 
p-nitrofeni- 

p.f.°C 
2,4 dinitro- 

p.f.°C  
Semicar- 

p.f.°C 
Feni- 
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lidrazona 
 

fenilidrazona 
 

bazona 
 

lidrazona 
 

1,4-Butanodial 

 

170 178di 143di 188 124di 

Decanal 

 

170 80 106 101 - 

Benzaldeído 

H

O

 

179 191 238 222 158 

5-metilfurfural 

 

187 130 210 210 147 

Fenilacetaldeido 

 

194 151 125 158 60 

2-Hidroxi-benzaldeído 

 

195 225 258 234 142 

3-hidroxibutanal  

H

O OH

 

601,3(10) 113 95 194  

o-toluilaldeído 
O

H

 

200 222 194 217 111 

p-toluilaldeído 
O

H

 

204 200 234 234 121 

o-clorobenzaldeído 

Cl

O

H

 
 

212  
p.f.12 

249 213 225 86 

4-Metoxi-benzaldeído 

H3CO

O

H

 

247 161 252 216 (Dec.) 120 

3-fenil-propenal 

 

1292,7(20) 195 253 E 215 168 

5-hidroximetil-furfural 

 

1200,07 (0,5)  

p.f.34 
185 184 196 138 

o-metoxibenzaldeído 

OCH3

O

H

 
 

246 p.f. 39 208 253 219 94 

Aldeído Estrutura  
Química  

p.e. °C 
 

p.f.°C 
p-nitrofeni- 

p.f.°C 
2,4 dinitro- 

p.f.°C  
Semicar- 

p.f.°C 
Feni- 
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lidrazona 
 

fenilidrazona 
 

bazona 
 

lidrazona 
 

o-nitrobenzaldeído 

NO2

O

H

 
 

p.f. 44 250 250 (Dec.) 256 (Dec.) 152 

3,4-dimetoxibenzaldeído 

 

280  
p.f. 45 

 263 183 121 

p-clorobenzaldeído O

H

Cl  

215  
p.f. 48 

224 270 227 127 

m-nitrobenzaldeído 
O

H

NO2  

p.f. 57 250 293 (Dec.) 246 120 

p-
(dimetilamino)benzaldeído 

 

p.f. 74 186 (Dec.) 325 224 (Dec.) 148 

4-Hidroxi-3-
metoxibenzaldeído 

 

284  
p.f. 82 

225 270 229 104 

p-nitrobenzaldeído 
O

H

O2N  

p.f. 107 246 320 220 159 

Tereftaldeído ou 
Benzeno-1,4-dicarbaldeído 

H

O

O

H

 

245  
p.f. 116 

281 di (Dec.) - >410(6) 154 mono 
278 di 

(1)   Pressão em PKa (Torr); (2)   Anidro, p.f. 112°C; (3)   Após isomerização, p.f. 57°C, E; (4)   Com fenil-hidrazina em éter forma-

se a fenilpirazolina; (5)   É conhecida a sua isomerização posterior; (6)   Oxima 200°C. 

 

 

 

 

Cetonas 

Cetona  
  

Estrutura  
 Química  

p.e.°C p.f.°C 
  

p.f.°C  
p-nitrofenil- 
hidrazona 

p.f.°C 
2,4 

dinitrofenil- 
hidrazona 

p.f. °C 
Semicar- 
bazona 

p.f. °C 
Fenilhidrazona 

Acetona ou Propanona 

 

56  - 152 126 26 192 

2-butanona ou etil-metil 
cetona 

 

80  - 126 117 líq. 143 

Butenona ou metil-vinil 
cetona 

 

81  -  - -  -  141 
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Cetona  
  

Estrutura  
 Química  

p.e.°C p.f.°C 
  

p.f.°C  
p-nitrofenil- 
hidrazona 

p.f.°C 
2,4 

dinitrofenil- 
hidrazona 

p.f. °C 
Semicar- 
bazona 

p.f. °C 
Fenilhidrazona 

Diacetil-cetona ou 
pentano2,3,4-tri-ona 

O

OO  

89  - 330 di,  
230 mono 

346 di 261di, 
 134 mono 

278 (Z.)di,  
235 mono 

3-metil-butan-2-ona ou 
isopropil-metil cetona 

 

94  - 108 123  - 116 

Pentan-2-ona ou metil-
propil cetona 

 

102  - 117 143  - 113 

Dietil-cetona ou pentano-3-
ona 

O

 

102 - 139 156 Liq. 140 

Pinacolona ou 3,3-dimetil-2-
butanona 

 

106  -  - 126 líq. 156 

Cloroacetona ou 
cloropropanona 

 

119  -  - 125  - 147 

Di-isopropil-cetona ou 2,2´-
dimetil-3-pentanona 

 

125 - - 88 Liq. 160 

Hexan-2-ona ou butil-metil 
cetona 

 

128  - 88 108 líq. 125 

Óxido de mesitila ou 4-
metil-pent-3-en-2-ona 

O

 

130 - 133 203 142 164 

Ciclopentanona 

 
 

130  - 154 146 55 205 

Acetilacetona ou Pentano-
2,4-diona 

 
 

139  - dioxima 149 209 mono 170 mono 185 mono, 
209 di 

Dipropil-cetona ou heptan-
4-ona 

 

144 - - 75 Liq. 135 

Ciclo-hexanona 

 

156  - 146 162 76 166 

2-metilciclo-hexanona 

 

164  - 132 136 45 192 

3-metilciclo-hexanona 

 

167  - 119 135 94 

1831) 

4-metilciclo-hexanona 

 

170  - 128 134 110 196 

Hexano-2,5-diona 

 

191  - 210 di 257 di 120 di 224 di 

p-metil-acetofenona 

 

226  - 192 258 96 209 

Butirofenona ou 1-
fenilbutan-1-ona 

 

229 13 162 194 200 191 
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Cetona  
  

Estrutura  
 Química  

p.e.°C p.f.°C 
  

p.f.°C  
p-nitrofenil- 
hidrazona 

p.f.°C 
2,4 

dinitrofenil- 
hidrazona 

p.f. °C 
Semicar- 
bazona 

p.f. °C 
Fenilhidrazona 

1-fenil-propan-1-ona ou 
propiofenona 

 

215 19   192 147 180 

Acetofenona ou 1-fenil-
etanona 

 

200 20 184 248 105 199 

1-fenilpropan-2-ona ou 
fenilacetona 

  

213 27 143 156 85 199 (Dec.) 

p-metoxiacetofenona 

 

258 38 195 232 142 198 

Benzilidenacetona ou (E)-4-
fenilbut-3-em-2-ona  

 

262 41 166 229 158 186 (trans) 

Indan-1-ona 

 

244 (Dec.) 42 235 265 135 247 

1,1-di-fenil-metanona ou 
benzofenona 

 

306 48 154 232 137 168 

Brometo de fenacila ou 2-
bromo-1-fenil-etanona  

 

- 50 Oxima 97 
 (Forma trans) 
114 (Forma E) 

221 - 146 

p-bromoacetofenona 

 

256 54 -  232 126 208 

 
1-(Naftalen-2-il)-etanona  

 

301 54 -  262 (Dec.) 176 223 (Dec.) 

Bencilidenacetofenona 

 

345 58 - 245 120 170 

Cloreto de fenacila ou 2-
cloro-1-fenil-etanona  

 

244 59 Oxima 89 219 - 157 

Bencil-fenil-cetona 

 

321 60 163 204 116 148 

m-nitroacetofenona 

 

-  81 oxima 132 228 127 257 

Fluoren-9-ona 

 

341 85 269 300 152 245 

Dibencil-cetona ou 1,3-
difenilpropan-2-ona 

 

347 95 192  189 135 244 
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Cetona  
  

Estrutura  
 Química  

p.e.°C p.f.°C 
  

p.f.°C  
p-nitrofenil- 
hidrazona 

p.f.°C 
2,4 

dinitrofenil- 
hidrazona 

p.f. °C 
Semicar- 
bazona 

p.f. °C 
Fenilhidrazona 

Brometo de p-
bromofenacila ou 2-bromo-

1-(4-bromofenil)etanona  

 

- 110 Oxima 115 - - - 

Benzóina ou2-hidroxi-1,2-
difeniletanona  

 

343 137 - 234 158 206 

Xantona ou 9H-xanten-9-
ona 

 

350 174 oxima 161 -  

152 

 - 

DL-cânfora ou 1,7,7-
trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-

2-ona 

 

 178 217 164 

233 

232 

(1) O valor conhecido mais elevado para a (±)-semicarcabona de 3-metilciclo-hexanona é p.f. 198°C; (2) 2 formas. 

 

FONTE: BECKER, 1997 

 

 

3.1.7.1.3. Aminas 

3.1.7.1.3.1. Formação de benzamida 

Emprega-se 1 mmol da amina e 1 mL de hidróxido de sódio ao 10% e 

adiciona-se gota a gota o cloreto de benzoíla, em seguida agitar vigorosamente 

e resfria-se. Depois em aproximadamente dez minutos se neutraliza até que o 

pH esteja em 8 (usar papel de pH), lava-se com água e recristaliza-se o produto 

formado usando água ou mistura de etanol-água. No esquema 29 se coloca a 

reação de formação da benzamida. 

 

Esquema 29: Formação de benzamida 

 

 

3.1.7.1.3.1.2. Formação do benzeno-sulfonamida 

Adiciona-se 0,1 g da amina, 0,2 g de cloreto de benzenosulfonila e 10 mL 

de hidróxido de sódio em temperatura até 60 °C. Após o procedimento purifica-

se e recristaliza-se para a obtenção do produto final, esquema 30.  
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Esquema 30:  Formação do Benzeno-sulfonamida 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.3.1.3. Formação do p-Toluen-sulfonamida  

Adiciona-se gota-a-gota de piridina absoluta em uma solução de cloreto 

de p-toluen-sulfonila e álcool absoluto em clorofórmio em temperatura até 3°C, 

sob agitação e ausência de umidade do ar. Acidificar e separa-se as fases. Faz-

se a destilação em seguida a recristalização final, esquema 31. 

 

Esquema 31: Formação da p-toluen-sulfonamida 

  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Para a classificação das aminas, realiza-se o teste de Hinsberg que 

permite diferenciar uma amina primária de uma amina secundária ou terciária, 

descrita no esquema 32.  

 

Esquema 32: Teste de Hinsberg 

 Para a amina primária  
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 Para a amina secundária 

S

Cl

O

O

R N

R

H

S

N

O

O

R

R

insolúvel em NaOH

NaOH

 

 

 Para a amina terciária 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O reagente utilizado é o cloreto de p-toluen-sulfonila ou cloreto de 

benzeno-sulfonila. As aminas primárias formam um composto solúvel em base, 

as aminas secundárias dão origem a um produto insolúvel em base, enquanto 

que as aminas terciárias não reagem com o citado reagente. 

 

 

3.1.7.1.3.4. Formação do picrato  

Dissolve-se a amina em etanol 95%, adiciona-se a solução saturada de 

ácido pícrico em etanol ao 95%. Após a formação dos cristais amarelos pode 

recristaliza-se com etanol ou metanol para purificação, esquema 33. 

 

Esquema 33: Formação do Picrato 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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3.1.7.1.3.5. Formação da Feniltiouréia  

Aquecer a refluxo 1 mmol do fenilisotiocianato e 1,2 mmol da amina em 2 

mL de etanol por espaço de 5-10 minutos. Adiciona-se água até a formação de 

um precipitado, filtra-se à quente e recristaliza-se, esquema 34. 

 

Esquema 34: Formação da Feniltiouréia 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

 

Tabela 6: Derivados das aminas  

Aminas primárias e secundárias 

Amina Estrutura 
Química 

p.e. °C 
  

p.f. °C 
  

p.f.°C  
Benzamida 

p.f.°C  
Benzeno- 

Sulfonamida 
 

p.f.°C  
Tolueno- 

sulfonamida 

p.f. °C 
Picrato 

p.f.°C  
Feniltioureia 

Metil-  

 

-6  - 82 30 78 211 113 

Dimetil- 

 

7  - 43 52 80 161 133 

Etil- 

 

16  - 71 58 63 170 101 

Propano-2- 

 

33  -  - 26 50 150 102 

2-metil-propan-
2- 

 

46  - 134    - 198 120 

Propil- 
 

49  - 82 36 52 138 64 

Dietil-  

 

56  - líq. 42 60 74 34 

prop-2-en- 
 

56  -  - 39 64 140 99 

2-butan- 

 

63  - 92 70 62 130 101 

Isobutil- 

 

68  - 57 53 78 151 82 

1-butil- 

 

78  - 41 líq. 48 145 65 

di-isopropil- 

 
 

84  -  - -    147 -  
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Amina Estrutura 
Química 

p.e. °C 
  

p.f. °C 
  

p.f.°C  
Benzamida 

p.f.°C  
Benzeno- 

Sulfonamida 
 

p.f.°C  
Tolueno- 

sulfonamida 

p.f. °C 
Picrato 

p.f.°C  
Feniltioureia 

Pirrolidina 

 
 

89  -  - -  123 112 amar.;  
164 verm. 

-  

Isopentil- 

 

96 - - - liq 137 103 

Pentil- 

 

104  - líq. líq. líq. 138 69 

Piperidina 

 

106  - 48 94 96 152 101 

Dipropil- 

 
 

109  - líq. 51  - 97 69 

Etano-1,2-di- 

 

117  - 249 168 360 233 di 187 di 

Propano-1,2-di- 

 

119  - 192  - 103 237 di -  

Morfolina ou 
tetrahidro-1,4-

oxazina 

 

130  - 75 118 147 146 136 

1-hexil- 
 

130  - 40 17 62 126 110 

Ciclo-hexil- 

 

134  - 149 89 -  154 150 

Di-isobutil- 

 

139 - - 56 110 121 113 

Di-butil- 
 

159  -  - líq. líq. 64 86 

Pentano-1,5-di- 
 

180 - 135 119  237 di 148 

Benzil- 

 

184  - 105 88 118 194 156 

Anilina 

 

184 - 165 112 103 175 (Dec.) 154 

α-Feniletil- 

 

187 - 120 - - - - 

Di-isopentil- 

 
 

187 - - - - 94 72 

N-Metilanilina 

 

196  - 63 79 94 145 87 

-Feniletil- 

 

198 - 116 69 - 169 135 

2-amino-
tolueno ou o-

toluidina 
 

200  - 146 123 108 213 138 
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Amina Estrutura 
Química 

p.e. °C 
  

p.f. °C 
  

p.f.°C  
Benzamida 

p.f.°C  
Benzeno- 

Sulfonamida 
 

p.f.°C  
Tolueno- 

sulfonamida 

p.f. °C 
Picrato 

p.f.°C  
Feniltioureia 

3-amino-
tolueno ou m-

toluidina 
 

203  - 125 97 114 200 109 

Di-pentil- 
 

203 - 125 97 114 200 109 

N-Etilanilina 

 

205  - 60 -  87 138 89 

o-Cloroanilina 

 

209  - 99 130 102 134 156 

2,5-
Dimetilanilina 

 

215 16 140 138 233 171 148 

2,4-
Dimetilanilina 

 

217  - 192 130 181 209 152 

o-anisidina ou 
2-metoxi-anilina 

 

225 5 66 89 127 200 136 

o-Fenetidina 

 
 

229  - 104 102 164 -  145 

m-Cloroanilina 

 

230  - 120 120 135 177 124 

Fenil-hidrazina 

 

243 19 168 154 154 (Dec.)  - 172 

m-Fenetidina 

 

248 - 103 - 157 158 138 

p-Fenetidina 

 

248 2 174 143 106 69 148 

m- Anisidina ou 
3-metoxi-anilina 

 

251  - -   - 68 169 -  

m-Bromoanilina 

 

251 18 120  - -  180 143 

Dibencil- 

 
 
 

300 - 112 68 81 - 145 

Butano-1,3-di- 

 
 

159 27 177 - - 251 di (Dec.) - 
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Amina Estrutura 
Química 

p.e. °C 
  

p.f. °C 
  

p.f.°C  
Benzamida 

p.f.°C  
Benzeno- 

Sulfonamida 
 

p.f.°C  
Tolueno- 

sulfonamida 

p.f. °C 
Picrato 

p.f.°C  
Feniltioureia 

o-Bromoanilina 

 

229 32 116  - 90 129 146 

4-amino-
tolueno ou p-

toluidina 

 

200 45 158 120 119 182 141 

1-Naftil- 

 

300 49 160 167 157 163 (1) 165 

Indole 

 

254 52 68  - -  187 -  

Difenil- 

 

302 54 180 124 142 182 152 

2-Aminopiridina 

 

 - 56 165  -  -  - -  

4-metoxi-anilina 
ou p-anisidina 

 

240 58 158 95 114 164 146 

2,4-
Dicloroanilina 

 

245 63 117 128 -  106 -  

m-Fenilendi- 

 

284 63 240 di,  
125 mono 

194 172 184 160 di 

p-Bromoanilina 

 

 - 66 204 134 101 180 161 

o-Nitroanilina 

 

 - 71 94 102 113 73 188 

p-Cloroanilina 

 

232 72 192 122 

94(2) 

-  158 (Dec.) 

Semicarbazida 

 

- 

96 225  - -  -   - 

2,4-
Diaminotolueno 

 

292 99 242 191 192 -  -  

o-Fenilendi- 

 

256 102 301 di 185 260 di 208 (Dec.) 290 (Dec.) 

Piperazina 

 

140 104 196 282 173 280 -  
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Amina Estrutura 
Química 

p.e. °C 
  

p.f. °C 
  

p.f.°C  
Benzamida 

p.f.°C  
Benzeno- 

Sulfonamida 
 

p.f.°C  
Tolueno- 

sulfonamida 

p.f. °C 
Picrato 

p.f.°C  
Feniltioureia 

2-naftil- 

 

306 112 162 102 133 195 129 

m-Nitranilina 

 

 - 114 155 136 138 143 156 

m-Aminofenol 

 

 - 122 174 -  157 -  156 

Bencidina 

 

 - 128 352 di,  
203 mono 

232 di 243 di  - 304 di 

p-Fenilendi- 

 

267 147 300 di,  
128 mono 

247 di 266 di 210 (Dec) 230 (Dec.) di 

4-nitro-anilina 

 

 - 147 199 139 191 100 145 

o-Aminofenol 

 

-  175 182 di 141 146  - 146 

p-Aminofenol 

 

 - 185  
(Dec.) 

234 di 125 143  - 164 

Ácido-p-amino-
benzóico 

 

 - 187 278 212  - -  -  

(1) Decomposição após sublimação 185°C; (2)  Dimorfo; outra forma cristalina tem p.f. 119°. 

 

 

Aminas Terciárias 

Amina Estrutura  
Química 

p.e. °C p.f.°C p.f.°C 
Picrato 

p.f.°C 
Iodeto de 

Metilamônico 
 

p.f.°C 
Tosilato de  

Metilamônico 

Trimetil- 

 

4 - 223 >355 - 

Trietil- 

 

89 - 173 >230 - 

Piridina 

 
 

116 - 167 117 139 

-Picolina 

 
 

129 - 170 230 150 

2,6-dimetil-piridina 

 
 

144 - 168 233 - 

β-Picolina 

 
 

144 - 150 - - 
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Amina Estrutura  
Química 

p.e. °C p.f.°C p.f.°C 
Picrato 

p.f.°C 
Iodeto de 

Metilamônico 
 

p.f.°C 
Tosilato de  

Metilamônico 

γ-Picolina 

 

145 - 167 - - 

N,N-Dimetilanilina 

 

194 2 163 231 161 

N,N-Dimetil-p-Toluidina 

 

209 - 130 205 85 

N,N-Dietilanilina 

 
 

217 - 142 102 - 

Quinolina 

 

237 - 203 72(1),133(2) 126 

Isoquinolina 

 

243 - 222 159 163 

2-metil-quinolina 

 

247 - 195 195 134 

Pirimidina 

 

124 21 156 - - 

8-Hidroxiquinolina 

 

267 76(3) 204 143 - 

Tribencil- 

 

380 95 190 184 - 

Acridina 

 

345 110 208 224 - 

Hexametilenotetramina 
(Urotropina) 

 

- 280 
(Dec.) 

179 190 205 

(1)  Hidrato; (2) Anidro; (3) Juntamente com 3 outras formas. 

FONTE: BECKER, 1997 

 

 

3.1.7.1.4. Ácidos carboxílicos 

3.1.7.1.4.1. Formação da amida  

Utiliza-se o condensador de refluxo com tubo cloreto de cálcio e tampa-

se com algodão para evitar a umidade. Adiciona-se 0,5 g do ácido carboxílico 

anidro e 5 mL de cloreto de tionila. Aquece-se a mistura de reação por espaço 

de 30 minutos. Destila-se o excesso de cloreto de tionila e recristaliza-se em 

seguida para o produto final, esquema 35. 
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Esquema 35: Formação da amida 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

 

3.1.7.1.4.2. Formação da anilida 

Mistura-se o carboxilato de sódio com o cloreto de anilinio em um balão 

de vidro e aquece-se em banho maria até 160 oC durante duas horas. Esfria-se 

e acidifica-se com ácido clorídrico e recristaliza-se em seguida, esquema 36. 

 

Esquema 36: Formação da anilida 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.4.3. Formação do éster do p-bromo-fenacila e éster do p-fenil-

fenacila  

Coloca-se num tubo de ensaio 1 mmol do ácido carboxílico e 1 mL de 

água. Adiciona-se uma gota de fenolftaleína e neutralizar adicionando 

cuidadosamente hidróxido de sódio gota-a-gota até que a formação da cor rosa. 

Adicionar 0,9 mmol do brometo de p-bromo fenacila ou brometo de p-fenil-

fenacila e aquecer por espaço de 2,5 horas. Esfria-se, adiciona-se 1 mL de água 

até a formação de um precipitado. Lavar com solução de bicarbonato de sódio a 

5% e depois com água fria. Recristaliza-se em seguida, esquema 37. 
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Esquema 37: Formação do p-bromo ou p-fenil-fenacilato de alquila ou arila 

 

 

3.1.7.1.4.4. Formação da N-benzilamida 

Os ácidos podem se converter em cloreto de ácido com a reação com 

cloreto de tionila (1). Para a formação da N-benzilamida (2), dissolve-se o cloreto 

de ácido em benzeno e adiciona-se benzilamina em um tubo de ensaio e aquece-

se a refluxo, acidifica-se. Lava-se com benzeno, evapora-se e recristaliza-se, 

esquema 38. 

 

Esquema 38: Formação N-benzilamida 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 7: Derivados dos ácidos carboxílicos  

Ácidos carboxílicos 

Ácido carboxílico Estrutura  
Química  

p.e. 
°C 

p.f.°C p.f.°C 
Amido 

p.f.°C 
Anilina 

p.f.°C 
Éster  

p-bromo- 
fenacílico 

p.f.°C 
Éster  

p-fenil- 
fenacílico 

 

p.f.°C 
N-benzil- 

amida 

Metanoico  

 

101 8 3 48 140 74 60 

Etanoico  

 

118 17 82 114 86 111 61 

Propenoico 

 

141 13 85 106 - 165 70 

Propanóico 

 

141 - 79 103 63 101 52 

2-metil-propanoico 

 

155 - 129 104 55 90 87 

Butanoico 

 

163 - 115 93 63 97 37 

2-oxo-propanóico 

 

165 14 127 104 - - - 

3-metil-butanoico 

 

176 - 136 111 68 76 53 

Pentanoico 

 

186 - 106 63 75 69 42 

Dicloro-etanoico 

 
 

194 13 99 94 72 - - 

Hexanoíco 

 

205  101 95 72 71 - 

2-hidroxi-propanoico  

 

1191,6(2

) 

53 79 - 113 145 - 

9-(Z)-Octadec-9-
enoico 

 

2231,3(1

0) 

14 76 45 - 183 226 

Decanóico 

 
 

269 31 100 69 67 77 - 

4-oxo-pentanóico 
 

 

246 37 108 63 84 94 - 

Dodecanoíco 

 

298 45 103 77 59 86 89 

Bromo-etanóico 

 

208 50 90 162 - - 89(2) 

Tetradecanoico  

 
 

1931,3(1

0) 

54 105 84 81 90 89 

Tricloroacético 

 

197 57 142 94 - - 93 

Cloroacético 

 

187 63 116 134 104 116 94 
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Ácido carboxílico Estrutura  
Química  

p.e. 
°C 

p.f.°C p.f.°C 
Amido 

p.f.°C 
Anilina 

p.f.°C 
Éster  

p-bromo- 
fenacílico 

p.f.°C 
Éster  

p-fenil- 
fenacílico 

p.f.°C 
N-benzil- 

amida 

Hexadecanoico 

 

2222,4(6

) 

63 141 91 81 94 95 

Octadecanóico 

 

- 70 109 95 78 97 98 

Trans-2-butenoico 

 

189 71 161 118 95 - 113 

2-fenil-etanoico 

 

227 78 161 118 89 - 122 

2-hidroxi-etanoico 

 

- 79 120 96 138 - 103 

Pentanodióico 

 

- 99 94 223di 
128mono 

137 152 170di 

2-fenoxi-etanoico  

 

285 101 101 49 - - 85 

Hidroxi-butanodioico 

 

- 100 149di 197di 179di 204  

3-Carboxi-3-hidroxi-
pentanodióico 

 

- 100 138 164 150tri 146 170 

Etanodioico ou 
oxálico 

 

- 100 214mono 
350 

 (Dec.)di 

149mono 
252di 

244 (Dec.)di 166 (Dec.) 223di 
128 mono 

(E)-2-metil-but-2-
enoico 

 

199 65 78 91 68 106 - 

o-Metoxibenzoíco 

 

200 101 128 74 113 131 132 

2-metil-benzóico 

 

- 107 141 128 57 94 91(2) 

Azelaíco ou 
nonadióico 

 
 

- 107 175di 184di 131di 145 44(2) 

3-metil-benzóico 

 

- 114 94 126 108 136 75 

2-fenil-2-hidroxi-
etanóico 

 

- 120 134 150 - - - 

Benzoíco 

 

- 122 127 165 119 105 105 

Decanodióico 
 

 
 

-  210di 
127mono 

201di 
122mono 

147di 140 166di 

(E)-3-fenil-propenóico 

 
 

300 133 149 154 146 183 106(5) 

Propanodióico ou 
malônico 

 
 

- 134 172di 
121mono 

229di 
132 mono 

- 175 142di 
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Ácido carboxílico Estrutura  
Química  

p.e. 
°C 

p.f.°C p.f.°C 
Amido 

p.f.°C 
Anilina 

p.f.°C 
Éster  

p-bromo- 
fenacílico 

p.f.°C 
Éster  

p-fenil- 
fenacílico 

 

p.f.°C 
N-benzil- 

amida 

2-acetoxi-benzoico ou 
acetilsalicílico 

  

- 143 113(5) 137 - 105(3) 102 

Butenodióico ou 
maleico 

 

- 137 181di 
178mono 

201 168di 128(3) 206 

2,3-dihidroxi-
butanodióico ou 
meso-tartárico 

 

- 166 189di 194mono 204 - 93(2) 

2-hidroxi-2,2-difenil-
etanóico 

 
 

 148 155 177 152 122 86 

Hexanodióico 

 

- 153 226di 240di 154 148,87(5) 189di 

m-Nitrobenzoíco 

 

- 142 143 155 134 153 100 

o-Clorobenzoíco 

 

- 142 140 114 106 123,83(3) 99 

o-Nitrobenzoíco 

 
 

- 147 176 156 100 140 156 

m-Bromobenzoíco 

 

- 156 155 137 126 155 105(2) 

2-hidroxi-benzóico ou 
salicílico 

 
 

- 159 139 136 140 148 136 

m-Clorobenzoíco 

 

- 156 134 125 117 154 107(2) 

1-naftóico 

 

 162 202 164 136 - - 

4-metoxi-benzóico 

 
 

 184 167 169 152 160 132 

p-Tolúico ou 4-metil-
benzóico 

 
 

275 182 167 145 153 165 133 
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Ácido carboxílico Estrutura  
Química  

p.e. 
°C 

p.f.°C p.f.°C 
Amido 

p.f.°C 
Anilina 

p.f.°C 
Éster  

p-bromo- 
fenacílico 

p.f.°C 
Éster  

p-fenil- 
fenacílico 

 

p.f.°C 
N-benzil- 

amida 

2,4-dinitro-benzóico 

 

 180 203 196 158 - - 

2-Naftóico 

 

 183 192 167 - - - 

Butanodióico 

 

- 188 268 di 
157 mono 

228 211di 208 206 di 
138 mono 

3-Hidroxi-benzoíco 

 
 

- 203 170 157 176 146(3) 142 

Ftálico ou 
1,2-benzeno-
dicarboxílico 

 

- 227 148 mono 253 di 
170 mono 

153 di 169 di 178 

3,5-dinitrobenzoíco 

 

- 206 180 239 159 154 157(2) 

Ácido 2,3-
dihidroxibutanodioico 

(rac. Anidro) 

 

 218 240 di 235 di 205 - 148 di 

4-Hidroxi-benzóico 

 

- 216 161 (+1H2O) 195 191 240,178(3) 182(2) 

3-Nitroftálico ou 
3-Nitro-1,2-benzeno-

dicarboxílico 

 

- 219 174 233 di 
181 mono 

149 - - 

1,1´-bifenil-2,2´-
dicarboxílico 

 

 232 190 mono 181 mono - - 185 di (2) 

Nicotínico ou 
Piridina-3-carboxílico 

 

- 229 121 132 - - - 

p-Nitrobenzoíco 

 
 

- 241 201 218 134 182 141 

p-Clorobenzoíco 

 

- 242 180 194 126 160 129(2) 

Gálico ou 
3,4,5-trihidroxi-

benzóico 

 
 

- 258 243 207 134 195(Dec) 141(2) 

(E)-butenodióico ou 
fumárico 

 
 

- 300 (6) 309 303 di 
238 mono 

- 198 (2) 314 
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Ácido carboxílico Estrutura  
Química  

p.e. 
°C 

p.f.°C p.f.°C 
Amido 

p.f.°C 
Anilina 

p.f.°C 
Éster  

p-bromo- 
fenacílico 

p.f.°C 
Éster  

p-fenil- 
fenacílico 

 

p.f.°C 
N-benzil- 

amida 

1,4-benzeno-
dicarboxílico ou 

tereftálico 
 

 

- 300 subl. 332 di 313 mono 
336 di 

225 di 192 di (3) 265 

Piridina-4-carboxílico 
ou isonicotínico 

 

 316 154 - - - - 

Ácido benzeno-1,3-
dicarboxílico ou 

isoftálico 
 

 348 subl. 280 280 179 di 191 di - 

(1) Pressão em pka (toor); (2) Éster p-nitrobenzílico; (3) Éster fenacílico; (4) É possível a transposição a diamida do ácido fumárico 
durante a preparação; (5) Pouco definido por transposição a N-acetilsalicilamida; (6) Tubo fechado. 

 

FONTE: BECKER, 1997 

 

3.1.7.1.5 Carboidratos 

Para a formação de um derivado a partir de açúcares que reagem com a 

fenilidrazina produzindo a osazona, esquema 39. Na formação deste derivado, 

ocorre a eliminação de água, amônia e anilina. A reação é induzida pelo excesso 

de fenilidrazina, que oxidara o carbono alfa do grupamento carbonílico. Essa 

reação promove coloração e são facilmente detectados em forma de cristais. 

 

Esquema 39: Formação da Ozasona 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 8: Derivados dos carboidratos  

 

Carboidratos 

Carboidratos 
Estrutura  
Química 

Temperatura 
 de  

Decomposição 
 

[α]30
D 

  

 
p.f.°C 

Osazona 
  

Valor Rf 
Butanol/AcOH/H2O 

Fenol/H2O 
  

Rafinose 

 

80 (119) 105,2 -  0,05 0,27 

D-Ribose 

 
 

87 (95) -21,5 (-23,5) 166 0,31 0,59 

α-D-Glicose 

 

90 (146) 52,7 + 205 0,18 0,39 

2-Desoxi-D-
ribose 

 

90 2,13 +  -  - 0,73 

β-Maltose 

 
 

103 (160 - 165) 130,4 + 206 0,11 0,36 

D-Frutose 

 

104 -92,4 205 0,23 0,51 

D-alose 

 

105 32,6 + -   - -  

α-L-Ramnose 

 

105 (93) 8,2 + 190 0,37 0,59 

DL-Xilose 

 

129-131   210  - -  

β-D-Manose 

 

132 14,2 +  -  - -  

L-Xilose 

 

144 -18,6 160  - -  

α-D-Xilose 

 

145 18,8 + 164 0,28 0,44 

L-Fucose 

 

145 -75,9 178 0,27 0,63 
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Carboidratos 
Estrutura  
Química 

Temperatura 
 de  

Decomposição 
 

[α]30
D 

  

 
p.f.°C 

Osazona 
  

Valor Rf 
Butanol/AcOH/H2O 

Fenol/H2O 
  

β-D-Glucose 

 

148-150 52,7 + 210 -  -  

β-D-Arabinose 

 

158  - -  0,31 0,54 

L-Sorbose 

 

165 (159) -43,4 162 0,2 0,42 

α-D-Galactose 

 

167 80,2 + 201 0,16 0,44 

Sacarose  

 

169 - 170 (185) 66,5 + 205 0,14 0,39 

Ácido L-
ascórbico 

 

190 -49  - 0,38 0,24 

Gentobiose 

 

190 -195 (86) 8,7 + 162  - -  

Lactose 

 

201 (223) 55,3 + 200 0,09 0,38 

FONTE: BECKER, 1997 

 

3.1.7.1.6. Aminoácidos 

Para a formação de derivados para caracterizar um aminoácido existem 

duas vias principais. 

3.1.7.1.6.1. Obtenção de benzamidas 

Procedimento: Dissolve-se 1 g do aminoácido em 25 mL de água com 

adição de 3 g de bicarbonato de sódio e faz-se reagir com 1,5 mL de cloreto de 

benzoila. Agita-se até que a reação tenha terminado. Depois filtra-se e acidifica-

se. Lava-se o precipitado com um pouco de éter dietílico frio, para dissolver o 

ácido benzoico existente, e recristaliza-se o resíduo em água ou álcool diluído 

(esquema 40). 
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Equação 40: Obtenção da Benzamida substituída 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.1.7.1.6.2. Obtenção de fenilureias  

Procedimento: Juntam-se 0,5 g de isocianato de fenila a uma solução de 

0,2 g do aminoácido em 10 mL de hidróxido de sódio 2N. Agita-se drante 2-3 

minutos e deixa-se repousar durante 45 minutos. Separa-se a difenilureia, que é 

insolúvel e que se tinha formado por hidrólise e acidifica-se o filtrado com ácido 

clorídrico diluído (esquema 41). 

 

Esquema 41: Obtenção de fenilureias 
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Cromatografia de papel: Trabalha-se segundo o método ascendente. 

Como solvente usa-se fenol saturado com água ou uma mistura de n-butanol, 

ácido acético, água (4:1:1). Primeiro seca-se o cromatograma a 104-110 oC, 

durante 5 minutos e para a revelação pulveriza-se com indicador Ninidrina-

Colidina, aquecendo seguidamente a 105 oC, durante 1-2 minutos, para se 

tornarem visíveis as manchas do aminoácido, que é uma indicação importante 

para a identificação. 

Calcula-se o valor de Rf do composto problema e com estes valores se 

consulta a tabela de derivados na tabela 9. 

 

Tabela 9: Derivados dos aminoácidos  

Aminoácidos 

Aminoácido Estrutura 
Química 

Temperatura  
de  

Decomposição  
°C 

p.f.°C 
Benza- 
mida 

p.f.°C 
Fenil- 
ureía 

Valor Rf Coloração com 
Indicador N-CN 

 
 

Fenol/ 
H2O 

Ácido  
acético  

H2O/ 
butanol 

Ácido 2-amino-
benzóico 

 

145 - 147 182 181 0,85 - - 

Ácido m-
aminobenzoíco 

 

174 248 270 0,86 - - 

Ácido p-
aminobenzoíco 

 

186 278 300 0,81 - - 

Alanina ou 
Ácido 3-

aminopropanoic
o 

 

200 120 168 0,66 0,37 - 

DL-Prolina ou 
Ácido (2S)-

Pirrolidino-2-
carboxílico  

203 - 170 0,87 0,43 - 

Ácido (2S)-2-
aminopentanodi

oico 
Ou ácido DL-

glutâmico 

 

227 156 - 0,31 0,30 - 

L-Asparagina 
ou ácido (S)-2,4-
diamino-4-oxo-

butanóico 
  

227 189 164 0,40 0,19 Dourado 

DL-treonina ou 
ácido (2S,3R)-2-
Amino-3-hidroxi-

butanóico 

 
 

227 145 178 0,50 0,35 Castanho 
esverdeado; passa a 
púrpura acastanhada 

DL-Serina ou 
ácido (S)-2-

amino-3-hidroxi-
propanóico  

228 171 169 0,36 0,27 Castanho 
esverdeado; ao 

repousar, aparece 
um anel vermelho 

Glicina ou ácido 
2-amino-
etanóico 

 
 

232 187 197 0,40 0,26 Castanho alaranjado 
com anel largo 

laranja 
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Aminoácido Estrutura 
Química 

Temperatura  
de  

Decomposição  
°C 

p.f.°C 
Benza- 
mida 

p.f.°C 
Fenil- 
ureía 

Valor Rf Coloração com 
Indicador N-CN 

 
 

Fenol/ 
H2O 

Ácido  
acético  

H2O/ 
Butanol 

 

DL-Prolina ou 
Ácido (2S)-

Pirrolidino-2-
carboxílico  

203 - 170 0,87 0,43 - 

DL-Arginina ou 
ácido 2-amino-5-
(diaminometilide

no-amino)-
pentanóico 

 

 

238 230(1) - 0,87 0,20 - 

L-Cistina ou 
ácido (2S,2´S)-
3,3´-disulfandiil-

bis(2-amino-
propanóico)   

260 181 di 160 - 0,1 Cinzento 

DL-Fenilalanina 
ou ácido (S)-2-
amino-3-fenil-

propanóico 
 

264 188 182 0,85 0,68 Amarelo esverdeado 

DL-Metionina ou 
ácido 2-amino-4-

(metiltio)-
butanóico  

281 145 - 0,82 0,55 Púrpura acinzentado 
com anel amarelo 

Ácido Aspártico 
ou ácido 2-

amino-
butanodióico  

270 185 162 0,19 0,24  

L-Triptofano ou 
ácido (S)-2-

amino-3-(1H-
indol-3-il)-
propanóico 

 

283 193 - 0,76 0,50 Castanho com anel 
azul largo (ou anel 

empalidece 
rapidamente) 

DL-Isoleucina 
ácido (2S,3S)-2-
amino-3-metil-

pentanóico 

COOH

NH2

CH3

 

292 118 120 0,82 0,72 Azul claro 

DL-Alanina ou 
ácido 2-amino-

propanóico 

COOH

NH2  

295 166 190 0,55 0,38 Púrpura escura 

DL-Norleucina 
ou ácido 2-

amino-
hexanóico 

COOH

NH2  

297 - - 0,88 0,74  

DL-Valina ou 
ácido 2-Amino-

3-metil-
butanóico 

COOH

NH2

CH3

 

298 132 164 0,78 0,60 Púrpura 

Ácido DL-alfa-
aminobutírico 

COOH

NH2  

307 147 170 0,69 0,45  

DL-Tirosina ou 
ácido (S)-2-
amino-3-(4-
hidroxifenil)-
propanóico 

COOH

NH2

HO  

340 197 104 0,59 0,45 Castanho claro 

DL-Leucina ou 
ácido (S)-2-

amino-4-metil-
pentanóico COOH

NH2

 

332 141 165 0,84 0,73 Púrpura clara com 
anel amarelo 
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Aminoácido Estrutura 
Química 

Temperatura  
de  

Decomposição  
°C 

p.f.°C 
Benza- 
mida 

p.f.°C 
Fenil- 
ureía 

Valor Rf Coloração com 
Indicador N-CN 

 
 

Fenol/ 
H2O 

Ácido  
acético  

H2O/ 
Butanol 

 

DL-Lisina ou 
ácido 2,6-
diamino-

hexanóico COOH

NH2

H2N

 

224-225 249 mono 196 0,81 0,14 Castanho 
avermelhado; ao 

repousar aparece um 
anel cor de rosa 

cinzento 

L-Cisteína ou 
ácido 2-amino-3-

mercapto-
propanóico 

HS

COOH

NH2

 

240   0,57  Cinzento 

(1) Di, anidra. 

FONTE: BECKER, 1997 

 

3.1.7.1.7. Haletos de alquila e arila 

Um grupo de derivados sólidos que se formam facilmente a partir dos 

haletos de alquila primários e secundários são os picratos de S-alquiltiourónio . 

A reação inicial consiste na substituição nucleofílica do ânion haleto mediante o 

ataque nucleofílico da tioureia, que é fortemente nucleofílica. Os haletos 

terciários não reagem (esquema 42). 

 

Esquema 42: Formação do picrato  

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Procedimento: Com 1 mmol do haleto de alquila e 2 mmoles da tioureia 

em 5 mL de etilenglicol são colocados num frasco fechado com condensador a 

refluxo. Se aquece a mistura de reação num banho de óleo durante 30 minutos. 

Os iodetos de alquila primários reagem a 65 oC, os demais requerem 

temperaturas perto de 120 oC. A seguir adiciona-se 1 mL de uma solução 
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saturada do ácido pícrico em etanol e se continua aquecendo por mais 15 

minutos. Deixa-se esfriar a mistura de reação, a segui são adicionados 5 mL de 

água fria. Deixar em repouso num banho com gelo. Filtrar o precipitado formado 

e recristaliza-lo de metanol. 

 

3.1.7.1.7.1. Derivados preparados a partir da reação de Grignard 

Os haletos de alquila podem converter-se em reagentes de Grignard, os 

quais a sua vez, podem tratar-se com um isocianato de fenila para formar uma 

anilida substituída (esquema 43). 

 

Esquema 43: Reação de Grignard 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

Procedimento para a preparação de reagentes de Grignard: Em um 

recipiente de reação com seu condensador e tubo com cloreto de cálcio anidro 

que se deverá secar previamente com cuidado, são colocados 0,5 mmoles (120 

mg) de cinta de Magnésio finamente cortadas, 0,55 mmoles do haleto de alquila, 

5 mL de éter dietílico absoluto e um pequeno cristal de iodo. Se ao começo a 

reação é lenta, aquecer a mistura num banho de água quente. A reação deve 

completar-se num intervalo de 5 a 10 minutos.  

Procedimento para a preparação das Anilidas: Coloca-se o reagente de 

Grignard formado anteriormente num banho de água fria. Dissolver 0,55 mmoles 

de isocianato de fenila em 10 mL de éter dietílico absoluto. Adicionar gota a gota 

a solução do isocianato de fenila sobre o reagente de Grignard através do 

condensador. Agitar a mistura de reação. Deixar repousar a mistura por espaço 

de 10 minutos. Verter a mistura de reação num funil de decantação que contenha 

20 mL de água com gelo e 1 mL de ácido clorídrico concentrado. Agitar bem e 

separar a capa aquosa inferior. Secar a solução do éter dietílico com sulfato de 

magnésio anidro. Evaporar o éter dietílico e recristalizar o produto formado com 

etanol, etanol aquoso ou com éter de petróleo. 

Observação: Se esta reação fosse realizada em condições não anidras 
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se formaria a difenilureia com ponto de fusão igual a 241 oC. Os isocianatos de 

fenila são compostos líquidos que não devem usar-se quando os frascos contem 

cristais de ureia formada por hidrólise.  

 

Tabela 10: Derivados dos haletos de alquilas e arilas 

Haletos de Alquila 

Grupo alquila  Estrutura  
Química 

Cloreto 
p.e.°C 

Brometo 
p.e.°C 

Iodeto 
p.e.°C 

Picrato de  
S-aquil-tiourônio 

p.f.°C 

Anilida 
p.f.°C 

Metil  

 

-24 5 43 224 114 

Etenil 

 

-14 16 56 104 104 

Etil 

 

12 38 72 188 104 

Isopropila 

 

36 60 89 196 103 

Propil 

 

46 71 102 177 92 

Alil 

 

46 71 103 155 114 

Terc-Butil 

 

51 72 98 160 128 

Sec-Butil 

 

67 90 119 166 108 

Isobutil 

 

68 91 120 167 109 

Butil 
 

77 100 130 180 63 

Ciclo-hexil 

 

142 165 179 174 146 

(1) Pressão em pKa (torr). 

 

Haletos de arila 

Haleto de arila Estrutura  
Química  

p.e.°C p.f.°C Sulfonamidas Produto de 
Nitração 

Posição p.f.°C Posição p.f.°C 

Fluorobenzeno 

 

85 - 4 125 - - 

Clorobenzeno 

 

132 - 4 143 2,4 52 

Bromobenzeno 

 

156 - 4 162 2,4 75 

1-cloro-2-
metilbenzeno 

 
 

159 - 5 126 3,5 64 
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Haleto de arila Estrutura  
Química  

p.e.°C p.f.°C Sulfonamidas Produto 
de 

Nitração 

Posição p.f.°C 

Posição p.f.°C 

1-cloro-4-
metilbenzeno 

 

162 7 2 143 2 38 

1,3-
Diclorobenzeno 

 

173 - 6 180 4,6 103 

1,2-
Diclorobenzeno 

 

180 - 4 135 4,5 110 

2-metil-1-
bromobenzeno 

 

181 - 5 146 3,5 82 

3-metil-1-
bromobenzeno 

 

183 - 6 168 4,6 103 

Iodobenzeno 

 

188 - - - 4 174 

4-metil-1-
bromobenzeno 

 

185 28 2 165 2 47 

1,4-
Diclorobenzeno 

 

174 53 2 180 2 54 

2-
Bromonaftaleno 

 

281 59 8 208 - - 

FONTE: BECKER, 1997 

 

 

3.1.7.1.8. Éteres 

Os derivados dos éteres aromáticos que se empregam com frequência 

são os baseados a partir de reações de substituição eletrofílica aromática 

(esquema 44). 
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Esquema 44: Formação dos derivados dos éteres 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Procedimento de bromação: Dissolve-se o éter (5-100 mg) em ácido 

acético e colocar a mistura num banho de gelo. Adicionar bromo em excesso. 

Se deixa repousar a mistura de reação num banho de gelo durante pouco tempo.  

Posteriormente se retira o banho de gelo e se deixa repousar a 

temperatura ambiente por espaço de 10-15 minutos. Se adiciona água, 

separando-se o composto bromado. Se recristaliza com o solvente adequado. 

Procedimento de obtenção de derivados nitrados: Aquece-se a refluxo 

uma mistura formada por 0,5 g do éter, 2 mL de ácido acético e 0,5 mL de ácido 

nítrico fumante durante 10 minutos. Verter a mistura em água com gelo, filtrar o 

sólido formado, lavar com água e recristalizar de etanol aquoso. 

Procedimento de obtenção de sulfonamidas: Coloca-se num tubo de 

ensaio o éter (0,25 g ou 0,25 mL) dissolvido em 2 mL de clorofórmio. A mistura 

se esfria num banho de gelo. A seguir é adicionado 1 g de ácido cloro sulfônico 

durante 5 minutos. O tubo de ensaio se retira do banho de gelo e se deixa 

repousar durante 30 minutos. Verte-se a mistura de reação num funil de 

separação contendo 5 mL de água e gelo. A fase clorofórmica se separa e se 

lava com água. 

A fase clorofórmica se mistura com uma solução concentrada de hidróxido 

de amônio. Agita-se a solução por espaço de 10 minutos e depois se evapora o 

clorofórmio. O resíduo dissolve-se em 3 mL de hidróxido sódico ao 5% e se filtra 

de produtos insolúveis neste meio. Acidifica-se o filtrado com ácido clorídrico 

diluído, se esfria num banho de gelo. A sulfonamida formada se recristaliza de 

etanol diluído. 
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Os éteres alifáticos podem fraccionar-se com cloreto de 3,5-

dinitrobenzoila e cloreto de zinco, como catalizador, para dar os 3,5-

dinitrobenzoatos (esquema 45). 

 

Esquema 45: Reação com éteres alifáticos  

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Procedimento: Sob condições de reação totalmente anidras são 

colocados 400-500 mg de cloreto de zinco, 0,5 mL do éter e 250 mg do cloreto 

de 3,5-dinitrobenzoila. Aquecer a refluxo por espaço de 2 horas. Abrir o 

recipiente de reação para deixar escapar o material volátil. Pulverizar o resíduo. 

Adicionar 5 mL de carbonato de sódio ao 5% e agitar e aquecer a mistura entre 

60-70 oC durante 1 minuto em banho de vapor. Filtrar o precipitado, lavar com 2 

mL de carbonato sódico 5% e depois com água. Deixar secar. O éster pode 

recristalizar-se em etanol aquoso, em tetracloreto de carbono ou em clorofórmio. 

 

3.1.7.1.9. Obtenção de derivados de tiois e tiofenóis 

Talvez os derivados mais úteis dos tiois alquílicos e arilícos sejam os 

sulfetos de 2,4-dinitrofenila e suas correspondentes sulfonas (esquema 46). 

 

Esquema 46:  Derivados de tiois e tiofenóis 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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O procedimento de obtenção de Sulfetos de 2,4-dinitrofenila é dissolver-

se num tubo de ensaio 250 mg do tiol em 5 mL de metanol. Adicionar 1 mL de 

solução de hidróxido de sódio ao 10%. Adicionar a esta mistura 0,5 g de 2,4-

dinitriloclorobenzeno dissolvido em 3 mL de metanol. Aquecer a refluxo durante 

10 minutos, esfriar e recristalizar com metanol ou etanol. 

Também leva-se com o procedimento de obtenção de 2,4-

dinitrofenilsulfona. Variante A: 

Dissolver-se o sulfeto de 2,4-dinitrofenila em um pequeno volume de ácido 

acético quente. Agitar e adicionar uma solução de permanganato de potássio ao 

3% em porções de 2-3 mL até que a cor desapareça. Continuar a adição até que 

a cor persista, depois de agitar durante vários minutos. Adicionar solução de 

bissulfito de sódio. Adicionar gelo, filtrar a sulfona e recristalizar a mesma de 

etanol. 

Variante B: 

Dissolver o sulfeto de 2,4-dinitrofenila em ácido acético e adicionar 

excesso de peróxido de hidrogênio. Deixar repousar a mistura de reação durante 

toda a noite. Aquecer a 50-60 oC durante 5-10 minutos. Verter a mistura sobre 

gelo e água e filtrar a sulfona cristalina. 

A partir dos tióis e tiofenóis podem ser obtidos os correspondentes 3,5-

dinitrotiobenzoatos a partir do cloreto de 3,5-dinitro-benzoila em presença de 

piridina (esquema 47). 

 

Esquema 47: Obtenção dos 3,5-dinitrotiobenzoatos 

FONTE: 

ARQUIVO PESSOAL 

 

O procedimento de obtenção de 3,5-dinitrotiobenzoatos leva-se num tubo 

de ensaio seco colocam-se 200 mg de cloreto de 3,5-dinitro-benzoila, 100 mg do 

tiol e três gotas de piridina seca. Aquecer a mistura num banho de água fervente 
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durante 10 minutos. Adicionar 2 mL de água e várias gotas de piridina para 

destruir qualquer reagente remanente. Agitar com um tubo de vidro para induzir 

a cristalização.  Filtrar, lavar com água, e tratar o pó cru formado com vários mL 

de solução de bicarbonato de sódio e aquecer, se fosse necessário para eliminar 

o ácido 3,5-dinitro-benzóico. Filtrar, lavar outra vez com água e recristalizar com 

etanol diluído. 

 

Tabela 11: Derivados dos tióis e fiofenóis  

Tiol ou tiofenol 

Tiol  
ou  

Tiofenol 

Estrutura  
Química 

p.e.°C p.f.°C 3,5-dinitro- 
benzoato 

Sulfureto  
2,4-dinitrofenílico 

2,4-dinitro- 
fenilsulfona 

Metanotiol 

 

6 - 62 128 189 

Etanotiol 
 

36 - 62 115 160 

Propano-2-tiol 

 

56 - 84 94 140 

Propano-1-tiol 
 

67 - 52 81 128 

Butano-1-tiol  
97 - 49 66 92 

Etano-1,2-ditiol 
 

146 - - 248 - 

Hexano-1-tiol 
 

151 - - 74 97 

Ciclo-hexanotiol 

 

159 - - 148 172 

Tiofenol 

 

169 - 149 121 161 

Propano-1,3-ditiol 

 

672,4(18) - - 194 - 

Fenilmetanotiol 

 

194 - 120 130 182 

1-Tionaftol 

 

209 - - 176 - 

2-Tionaftol 

 

- 81 - 145 - 

FONTE: BECKER, 1997 

 

3.1.7.1.10. Obtenção de derivados de ácidos sulfônicos 

Os derivados dos ácidos sulfônicos se correspondem com os obtidos no 

caso dos ácidos carboxílicos. 

A preparação de sulfonatos de S-Bencil-tiouronio (esquema 48) a partir 

de ácido sulfônico livre e seus sais é altamente recomendável devido à facilidade 

com que se obtém e a apreciável quantidade de dados disponíveis. 
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Esquema 48: Preparação de sulfonatos de S-Bencil-tiouronio 

RSO3Na  +

Cl

+

H2N NH2

S

S

H2N NH2

Cl

S

H2N NH2

Cl
- NaCl

S

H2N NH2

RSO3

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

No procedimento de obtenção de cloreto de S-Bencil-tiouronio o cloreto 

de S-Bencil-tiouronio pode prepara-se facilmente aquecendo a refluxo uma 

mistura de 2 g de cloreto de bencila, 1,2 g de tioureia e 3 mL de metanol durante 

30 minutos. Esfriar num banho de gelo. Filtrar o sólido formado e lavar o mesmo 

várias vezes com pequenas quantidades de acetato de etila.  

E no procedimento de obtenção de sulfonatos de S-Bencil-tiouronio, leva-

se a dissolver ou suspender 0,25 g do ácido sulfônico ou seu sal sódico em 5 m 

de água. Ajustar o pH até que a fenolftaleína vire de cor rosa com solução de 

hidróxido de sódio 1N. Adicionar várias gotas de ácido clorídrico 0,1 N até que a 

solução apresente cor rosa pálido (quase neutra). Adicionar uma solução de 1 g 

de cloreto de S-Benciltiouronio em 5 mL de água ou em 10 mL de metanol. Esfriar 

num banho de gelo. Recristalizar o sal com etanol diluído.   

Também os ácidos sulfônicos possam ser transformados nas 

correspondentes sulfonamidas e anilidas, cujos pontos de fusão ajudam na 

caracterização destes compostos (esquema 49). 

 

Esquema 49: Formação das sulfonamidas 

RSO3Na  +  PCl5 RSO2Cl  +  POCl3  +  NaCl

RSO2Cl

+  NH3

+  NH2C6H5

RSO2NH2 RSO2NHC6H5

Sulfonamidas Sulfonanilidas  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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No procedimento de obtenção de sulfonamidas e sulfonanilidas, usa-se 1 

g de ácido sulfônico ou de seu sal sódico 2 2,5 mL de pentacloreto de fósforo 

são colocados num balão pequeno com condensador de refluxo. Aquecer num 

banho de óleo a 150 oC durante 30 minutos. Esfriar e adicionar 20 mL de 

benzeno. Aquecer e agitar para efetuar a completa extração. Pode-se isolar o 

correspondente cloreto de sulfonila formado eliminando o benzeno por 

destilação e recristalizar o mesmo a partir de éter de petróleo].  

Adicionar lentamente a solução de benzeno e adicionar 10 mL de uma 

solução concentrada de hidróxido de amônio sob agitação para obter a 

sulfonamida ou adicionar anilina para sintetizar a sulfonanilida. 

O produto sólido formado pode precipitar ou pode obter-se por destilação 

do benzeno. Recristalizar de água ou etanol. 

 

 

Tabela 12: Derivados dos ácidos sulfônicos  

Ácidos Sulfônicos 

Ácido sulfônico Estrutura  
Química 

 

p.f.°C Crit.com x H2O p.f.°C 
Amida 

p.f.°C 
Anilida 

p.f.°C 
Sulfonatos de  

S-benzilatiourônio 

x p.f. °C 

4-metil-benzeno-  

 

38 1 106 137 103 182 

3-Nitro-benzeno- 

 

48 - - 167 126 146 

2,5-Dimetil-
benzeno- 

 

48 2 86 148 - 184 

Benzeno- 

 

51 1 46 153 112 148 

o-Toluen- 

 

57 2 140-150 156 136 170 

3,4-Dimetil-
benzeno- 

 

64 2 55 144 - 208 

2,4-Dimetil-
benzeno- 

 

68 2 95 138 110 146 

4-Cloro-benzeno- 

 

68 1 67 144 104 175 

Naftaleno-1- 

 

- 2 90 150 152 137 
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Ácido sulfônico Estrutura  
Química 

 

p.f.°C Crit.com x H2O p.f.°C 
Amida 

p.f.°C 
Anilida 

p.f.°C 
Sulfonatos de  

S-benzilatiourônio 

x p.f. °C 

Naftaleno-2- 

 

91 1 124 217 132 191 

4-Bromo-benzeno- 

 

103 - - 166 119 170 

6-Hidroxi-naftaleno-
2- 

 

125 - - 237 161 217 

4-Sulfobenzóico 

 

260 4 94 236 di 252 di 213 di 

2-Sulfobenzóico 

 

134 3 69 - 194 206 

3-Sulfobenzóico 

 

133 2 98 170 di - 164 

4-Amino-benzeno- 

 

290 - - 165 200 185 

FONTE: BECKER, 1997 

 

3.1.8. Etapa 8: Combinar todos os resultados físicos e químicos e propor 

a estrutura do composto desconhecido 

Experimentos adicionais podem ser feitos para estabelecer a identidade 

de um composto orgânico, como: a determinação do ponto de fusão da mistura 

formada pela substância problema e o ácido 2-metilbenzóico, colocado como 

exemplo em 3.1.7.1. Se a temperatura de fusão da mistura de ambos os 

compostos fosse a mesma, isso seria um fato importante para chegar à 

conclusão de que a substância problema é o ácido 2-metil-benzóico. Qualquer 

outra mistura com os ácidos colocados nessa lista provocaria uma depressão 

significativa do ponto de fusão da mistura, o que sempre acontece quando os 

compostos são diferentes.  

Também a comparação de espectros, por exemplo dos espectros IV, 

registrados com a mesma técnica de preparação da amostra e no mesmo 

espectrômetro IV. 

Se todas as bandas de absorção aparecem a números de onda iguais, 

pois os compostos seriam idênticos. 
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Comparação cromatográfica. Se as duas amostras exibissem o mesmo 

Rf ou o mesmo tempo de retenção, não existiria dúvida que as duas amostras 

estão formadas pelo mesmo composto orgânico. 

Também pode ser determinada nesse momento alguma constante física 

adicional relatada da molécula problema, que ainda não tenha sido determinada, 

se os valores obtidos são os mesmos que o que aparece nos livros para essa 

substância, pois essa será também mais uma prova confirmando essa proposta 

estrutural.  

A limitante do método químico de análise orgânica estaria determinada se a 

amostra orgânica é totalmente desconhecida. Nesse caso, a Análise Orgânica 

não seria capaz de fornecer a resposta adequada, já que faltariam os dados 

relacionados com os pontos de fusão dos derivados e seria necessário empregar 

algum ou alguns Método(s) Espectroscópico(s) para a caracterização estrutural 

final. 

 

3.2. Espectrometria no Ultravioleta  

A região do ultravioleta e do visível fornece informações a respeito da 

interação entre a matéria e a radiação eletromagnética. Essa radiação 

representa tanto as propriedades de partícula quanto de onda. A absorção de 

luz ultravioleta ou visível por uma molécula é o resultado de uma transição 

eletrônica. 

 

Figura 9: Espectro eletromagnético  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PAIVA,2010 
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Na figura 9 se observa o espectro eletromagnético, onde se relacionam a 

energia da radiação com a frequência e comprimento de onda, respectivas. 

Nesta figura se pode-se observar as diferenças energéticas da luz usada em 

cada método analítico.  

 

Tabela 13: Método espectrofotômetro de ultravioleta (UV-VIS) 

 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Nos métodos que utilizam a radiação ultravioleta a energia empregada 

provoca transições eletrônicas, do orbital ocupado de maior energia (Homo) para 

o orbital desocupado de menor energia (Lumo) o que o diferencia dos restantes 

métodos analíticos, demostrada na tabela 13. 

Equação15: Equação de Planck   
 

 
FONTE: SOLOMON, 1977  

 

Na equação 15, equação de Planck, mostra que a energia é diretamente 

proporcional à frequência da radiação e inversamente proporcional ao 

comprimento de onda . 

Quando uma molécula é irradiada com a luz ultravioleta, ocorre uma 

transição eletrônica, onde a mesma absorve uma quantidade de energia e um 

Região  (nm) Energia 
(kcal) 

Tipo de 
Excitação 

Análise 
Espectrofotométrica 

UV/Vis 100 - 800 286 - 36 Eletrônica UV-Vis 
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dos elétrons é excitado do orbital que ocupa no estado fundamental para outro 

vazio de maior energia (antiligante). Orbitais σ (sigma) ligantes tendem a ter 

uma energia menor que os orbitais π (pi) ligantes, os quais têm energia menor 

que os orbitais não-ligantes. Quando a radiação eletromagnética no ultravioleta 

é absorvida, uma transição ocorre destes orbitais para um orbital vazio, 

usualmente um orbital anti-ligante σ* ou π*, conforme ilustrado na figura 10. 

 
Figura 10: Níveis de energia eletrônica molecular 

 
 

 

 

 

 

 

FONTE:  SILVERSTEIN, 2013 

 

A absorção de energia ultravioleta modifica a estrutura eletrônica da 

molécula devido as transições eletrônicas envolvendo elétrons α, π e n (não 

ligantes) envolvidos em ligações. Na Tabela 14 pode-se observar as diferentes 

regiões de absorção dos grupos funcionais orgânicos.   

 

Tabela 14: Máximos de absorção de diferentes unidades estruturais 

orgânicas. 

Cromóforo Transição  
eletrônica 

Máximo de 
 absorção (nm) 

Coeficiente  
de extinção  
(l.mol.cm-1) 

C-C α→α* 135 Intenso 

C-H α→α* 122 Intenso  

C-O (álcool) n→α* 177 200 

C-O (éster) n→α* 184 2500 

C-N (amina) n→α* ~190 2500 

C-S (tiol) n→α* ~220 180 

C-Cl n→α* 173 200 

C-Br n→α* 208 300 

C=C n→ π * 163 15000 

C=O (cetona) n→ π * 279 15 

n→ π * 189 900 

C=O (ácido) n→ π * 200 50 

C=O (éster) n→ π * 210 50 
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Cromóforo Transição  
eletrônica 

Máximo de 
 absorção (nm) 

Coeficiente  
de extinção  
(l.mol.cm-1) 

C=O (aldeído) n→ π * 280 15 

π → π * 190 10000 

C=O (amida) n→ π * 220 63 

X=O (azo) n→ π * 340 16 
n→ π * 275 17 

N=O (nitro) π → π * 200 5000 

C=C π → π * 180 10000 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Na Tabela 15, pode-se observar que quanto maior for a conjugação 

eletrônica do composto analisado, sua absorção ocorrerá em comprimentos de 

onda maiores.  

 
Tabela 15: Influencia da conjugação eletrônica C=C sobre os máximos de 

absorção. 
 

 
 
 
 
 
 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A tabela 16 mostra exemplos do β-caroteno e licopeno, alcenos de origem 

natural que absorvem na região visível do espectro ultravioleta e por essa razão 

são substâncias coloridas. 

 
Tabela 16: Alguns compostos orgânicos e suas diferentes regiões de 

absorção 

Composto λmax 
(nm) 

Eteno 171 

Trans-3-Hexeno 184 

1,3-Butadieno 217 

Trans 1,3,5-Hexatrieno 274 
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Composto λmax 
(nm) 

β-Caroteno

 

497 

Licopeno

 

505 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Observa-se na figura 11, observa-se que o grupo NO2 quando se encontra 

ligado ao grupo metila (nitro metano) não é uma substância colorida, pois o grupo 

nitro não está conjugado. Também o nitrobenzeno não absorve na região visível 

do espectro, mesmo existindo uma certa conjugação eletrônica. Já no corante 

azoico mostrado na mesma figura verifica-se um máximo de absorção de 510 

nm e por esse motivo a substância é colorida. 

 

Figura 11: Diferente absorção do grupo NO2 ligado a grupos diferentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Com a fenolftaleína em soluções com pH de faixa ácido a sua estrutura 

(figura 12) predomina na cor branca, e por falta de melhor geometria entre os 

anéis aromáticos não ocorre interação (conjugação) entre os sistemas π dos 

anéis. Com isso, a energia necessária para as transições eletrônicas 

corresponde à absorção de luz de 229 nm e 276 nm, portanto, está fora da região 

da luz visível, com isso observa-se a cor branca. Todavia, o aumento do pH, e 

portanto da basicidade do meio, promove a formação do fenóxido de sódio 

instável e um rearranjo através do qual é formada a outra estrutura. Nesta os 

anéis aromáticos formando um sistema π altamente conjugado, diminuindo 

dessa maneira a diferença de energia entre orbitais ligantes e antiligantes. Com 

isso, a energia necessária para a transição eletrônica torna-se menor, e em pH 

maior que 10 o ânion formado absorve a 552 nm e reflete a cor rosa. 
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Figura 12: Mudança de cor em diferentes valores de pH da fenolftaleína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

  A cor de uma substância orgânica pura é usualmente atribuída à 

presença de grupos cromóforos (grupos funcionais com absorção na região do 

visível entre 400 a 800 nm). A absorção de luz ultravioleta ou visível por uma 

molécula é o resultado de uma transição eletrônica. Uma molécula absorve 

energia e pode sofrer vários tipos de excitação, que pode causar tipos de efeitos 

na molécula. 

O comprimento de onda () é inversamente proporcional à energia, sendo 

assim, a luz do ultravioleta possui maior energia que a luz visível. A transição 

eletrônica só ocorre se a frequência da radiação for correspondente a separação 

da energia entre dois orbitais moleculares envolvidos. O intervalo do espectro 

eletromagnético que corresponde à luz visível, cada frequência equivale à 

sensação de uma cor, conforme demonstrada na tabela 17: 
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Tabela 17: Frequências e comprimentos de onda para várias cores 

Cor Comprimento de onda (nm) 

vermelho 780 - 622 

laranja 622 - 597 

amarelo 597 - 577 

verde 577 - 492 

azul 492 - 455 

violeta 455 - 390 

 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A espectrofotometria no ultravioleta e visível é um dos métodos analíticos 

pouco usado para determinações analíticas em compostos orgânicos. A única 

questão que se ressalta deste método é a questão da cor e isso depende da 

conjugação eletrônica exclusivamente, que pode ser causada por muitos grupos 

diferentes, por tal motivo esta técnica não é específica para determinados grupos 

funcionais orgânicos. 

 

3.3. Espectroscopia de Infravermelho 

A espectroscopia na região do infravermelho (IV) é uma técnica de grande 

importância para a elucidação estrutural de compostos orgânicos, figura 13.  

 

Figura 13: Espectro eletromagnético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FIGUEIREDO, 2005 
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A equação de Planck relaciona a energia da radiação com a frequência γ 

da luz, sendo o valor da energia inversamente proporcional ao cumprimento de 

onda λ absorvida. 

 

Equação 16: Equação de Planck relacionada a energia  

E = hhc/hc. 

Onde: 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Na equação 16 pode-se observar também que a energia da luz é 

diretamente proporcional ao número de onda ν.  

Como se pode ver na Tabela 18, é mais energética que a radiação 

infravermelha e por esse motivo é capaz de promover transições eletrônicas. A 

radiação infravermelha possui maior comprimento de onda que a ultravioleta e, 

por isso, sua energia é menor. Comparando-se a região da radiação ultravioleta 

com a faixa infravermelha observa-se diferenças significativas: 

 

Tabela 18: Semelhanças e diferenças entre o Método ultravioleta UV-VIS 

e o Método de absorção no Infravermelho (IV) 

Região  (nm) Energia 

(kcal) 

Tipo de Excitação Análise 

espectrofotométrica 

UV/Vis 100 - 800 286 - 36 Eletrônica UV-Vis 

IV 800 - 3500 36 – 1 Estiramento e 

Deformação de ligações 

Infravermelho 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A região do infravermelha coincide com a faixa de energia necessária para 

fazer vibrar a molécula, isto é, a energia fornecida pela radiação no infravermelho 

tende a afetar os níveis vibracionais de uma ligação química. As vibrações 

moleculares podem ser de dois tipos: vibração de valência ou estiramentos e 

vibrações de deformações angulares.  
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Figura 14: Vibrações típicas provocadas pela luz infravermelha 

 

FONTE: SILVERSTEIN, 2007 

 

Quando a deformação ocorre na direção do eixo da molécula, a distância 

interatômica aumenta, diminuindo alternadamente e o modo de vibração é 

denominado estiramento ou vibração de valência. As vibrações de deformação 

angular correspondem ao movimento de um grupo de átomos em relação ao 

resto da molécula, sem que as posições relativas do átomo do grupo se alterem. 

Essas deformações recebem a denominação de deformação angular simétrica 

e assimétrica no plano e deformação angular simétrica e assimétrica fora do 

plano, demostradas na figura 14.  

Quando um feixe de radiação infravermelha passa pela amostra, e a 

quantidade de energia transmitida é registrada. Pode-se registrar a quantidade 

de energia absorvida ou até mesmo espalhada, mas na espectroscopia no IV é 

mais comum utilizar a energia transmitida, ou seja, a energia soma após a 

amostra absorver a radiação incidida. Repetindo-se esta operação ao longo de 

uma faixa de número de onda de interesse (normalmente entre 4000-400 cm-1) 

um gráfico pode ser construído, sendo a abscissa o valor da energia (sendo que 

a equação de Planck relaciona comprimento de onda com energia), em que 

comumente utiliza-se "número de onda" (unidade cm-1) e transmitância em % no 

eixo vertical.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_onda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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O espectro infravermelho está dividido em três regiões, sendo: uma de 

alta frequência, compreendido entre 4000-1500 cm-1; outra intermediária (média 

frequência), conhecida por região da “impressão digital”, devido servir de 

referência às demais, indo de 1500- 900 cm-1; e por último, a de baixa frequência, 

que vai de 900-650 cm-1. 

Estima a frequência aproximada das deformações axiais pela aplicação 

da lei de Hooke, onde dois átomos e a ligação entre eles são tratados como um 

oscilador harmônico simples formado por duas massas ligadas por uma mola. A 

relação entra a frequência de oscilação, as massas atômicas e a constante de 

força da ligação, estão demonstradas na equação 17,  

 

Equação 17: Lei de Hooke   

 = 1

2

k


 

Onde:  

= Frequência de vibração

k = constante de força da ligação

 = Massa reduzida = m1.m2/m1+m2 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A constante de força k pode ser vista como uma medida da rigidez da 

ligação, que está relacionada com as propriedades como ordem de ligação e 

energia da ligação. As constantes de força de k C≡C   > k C=C > k C-C . Por esse 

motivo aparecerão em regiões diferentes do espectro IV, conforme a figura 15. 

 

Figura 15: Regiões de absorção no espectro infravermelho de ligações C-

C simples, dupla e tripla 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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A absorção de ligações C-C se encontra na faixa dos 1100 cm-1, enquanto 

as vibrações de valência da dupla e da tripla ligação aparecem em torno de 1600 

e 2200 cm-1, respectivamente. Isto indica que quando se aumenta a constante 

de força da ligação, se aumenta também a energia necessária para excitar esta 

unidade estrutural da molécula. 

A lei de Hooke usada para obtenção das frequências vibracionais de 

deformação axial deve levar em conta as contribuições relativas das forças de 

ligação e as massas dos átomos envolvidos, conforme demostrado na tabela 19.  

 

Tabela 19: Relação entre as massas dos átomos envolvidos na ligação e 

suas absorções no espectro Infravermelho. 

Ligação ν (C-X) em cm-1 Massa atômica de X 

C-H ~3000 1 

C-D ~2100 2 

C-C ~1000 12 

C-Cl ~700 35 
 

FONTE: SILVERSTEIN, 1979 

 

Aplicando se a equação de Hooke observa-se na figura 16, que na medida 

que se aumenta a massa de um átomo X, diminui o número de onda da absorção. 

 

Figura 16: Faixa de absorção dos principais grupos funcionais na região 

infravermelha 

 

 

  

 

 

FONTE: SILVERSTEIN, 1979 

 

3.3.1. Interpretação de Espectro Infravermelho 

Para a interpretação dos espectros de infravermelho é útil levar em conta 

algumas recomendações importantes: 

 É muito importante saber como foi preparado a amostra para o 

espectro IV, pois existem diversos métodos para preparar a amostra, por 
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exemplo, a medição pode ser realizada em solução, empregando CCl4 ou CHCl3 

livre de álcool como solvente, ou usando óleo de parafina (Nujol) ou em pastilhas 

de brometo de potássio (KBr), entre outras alternativas. Se a molécula que se 

deseja caracterizar possui um grupo Csp
3-H, então deve-se utilizado o hexacloro 

ou hexafluorbutadieno para evitar a interferência do nujol na região perto de 3000 

cm-1. Como o KBr é uma substância higroscópica é possível que no processo de 

preparação da amostra não possa excluir-se a presença de restos de água. Por 

esse motivo pode aparecer uma banda acima dos 3200 cm-1, o que poderia 

interferir a determinação de algum composto contendo agrupamento OH de 

alcoóis, fenóis ou enóis. 

 Deve-se começar a interpretação do espectro, partindo da região 

de 4000 cm-1 para números de ondas menores até 1500 cm-1, onde devem 

aparecer a maioria das bandas dos principais grupos funcionais orgânicos. 

 Abaixo de 1500 cm-1 aparecem muitas bandas de absorção típicas 

das vibrações esqueléticas. Por esse motivo a interpretação de determinadas 

bandas nessa faixa somente deverá ser realizada após o registro de outros tipos 

de espectros (ressonância magnética nuclear, massas) ou depois de ter recebido 

informações sobre a massa molecular do composto e composição elementar 

qualitativa através de ensaios químicos de caracterização de grupos funcionais 

orgânicos.  

 A partir de um espectro IV é possível obter informações sobre a 

substituição de um anel aromático avaliando a faixa compreendida entre 700-

900 cm-1. 

 Em muitos casos o registro de um espectro IV não é suficiente para 

determinar a estrutura de um composto. Em outros casos requer a utilização de 

outras técnicas como, por exemplo: ressonância magnética nuclear, 

espectroscopia de massa e ou emprego de métodos químicos de análise. 

 Quando se analisa o espectro IV de um composto de estrutura 

conhecida a comparação com espectros já registrados seria uma boa opção para 

identificar essa substância, mas nesse caso é necessário que tenha sido usada 

a mesma técnica de preparação da amostra e usando um espectrofotômetro IV 

similar. 



132 
 

 Várias funções orgânicas principais absorvem na mesma faixa do 

espectro de IV, como por exemplo: H-O 3650-3200 cm-1 e H-N 3500-3300 cm-1. 

 

Espectro 1: Espectro de IV da Anilina 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

  

Na região A, (Espectro 1), o grupo NH2 da anilina aparece em forma de 

duas bandas intensas na região de 3400 cm-1. 

 

Espectro 2: Espectro de IV da p-hidroxi-acetofenona 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 
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Na região A (espectro 2), o grupo OH deste fenol aparece em forma de 

uma banda larga e intensa na região de 3300 cm-1. 

Observa-se que é difícil diferenciar entre um grupo HO e NH nesta região, 

se não se conta com grande experiência neste campo, mas como já mencionado 

anteriormente, quase nunca é possível caracterizar uma substância orgânica 

com um único método espectroscópico. Se nesse caso se tem, por exemplo, os 

resultados da fusão sódica ou com ajuda de ensaios de solubilidade frente aos 

solventes de classificação, pois seria muito mais fácil saber se essa banda entre 

3300-3400 cm-1 foi provocada por um grupo NH ou OH. 

 

Espectro 3: Espectro de IV da trans-benzilidenacetona 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Na região A,  indicado no espectro citado no espectro 3, a banda intensa 

provocada por um grupo C=O em 1685 cm-1. Na região B, aparece a banda 

intensa provocada pelo grupo C=C em 1610 cm-1.  

Devido ao fato que os grupos carbonila e vinila absorvem em regiões 

muito próximas resulta em difícil identificação, algumas vezes, indicar qual banda 

é provocada por qual grupo. 

C=O 1850-1630 cm-1. 
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C=C 1680-1620 cm-1. 

 

Espectro 4: Espectro de IV do furfural  

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Na região A, indicada no espectro 4, a banda intensa provocada por um 

grupo C=O aparece em 1690 cm-1. Na região B se observa uma banda um pouco 

menos intensa referente o grupo C=C em 1600 cm-1. Como se pode observar a 

banda carbonílica é mais forte que o grupo C=C e por esse motivo, é mais fácil 

de ser identificada no espectro.  

Difícil também diferenciar entre um alceno e um composto aromático, pois 

a vibração de valência Csp
2-H aparece em ambos os casos na região próxima a 

3000 cm-1. O grupo C=C nos alcenos e compostos aromáticos absorve entorno 

de 1500-1600 cm-1.  

Entretanto, se observa que na espectro 5 do benzeno absorções acima 

de 3000 cm-1 na região A, no espectro do benzeno colocado embaixo e em 1500 

cm-1 (região B), e correspondem com as vibrações de valência Csp
2-H e C=C 

respectivamente. 
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Espectro 5: Espectro de IV do benzeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Os compostos aromáticos, substituídos também exibem absorções 

características entre 600-900 cm-1. 

 

Espectro 6: Espectro de IV do tolueno 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

As duas bandas intensas A e B do tolueno correspondem a vibrações de 

deformação de átomos de hidrogênio do anel monossubstituído que podem ser 

vistas em 695 e 730 cm-1, conforme o espectro 6. 

As substituições orto, meta e para do anel aromático também podem ser 

diferenciadas com ajuda de um espectro IV. A seguir são mostradas nos 
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espectros do o-xileno, m-xileno e p-xileno as diferenças entre estes isômeros de 

posição. 

 

Espectro 7: Espectro de IV do o-xileno 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Espectro 8: Espectro de IV do m-xileno 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 
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Espectro 9: Espectro de IV do p-xileno 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Observa-se que na região entre 600-900 cm-1 aparecem nestes três 

isômeros de posição diferentes tipos de bandas. Para o o-xileno (espectro 7) 

uma única banda intensa abaixo de 800 cm-1, no espectro do m-xileno (espectro 

8) duas bandas intensas próximas a 800 cm-1 e o p-xileno (espectro 9) uma única 

banda intensa entorno de 800 cm-1. 

   

3.3.2. Recomendações para interpretar um espectro IV de uma 

substância desconhecida 

Caracterização estrutural mediante o emprego da Espectroscopia IV: 
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Espectro 10: Espectro de IV do álcool terc-bútilico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Legenda:  

A = 3400 cm-1 vibração de valência O–H 

B = 2975 cm-1 vibração de valência Csp
3–H 

C = 1470 cm-1 deformação de valencia assimetrica do grupo metila 

D = 1380 e 1365 cm-1 banda dupla caracteristica do grupo ter-butila 

E = 1200 cm-1 vibração de valência C-O 

 

Para se interpretar o espectro 10 do álcool terc-butilico deve-se analisar a 

região em torno de 3000 cm-1. Para determinar se a substância é aromática ou 

um composto insaturado ou saturado.  

Inicia-se com informações do tipo de substância, como: 


= CH > 3000 cm-1               Banda ausente. Por tal motivo o composto 

não é aromático       


C=C (aromático)            Banda ausente na região de 1600 e 1585 cm-1 . 

Por tal motivo o composto não é aromático.       

 Csp
3-H banda intensa presente em 2975 cm-1. 

 

Neste caso, quando se observa uma banda tão intensa situada em 2975 

cm-1 pode-se assegurar que nessa substância existe algum agrupamento Csp
3-

H, pois a banda complementar em 1470 cm-1 deve corresponder-se com uma 
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banda provocada por uma vibração de deformação do grupo CH3. 

Outra dupla banda complementar situada na região esquelética em 1380 

e 1365 cm-1 deve corresponder-se com o grupo C(CH3)3. 

 

Em seguida informações dos grupos funcionais, como:  

 -OH associado                  Existe uma banda no espectro em 3400 cm-1           

 

Em segundo lugar devemos tentar determinar o grupo funcional principal: 

A banda intensa e larga em 3400 cm-1 pode ser devido a uma vibração de 

valência O-H e deve existir uma banda intensa complementar em 1200 cm-1, que 

confirma a vibração de C-O, típica de álcoois.  

Conclui-se que: 

O composto apresenta a seguinte composição elementar qualitativa: C, 

H, O com massa molar igual a 74. O composto reage com sódio metálico 

liberando gás hidrogênio e não é solúvel em solução de hidróxido de sódio, nem 

em bicarbonato de sódio (NaHCO3). O composto desconhecido é líquido tem um 

ponto de ebulição igual a 82 oC e quando reage com o cloreto de p-nitrobenzoíla 

forma um precipitado branco que funde a 116 oC. 

Com todas essas informações estruturais não cabe dúvida de que a 

substância desconhecida é o álcool ter-butílico. 

O composto apresenta absorção de frequência de estiramento C=O, 

unidade estrutural C=O está presente em muitas famílias de compostos 

orgânicos, entre as quais podemos citar, os aldeídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos e derivados (anidridos, haletos de ácido, ésteres, amidas), entre 

muitas outras. 

As bandas de absorção do estiramento C=O pode encontrar-se na faixa 

entre 1850 e 1630 cm-1 como uma banda intensa e de fácil reconhecimento. 
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Espectro 11: Espectro de IV da Acetona 

 

A = Banda em 1715 cm-1 vibração de valência C=O da Acetona 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

A posição da banda carbonila no espectro infravermelho depende dos 

substituintes ligados ao grupo C=O. No caso do espectro da acetona, espectro 

11, pode-se observar que sua absorção aparece em 1715 cm-1, pois o grupo 

carbonila está ligado a dois grupos metila que exercem efeitos indutivos positivos 

fracos.  

Espectro 12: Espectro de IV da acetamida 

 

B = Banda em 1681 cm-1 vibração de valência C=O da Acetamida 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 
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Os efeitos indutivos positivos fracos dos grupos metilas, demonstrado na 

espectro 12, reforça a constante de força da dupla ligação C=O e por esse 

motivo, a absorção se observa acima de 1700 cm-1. 

 

Figura 17: Estruturas ressonantes na acetamida 

NH2

O

NH2

O

 

 

NH2

O

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Quando se registra o espectro IV da acetamida, figura 17, pode-se 

apreciar uma forte banda de absorção C=O em 1681 cm-1. A posição desta 

banda a número de onda mais baixo em comparação com a banda da C=O da 

acetona, anteriormente, deve-se ao efeito ressonante do grupo amino. Como 

existe um dipolo permanente entre o átomo de carbono (centro de baixa 

densidade eletrônica) e átomo de oxigênio da carbonila (centro de alta densidade 

eletrônica). Por esse motivo o átomo de nitrogênio ligado à carbonila tende a 

compensar esta deficiência eletrônica do átomo de carbono, graças ao efeito 

ressonante positivo do nitrogênio. Desta forma, nas amidas a constante de força 

da ligação C=O encontra-se debilitada e como consequência disso a absorção 

do grupo carbonila nas amidas aparece a números de onda inferiores em relação 

às cetonas, como a acetona.  
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Espectro 13: Espectro de IV do Cloreto de acetila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = Banda em 1806 cm-1 vibração de valência de C=O do Cloreto de 

acetila 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

O efeito eletrônico indutivo negativo do átomo de cloro de retirar elétrons 

nos haletos de ácidos, espectro 13, reforça a constante de força da ligação 

carbonila, provocando uma absorção bem acima da faixa de 1700 cm-1. 

 A absorção do grupo carbonila (C=O) também pode ser afetada por 

efeitos intra e intermoleculares. 

Pode-se observar nos espectros mostrado na espectro 14, que o grupo 

carbonila formado pelos compostos o-hidroxi-acetofenona (D) e p-hidroxi-

acetofenona (E) aparecem em regiões bem diferentes: 
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Espectro 14: Espectro de IV da o-hidroxi-acetofenona  

 

 

D = Banda em 1667 cm-1 vibração de valência de C=O da orto-hidroxi-

acetofenona 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Na posição orto ocorre a formação de ponte de hidrogênio intramolecular, 

deslocando a absorção para números de onda menores.  

Já na posição para ocorre a formação de ponte de hidrogênio 

intermolecular onde o sinal da carbonila aparece em 1691 cm-1, espectro 15. 
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Espectro 15: Espectro de IV da p-hidroxi-acetofenona  

 

E = Banda em 1691 cm-1 vibração de valência de C=O da p-hidroxi-

acetofenona 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Ligações de hidrogênio intramoleculares são ligações que predominam, 

mesmo diluindo a amostra com um solvente inerte como tetracloreto de carbono.  

As ligações de hidrogênio intermoleculares podem ser eliminadas pela 

adição de um solvente como CCl4 observando-se um deslocamento da banda 

carbonila para números de onda maiores. Nesse processo também a banda de 

absorção do grupo OH experimenta mudanças significativas em sua posição (a 

números de onda superiores) e na medida que aumenta a diluição a banda larga 

e intensa se converte numa banda fina e intensa deslocada para maiores 
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números de onda. Nas ligações de hidrogênio intramoleculares este efeito não é 

observado. 

A frequência de estiramento do grupo carbonila sofre alterações 

significativas quando o grupo carbonila se encontra conjugado a duplas ligações 

C=C. 

 

Espectro 16: Espectro de IV da trans-benzilidenacetona 

 

A = Banda em 1680 cm-1 vibração de valência de C=O da Trans-

benzilidenacetona 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

No espectro IV da trans-benzilidenacetona, espectro 16, observa-se um 

enfraquecimento da constante de força da absorção carbonila C=O devido à 

conjugação eletrônica existente com o grupo vinila vizinha.   

A absorção da carbonila descresce ainda mais se um segundo grupo vinila 

aparece ligado ao grupo carbonila, como no caso da dibenzilidenacetona, 

espectro 17. 

 

 



146 
 

Espectro 17: Espectro de IV da dibenzilidenacetona 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Observa-se que a absorção do grupo carbonila chega a estar na faixa da 

absorção carbonílica das amidas. No espectro esta banda C=O está em 1650 

cm-1. Este valor tão baixo se deve à forte conjugação eletrônica existente na 

molécula, que enfraquece muito a constante de força da ligação C=O. 

Em 1,3-dicetonas como a acetilacetona existe equilíbrio ceto-enólico, o 

que pode afetar a posição da absorção carbonílica de forma significativa, 

espectro 18. 
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Espectro 18: Espectro de IV da acetilacetona e Tautômero enólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

A banda carbonílica da acetilacetona (região A) do tautômero enol 

(tautômero mais estável), figura 29, aparece em número de onda tão baixo como 

consequência de dois fatores que afetam esta absorção carbonílica. A 

conjugação da banda carbonílica com a dupla ligação C=C e a formação da 

ponte de hidrogênio intramolecular enfraquecem de forma significativa a 

constante de força da ligação carbonílica e isto provoca o deslocamento desta 

banda para número de onda muito baixos.  
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3.3.3.  Absorções de outras funções orgânicas importantes na região 

esquelética 

A seguir mostra-se o espectro IV do dimetilsulfóxido, espectro 19. 

 

Espectro 19: Espectro de IV do dimetil-sulfóxido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I = Banda de deformação axial de S=O em 1050 cm-1 do dimetil-sulfóxido. 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

A ligação S=O apresenta uma banda intensa em 1050 cm-1, que se 

corresponde com a região esquelética do espectro IV. Isto significa que, mesmo 

sendo uma banda de absorção intensa fica difícil diferenciar de outras bandas 

nesta região esquelética.  

 

3.3.4. Absorções de compostos orgânicos halogenados  

A ligação de carbono-halogênio promove uma absorção intensa dos 

hidrocarbonetos halogenados proveniente de vibrações de deformação axial.  

 

Tabela 20: Valores de absorção de compostos orgânicos ligados a 

diferentes halogênios 

Ligação  C–F C–Cl  C–Br  C–I  

Número 

de onda  

1400 – 1000 cm-1 800 – 600 cm-1 750 -500 cm-1 ~ 500 cm-1 

FONTE: SILVERSTEIN, 2007 
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Estes absorvem na região de impressão digital (ou região esquelética), 

tabela 20, de difícil identificação pois nesta faixa de absorção aparecem muitas 

bandas esqueléticas. Por esta razão o método infravermelho não é o mais 

indicado para determinar a presença de halogênios em estruturas orgânicas. 

 

Quando no mesmo átomo de carbono existe mais de um halogênio ligado, 

espectro 20, as bandas de absorção aparecem em frequências mais baixas, 

apresentado no espectro IV a seguir:  

 

Espectro 20: Espectro de IV do tetracloreto de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = Bandas intensa em 795 cm-1 apresentando absorção de C–Cl do 

tetracloreto de carbono 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 
 

3.3.5. Tabelas com as principais bandas de absorção no Espectro 
Infravermelho de vários compostos orgânicos 

 
Os espectros infravermelhos dos alcanos são simples, com poucas 

bandas. Existem 3 faixas no espectro infravermelho nas quais aparecem bandas 

que ajudam a caracterizar esta família de compostos: 

 Região a: de 2800 até 3000 cm-1 (bandas nesta faixa indica as 

absorções de hidrocarbonetos saturados). 

 Região b: de 1370 até 1480 cm-1 (bandas nesta faixa ratifica a 

existência de grupos metilénicos e metílicos). 

 Região c: de 700-800 cm-1 (bandas nesta faixa serve para 

diferenciar os diferentes grupos metilélicos presentes). 
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Tabela 21: Faixas de absorção dos alcanos e cicloalcanos 

Alcanos e Cicloalcanos (espectro IV simples, com poucas bandas; s = forte; m = 

media; w = fraca) 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

CH3 ≈ 2962 
Vibração de estiramento assimétrica (s) 

CH3 ≈ 2872 
Vibração de estiramento simétrica (m) 

CH3 
≈ 1450 e ≈ 1375 Vibração de deformação simétrica (m) e 

assimétrica (m) 

CH2 
≈ 2926  

≈ 2853 

Vibração de estiramento assimétrica e 

simétrica, respectivamente (s) 

CH2 
≈ 1464 e ≈ 1379  Vibração de deformação simétrica (m) e 

assimétrica (s), respectivamente 

CH2 

≈ 720 Vibração de deformação assimétrica no 

plano (rocking) associado com 4 ou mais 

grupos CH2 (s) 

-C(CH3)2 
≈ 1385 e ≈ 1380 Vibração de deformação, banda dubleto com 

picos de intensidade semelhante (s)  

-C(CH3)3 
≈ 1395-1385 (s) e ≈ 

1370 (m) 

Vibração de deformação, duas bandas t-

butila  

cicloalcanos 

≈ 3100-2990 Vibração de estiramento assimétrica e 

simétrica, respectivamente (s), com > tensão 

do anel > número de onda  

cicloalcanos 
ciclohexano      ≈ 1452; 

ciclopentano     ≈ 1455 
Vibração de deformação simétrica do CH2,  

-C-C- 
≈ 1000 Vibração de estiramento não é útil como 

diagnóstico, muitos picos fracos 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 

Os espectros infravermelho dos alquenos são parecidos com os dos 
hidrocarbonetos aromáticos. 

Existem 3 faixas no espectro infravermelho nas quais aparecem bandas 

que ajudam a caracterizar esta família de compostos: 

 Região a: de 3000 até 3100 cm-1 (bandas nesta faixa indica as 

absorções de hidrocarbonetos insaturados =CH). 

 Região b: de 1600 até 1680 cm-1 (bandas nesta faixa ratificam 

existência de grupos C=C). 

 Região c: de 650-1000 cm-1 (bandas nesta faixa serve para 

determinar a substituição da dupla ligação C=C). 
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Tabela 22: Faixas de absorção dos alquenos 

Alquenos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)  

Grupo 
Banda em 

cm-1 
Absorção 

=CH  ≈ 3095-3010 

Vibração de estiramento (w) –Csp
2-H. As bandas 

acima de 3000 supõe a presença de hidrocarbonetos 

insaturados (alquenos ou aromáticos). 

 

≈ 1680-1620 

 

    ≈ 1625 

Vibração de estiramento C=C. Pode ser muito fraca 

(w) se fosse substituída simetricamente 

Conjugada com anéis aromáticos (m) 

 

1670 (w) Vibração de estiramento C=C de alquenos tetra 

substituídos. 

 

 

 

1675 (w) 

970-960 (s) 

Vibração de estiramento C=C de substituição trans 

Vibração de deformação fora do plano C-H. Quando 

R = grupo retirador de elétrons a banda pode chegar 

a 990 cm-1. 

 

1660 (m) 

730-675 (m) 

1415 (m) 

Vibração de estiramento C=C de substituição cis 

Vibração de deformação fora do plano C-H. 

Vibração de deformação no plano C-H 

 

1670 (w) 

840-790 (m) 
Vibração de estiramento C=C 

Vibração de deformação fora do plano C-H. 

 

R-CH=CH2 

1645 (m) 

1420 (m) 

995-900 (s) 

Vibração de estiramento C=C 

Vibração de deformação no plano C-H 

Vibração de deformação fora do plano C-H. 

R2C=CH2 

1655 (m) 

1415 (m) 

895-885 (s) 

Vibração de estiramento C=C 

Vibração de deformação no plano C-H 

Vibração de deformação fora do plano C-H 

Dienos e 

trienos 

Polienos 

≈ 1650 (s) 

≈ 1600 (s) 

1580-1650 

Vibração de estiramento C=C. A banda com número 

de onda menor é com frequência mais intensa 

Banda com absorção larga 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 23: Faixas de absorção dos alquinos 

Alquinos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca) 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

 ≈ 3300 (s) 
Vibração de estiramento  –Csp-H. 

 

 

 

2260 e 2100 (w) 

 

 
 

Vibração de estiramento (w). Para alquinos 

simetricamente substituídos. Os 

monossubstituídos apresentam bandas em 2140 

e 2100 cm-1 e os dissubstituídos assimétricos 

absorvem entre 2260 e 2190 cm-1. A conjugação  

provoca estiramentos a número de onda 

menores (2150 cm-1). 

 
ausente No caso de alquinos simetricamente substituídos 

esta banda pode desaparecer 

Monossubstituído  
2140 e 2100 (m) Os alquinos dissubstituídos assimétricos 

absorvem em 2260 e 2190 cm-1 

Csp – H  

fora do plano 

1370 e 1220  

 

600-700 
 

Banda fraca de vibração de deformação angular.  

 

Banda de absorção intensa de vibração de 

deformação angular C – H de alquinos em 700 e 

610 cm-1. 

 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 

Os espectros infravermelho dos hidrocarbonetos aromáticos são similares 
aos dos alquenos. 

Existem 3 faixas no espectro infravermelho nas quais aparecem bandas 

que ajudam a caracterizar esta família de compostos: 

 Região a: de 3000 até 3100 cm-1 (bandas nesta faixa indica as 

absorções de hidrocarbonetos insaturados =CH). 

 Região b: de 1500 até 1600 cm-1 (bandas nesta faixa ratificam 

existência de grupos C=C). Nos alquenos a banda C=C pode 

chegar a 1680 cm-1. 

 Região c: de 700-900 cm-1 (bandas nesta faixa serve para 

determinar a substituição do anel aromático). 
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Tabela 24: Faixas de absorção dos hidrocarbonetos aromáticos  

Hidrocarbonetos aromáticos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = 

fraca) 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

=C–H  

Aromático  
3100 e 3000 (w)  Vibração de estiramento –Csp

2-H. 

C=C 

1600-1500 (m) Vibração de estiramento C=C. Estas bandas 

aparecem com maior intensidade quando existe 

conjugação. A banda em 1500 acostuma ser a 

mais intensa. 

=CH 
2000-1600 (w) Várias bandas de vibrações de combinação e 

sobretono 

 
1225-950 Bandas da região da impressão digital com valor 

diagnóstico pequeno 

Absorção característica de diferentes compostos aromáticos substituintes nas regiões 

de 700–900 cm-1 

Monosubstituição 

5 H vizinhos 

Duas bandas 

nas faixas: 

770-735 (s) 

710-685 (s) 

Vibração de deformação C-H fora do plano. No 

caso do tolueno aparecem bandas em 730 e 695 

cm-1, respectivamente. 

1,2-

Disubstituição 

4 H vizinhos 

Uma banda na 

faixa: 

760-740 (s) 

Vibração de deformação C-H fora do plano.  

No caso do o-xileno aparece uma banda em 740 

cm-1 

1,3-

Disubstituição 

3 H vizinhos 

Uma banda na 

faixa : 

800-770 (s) 

Vibração de deformação C-H fora do plano.  

No caso do m-xileno aparece uma banda em 770 

cm-1 

1,4-

Disubstituição 

2 H vizinhos 

Uma banda na 

faixa : 

840-800 (s) 

Vibração de deformação C-H fora do plano.  

No caso do p-xileno aparece uma banda em 800 

cm-1 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Os álcoois, R-OH e fenóis, Ar-OH exibem espectros IV similares, mas 

podem diferenciar-se pelas absorções embaixo de 3000 cm-1 do grupo alquila 

nos álcoois –Csp
3-H, entretanto os fenóis apresentam absorções acima de 3000 

cm-1, típica do grupo arila dos fenóis =CHaromático. Outras diferenças aparecem na 

tabela XX. 
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Tabela 25: Faixas de absorção dos álcoois e fenóis  

Álcoois e fenóis (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca) 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

O–H livre 

HO primário 

HO secundário 

HO terciário 

HO fenólico 

3650 e 3584 

3640 (s)  

3630 (s) 

3620 (m) 

3610 (s) 

Vibração de estiramento fina e intensa  

 

O-H associado 

por ponte-H 

3400-3200 (s) Os polímeros absorvem em 3400 – 3200 

cm-1 aparecem uma banda forte e larga. 

O–H 

intermolecular 

3550 e 3200  Hidroxila que forma ponte de hidrogênio 

intermolecular, absorção ≈ 3140 cm-1 

O-H 

intramolecular 

 Hidroxila que forma ponte de hidrogênio 

intramolecular, absorção ≈ 3060 (s) cm-1 

C-O 

Primário 

Secundário 

Terciário 

Fenol 

1050-1275 (s) 

1050 (s) 

1100 (s) 

1150 (s) 

1200-1275 (s) 

Vibração de estiramento 

O-H 

 

1420 e 1330  

Duas bandas (s) 

Primeira banda dos álcoois primários e 

secundários de vibração de deformação no 

plano e segunda banda de deformação 

simétrica fora do plano 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 

          

 

             Os éteres podem ser de natureza alifática, aromática ou mistos. Por este 

motivo devem aparecer nestes espectros as vibrações de estiramento –Csp
3-H 

embaixo de 3000 cm-1, quando existe algum grupo alquila, bem como absorções 

típicas dos hidrocarbonetos insaturados e aromáticos =C-H acima de 3000 cm-1. 
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Tabela 26: Faixas de absorção dos éteres, epóxidos, cetais e acetais 

Éteres, epóxidos, cetais e acetais (Intensidade das bandas; s = forte; m = 

media; w = fraca) 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

C–O–C  

Alquil-aril-éter 

 

1275–1200 (s)  
Vibração de estiramento 

C–O-C 

Alquil-alquil 

éter 

1198 e 1120 (s) 

 

  
Vibração de estiramento 

CH CH

O

R R 

1280 e 1230 (w) 

 

 

 

950-815 (s) 

 

880-750 (s) 
 

Os epóxidos geram uma banda de estiramento 

fraca entre 1280 e 1230 cm-1. 

 

Uma banda forte de deformação de anel 

assimétrica 

 

Uma banda forte de deformação de anel 

simétrica 

 

RCH(OR)2 1200-1020 (s) Acetais e cetais geram de 4 a 5 bandas fortes 

 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Os espectros dos aldeídos são similares aos das cetonas. Podem-se 

diferenciar pela existência de bandas de absorção -C-H na região compreendida 

entre 2700-2900 cm-1 (ressonância de Fermi). 

 
 

Tabela 27: Faixas de absorção dos aldeídos  

Aldeídos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Observações 

-CHO 2900-2700 (w) 

Aparecem duas bandas (vibração de 

estiramento C-H), a primeira próxima a 2720 

cm-1, a segunda entorno de 2820 cm-1 de 

quase a mesma intensidade, que ajuda à 

identificação de aldeídos. 

R-CHO 

 

 

R = arila 

CH=CH-C=O 

 

1740-1725 (s) 

 

 

1715-1695 (s) 

1705-1680 (s) 

  

 

Aldeídos alifáticos normais 

 

 

Com aumento da conjugação a banda C=O 

absorve a número de ondas menores. 
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Grupo Banda em cm-1 Observações 

 

≅ 1666 (s) 

Quando um aldeído apresenta um grupo O-H 

em posição orto ocorre a formação de ponte 

de hidrogênio intramolecular, deslocando a 

absorção para menores números de onda. 

Estando o grupo OH em posição para com 

relação ao grupo carbonila ocorre a formação 

de ponte de hidrogênio intermolecular onde o 

sinal da carbonila aparece ≅ 1690 cm-1. 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 

 

Os espectros das cetonas são similares aos dos aldeídos. Podem-se 

diferenciar pela existência de bandas de absorção -C-H na região compreendida 

entre 2700-2900 cm-1 (ressonância de Fermi). 

 
 
 

Tabela 28: Faixas de absorção das cetonas  

Cetonas (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Observações 

RRC=O 1720-1708 (s) Para cetonas alifáticas normais 

-CH=CH-C(R)=O 1700-1675 (s) 

A conjugação de –CH=CH- com o 

grupo C=O provoca absorção da 

carbonila a números de onda 

inferiores. 

Ar-C(R)=O 1700-1680 (s) 
Cetonas aromáticas conjugadas 

com o anel 

Ar2C=O 1670-1600 (s) 
Conjugação com dois anéis 

aromáticos 

=O
 

Ciclohexanona 

Ciclopentanona 

Ciclobutanona 

Ciclopropanona 

 

 

1715 (s) 

1745 (s) 

1780 (s) 

1815 (s) 

Cetonas cíclicas. A absorção 

aumenta com a redução do 

tamanho do anel 

 

O O O O

H

 

Banda C=O em 

1622 (s) 

Banda OH entre 

3200-2400 

Formação de ligação de H 

intramolecular 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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               Os ácidos carboxílicos podem ser de natureza alifática ou aromática. 

Por este motivo devem aparecer nestes espectros as vibrações de estiramento 

–Csp
3-H embaixo de 3000 cm-1, quando existe algum grupo alquila ligado ao 

grupo COOH, bem como absorções típicas dos hidrocarbonetos insaturados e 

aromáticos =C-H acima de 3000 cm-1. 

 
 

Tabela 29: Faixas de absorção dos ácidos carboxílicos  

Ácidos carboxílicos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

 

2500-3000 (s) Vibração de estiramento O-H. São bandas largas 

e intensas devido a dupla ponte de hidrogênio 

intermolecular formada  

R-C=O 

1725-1700 (s) 

1715-1690  (s) 

1700-1680  (s) 

1740-1720  (s) 

Sendo R = grupo alquila saturado 

Ácidos carboxílicos -insaturados 

Ácidos carboxílicos aromáticos 

Ácidos carboxílicos halogenados 

-O-C=O 1610-1550 (s) Vibração de estiramento assimétrica e simétrica 

do Ânion carboxilato 

C-O 

 

1320 e 1210 

 
Vibração de estiramento C-O (m)  

O-H 

dímero 

920 Vibração de deformação fora do plano, banda 

larga e intensa 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Tabela 30: Faixas de absorção dos ésteres 

Ésteres (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

R-COOR 

1750-1735 (s) Estiramento C=O para ésteres alifáticos 

normais 

 

-CH=CH-COOR 

1740-1715 (s) Estiramento C=O para ésteres -

insaturados 

 

Ar-COOR 
1740-1715 (s) Estiramento C=O para ésteres aromáticos 

 

Lactonas (ésteres 

cíclicos) 

Tetrahidro-piran-2-

ona 

Dihidro-furan-2-ona 

 

 

 

1735 (s) 

 

1770 (s) 

Nos ésteres cíclicos (lactonas) aumenta a 

absorção quando diminui o tamanho do anel  
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Grupo Banda em cm-1 Absorção 

O

OMe

O H  

1680 (s) Efeito da ligação de hidrogênio 

intramolecular. 

Banda C=O 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Tabela 31: Faixas de absorção das amidas e lactamas 

Amidas e Lactamas (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Observações 

R-CONHR1 1680-1630 (s) 
A banda C=O das amidas associadas pode 

aparecer em 1650, as amidas livres em 1686 

R-CONH2 

 

R-CO-NHR 

3350-3180 (m) 

 

3300 (m) 

A vibração de estiramento N-H provoca nas amidas 

primárias duas bandas em 3350 e 3180.  

As amidas secundárias apresentam uma banda. 

N-H 1640-1550 (s) 

A vibração de dobramento N-H sobrepõe 

parcialmente com a banda C=O nas amidas 

primárias exibindo uma banda intensa e larga. 

Amidas cíclicas 

(Lactamas) 
 

Geram o aumento esperado da absorção C=O ao 

diminuírem o tamanho do anel 

N

O

H

 

1660 (s) Banda C=O 

N

O

H

 

1705 (s) Banda C=O 

N

O

H 

1745 (s) Banda C=O 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 

Tabela 32: Faixas de absorção dos haletos de ácidos  

Haletos de ácidos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Observações 

R-COCl 

1810-1775 (s) 

 

 

1780-1760 (s) 

A banda C=O dos haletos de ácido não 

conjugados. 

 

A banda C=O dos haletos de ácido conjugados. 

 

C-Cl 550-730 (s) Vibração de estiramento C-Cl 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 



159 
 

Tabela 33: Faixas de absorção dos anidridos de ácidos 

Anidridos de ácidos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Observações 

R-COOCO-R 

1830-1800 (s) 

 

 

 

Duas bandas C=O dos anidridos de ácido não 

conjugados. 

 

A banda C=O dos anidridos de ácido conjugados 

aparece a números de onda inferiores. 

 

C-O 1300-900 (m) Vibração de estiramento C-O (bandas múltiplas) 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Tabela 34: Faixas de absorção das nitrilas 

Nitrilas (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = fraca)   

Grupo 
Banda em 

cm-1 Absorção 

C NR  
2260-2010 

(m) 

Vibração de estiramento da tripla ligação C-N. 

Nitrilas ligadas a grupos R alifáticos saturados 

absorvem perto de 2260 cm-1. Quando a nitrila está 

conjugada a absorção pode aparecer perto de 2210 

cm-1 ou ainda a números de onda inferiores.  

Ar-CN 2230 (m) As nitrilas aromáticas 

(RNH)2C=C(CN)2 2170 (m) 

Nos sistemas push-pull com grupos nitrilas as 

absorções podem aparecer embaixo da faixa de 2200 

cm-1, como consequência da alta conjugação. 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Tabela 35: Faixas de absorção das aminas e sais de amônio  

Aminas e sais de amônio (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = 

fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

R-NH2 
 

3500 e 3300 (w)  
Apresentam duas bandas de absorção fraca de 

estiramento assimétrica e simétrica do NH2 livre 

R2N-H  

3350 e 3310 (m)  

As aminas secundárias apresentam uma única banda 

nessa região 

R3N 

Não aparecem 

bandas em 3500-

3300 

As aminas terciárias não apresentam bandas nessa 

região 

N–H  

 

1640-1560 (m)  

 

1500 (m) 

 

Vibração de deformação simétrica no plano das 

aminas primárias. 

As aminas secundárias absorvem próximo a 1500 



160 
 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

N–H  ≈ 800 (m) Vibração de deformação fora do plano 

C-N 1350-1000 (m)  Vibração de estiramento C-N 

RNH3
+ 

3300-2600 (s) Vibração de estiramento N-H (largo). O íon amônio 

absorve à esquerda dessa faixa, enquanto o sal 

amônia terciário, R3NH+ absorve à direta. Sais de 

amônio primário, RNH3
+, e secundários, R2NH2

+ no 

meio da faixa de 3100 a 2700 cm-1.  

N-H de sais 

de amônio 

1610-1550 (s) Vibração de dobramento N-H (forte). Sal primário 

(duas bandas) assimétrico em 1610 cm-1, simétrico 

em 1500 cm-1. Sal secundário absorve na faixa de 

1610-1550 cm-1. Terciário absorve apenas 

fracamente. 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 

 
 
 A partir das tabelas 36, apresenta-se os compostos com ligações 
covalente N=O. 

 
 
 

Tabela 36: Faixas de absorção dos nitros e nitroso-compostos 

Nitro e Nitroso-compostos (Intensidade das bandas; s = forte; m = media; w = 

fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

R-NO2 

1660-1530 (s)  Os nitrocompostos alifáticos apresentam 

vibração de estiramento assimétrico (forte) de 

1600-1530 cm-1 e estiramento simétrico 

(médio) de 1390-1300 cm-1.  

Ar-NO2 

1550 e 1372 (s)  Os nitrocompostos aromáticos apresentam 

vibração de estiramento assimétrico (forte) de 

1550-1490 cm-1 e estiramento simétrico 

(médio) de 1355-1315 cm-1. 

R-N=O 
1600-1500 (s) O grupo nitroso gera apenas uma banda forte, 

que aparece nessa faixa. 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

É difícil determinar a presença ou ausência de um halogênio em um 

composto a partir de um espectro infravermelho, já que as bandas aparecem a 

número de ondas muito baixo. 
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Tabela 37: Faixas de absorção dos haletos de alquila e arila 

Haletos de alquila e arila; X = halogênio (Intensidade das bandas; s = forte; m = 

media; w = fraca)   

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

C–F 

1400–1000 (s) Absorção forte devida à vibração de estiramento da 

ligação C–F. Os monofluoralcanos absorvem no 

extremo mais baixo desta faixa, enquanto os 

polifluoralcanos geram diversas bandas fortes na 

faixa de 1350 a 1100 cm-1. Os fluoretos de arila  

absorvem entre 1250 a 1100 cm-1. 

C-Cl 

785-540 (s) Banda intensa de estiramento C-Cl em cloretos 

alifáticos entre 785-540 cm-1. Cloretos primários 

absorvem perto de 785 cm-1, enquanto os terciários 

absorvem entorno de 540 cm-1. 

CH2Cl2 

HCCl3 

CCl4 

Ar-Cl 

739 (s) 

759 (s) 

785 (s) 

1100-1035 (s) 

Diclorometano 

Clorofórmio 

Tetracloreto de carbono 

Cloretos de arila 

-CH2Cl 1300-1230 (m) Vibração de dobramento CH2Cl 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

Na tabela 38, apresenta faixas de absorção de compostos orgânicos sulfurados.  
 
 

Tabela 38: Faixas de absorção de compostos orgânicos sulforados 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

R-S-H 
≈ 2550 (w) Banda fraca de absorção de estiramento S-H de 

mercaptanas ou tióis. 

R2S=O 
≈ 1050 (s) Estiramento S=O (banda de absorção forte) típico 

de sulfóxidos 

R2SO2 

≈ 1300 e 1150 

(s) 

Estiramento S=O assimétrico (forte) ocorre em 1300 

cm-1 e estiramento simétrico (forte) em 1150 cm-

1,típico de sulfonas.  

R-SO2Cl 

≈ 1375 e 1185 

(s) 

Estiramento S=O assimétrico (forte) ocorre em 1375 

cm-1 e estiramento simétrico (forte) em 1185 cm-

1,típico de cloretos de sulfonilas. 

R-SO3H 

1350 (s) 

1150 (s) 

650 (s) 

Estiramento S=O assimétrico (forte) ocorre em 1350 

cm-1 e estiramento simétrico (forte) em 1150 cm-1. 

Estiramento S-O assimétrico (forte) ocorre em 650 

cm-1 

RSO2NHR 

1325 (s) 

1140 (s) 

3350 e 3250 (s) 

Estiramento S=O assimétrico (forte) ocorre em 1325 

cm-1 e estiramento simétrico (forte) em 1140 cm-1. 

Estiramento N-H (primária), N-H (secundária) em 

3250 cm-1 e dobramento em 1550 cm-1. 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Na tabela 39, apresenta faixas de absorção de compostos orgânicos 
fosforados.  

 
 

Tabela 39: Faixas de absorção de compostos orgânicos fosforados 

Grupo Banda em cm-1 Absorção 

Fosfinas RPH2  

R2PH 

2320-2270 (s) 

1090-1075 (m) 

840-810 

Estiramento P-H, banda fina e forte. 

Dobramento PH2 bandas médias. 

Fosfinóxidos 

R3P=O e 

Ar3P=O 

1210-1140 (s) 

Estiramento P=O, banda muito forte. 

Ésteres de 

fosfatos 

(RO)3P=O 

1300-1240 (s) 

1088-920 (s) 

845-725 (m) 

Estiramento P=O, banda muito forte. 

Estiramento R-O, uma ou duas bandas muito fortes. 

Estiramento P-O, banda média. 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
 
 
 

3.5.  Ressonância Magnética Nuclear 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN), junto com a espectrometria de 

massa, é sem dúvida uma das mais poderosas técnicas espectroscópicas para 

a caracterização estrutural de composto orgânicos. 

 

Tabela 40: Núcleos de alguns átomos que possuem características 

magnéticas  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Nos últimos anos essa técnica apresentou um extraordinário 

desenvolvimento que foi realizado neste campo Neste sentido deve-se destacar 

a utilização das técnicas unidimensionais (1D) que pode ser direcionada para 

vários núcleos (1H,13C, 14N, 15N, 19F), Tabela 40, sendo os núcleos 1H e 13C os 

mais usados, já que possibilitam uma elucidação inequívoca dos compostos 

orgânicos. Hoje em dia, além dos espectros unidimensionais, encontram-se á 

Núcleo  RMN-Atividade Abundância Natural % Spin (I) 
1H Ativo 99,985 1/2 
12C Inativo 98,89 - 
13C Ativo 1,11 1/2 
14N Ativo 99,63 1 
16N Ativo 0,37 1/2 
16O Inativo 99,759 - 
17O Ativo 0,037 5/2 
19F Ativo 100 1/2 
31P Ativo 100 1/2 
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disposição as técnicas bidimensionais (2D), que foram desenvolvidas graças ao 

desenvolvimento dos equipamentos de RMN.  

Em destaque os espectros RMN bidimensional (2D).COSY; COSYLR ; 

DQF-COSY ; TOCSY ; NOESY ; HETCOR ; entre outros. 

Com o emprego de todas estas técnicas de RMN é difícil encontrar um 

composto orgânico, cuja estrutura não seja caracterizada por esta técnica, mas, 

por razões de tempo e disponibilidade de espectros RMN em todas estas 

variantes, limita-se a empregar os métodos clássicos de RMN 1H e 13C sobre 

métodos de análise em química orgânica. 

 

Tabela 41: Relação entre o conteúdo energético da luz e o fenômeno 

físico que provoca numa molécula orgânica 

Região  (nm) 
Energia 
(kcal) 

Tipo de Excitação 
Análise 

espectrofotométrica 

UV/Vis 100 - 800 286 - 36 Eletrônica UV-Vis 

Infravermelho 800 - 3500 36 – 1 
Deformação de 

ligações 
Infravermelho 

Rádio ~ metros 10-6 
Transição de spin 

nuclear 
RMN 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Diferente dos outros métodos, tabela 41, como UV-Vis e IV, na RMN 

ocorre um fenômeno distintos, quando luz de radiofrequência de baixíssimo 

conteúdo energético é aplicada sobre uma amostra que está imersa em um 

campo magnético externo de alta potência.   

 

Figura 18: Comportamento dos núcleos magneticamente ativos num 

campo magnético 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PAIVA, 2010 
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Os prótons que possuem núcleos ativos, sob a ação do campo magnético 

externo se distribuem em dois níveis de energia, sendo que um número maior 

de prótons se alinha paralelamente. Esses núcleos magneticamente ativos 

possuem SPIN e se comportam como pequenas barras magnéticas como 

demonstrado na figura 18. Quando sujeitos a um campo magnético externo do 

espectrômetro de RMN (B), os núcleos alinham os seus polos magnéticos no 

mesmo sentido (α) e no sentido contrário () aos do campo em igual 

probabilidade (energia α < ). A presença de um campo magnético faze com que 

esses prótons sejam orientados a favor ou contra este campo aplicado.  

Quando uns compostos orgânicos contem átomos de 1H e 13C e é 

submetido a tais condições experimentais, o 1H, por exemplo, pode absorver 

essa energia de radiofrequência e provocar uma transição de spin nuclear, 

aparecendo um sinal numa região do espectro RMN dependente do entorno 

eletrônico existente nessa molécula. 

A irradiação dos núcleos com uma radiofrequência de energia variável, 

como:  E = h, leva à absorção dessa energia pelos núcleos α, invertendo o seu 

SPIN magnético para o estado , figura 19.   

 

Figura 19: Radiação dos núcleos com uma radiofrequência 

 

 FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Este fenômeno é denominado ressonância e é a energia absorvida pelos 

núcleos, ou emitida após a sua relaxação para o estado fundamental que origina 

sinais num espectro RMN, como se observa no espectro indicado a seguir, 

espectro 21. 
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Espectro 21: Exemplo de espectro de RMN-1H  

 

 

 

 

FONTE: SOLOMON, 1977 

 

Em sequência, pontua-se algumas Informações importantes sobre a 

técnica de RMN: 

• Hidrogênios em diferentes ambientes absorvem em frequências 

diferentes, sendo assim possível distingui-los por RMN.  

• A frequência na qual um hidrogênio particular absorve é 

determinada pelo seu ambiente eletrônico.  

• O tamanho do campo magnético gerado pelos elétrons ao redor do 

átomo de hidrogênio determina onde ele irá absorver.  

• Espectrômetros de RMN modernos usam uma força de campo 

magnético constante B0, e então uma variação de frequência estreita é aplicada 

para se encontrar a ressonância de todos os hidrogênios. 

• Somente núcleos que contém número de massa ímpar (tais como 

1H, 13C, 19F e 31P) ou número atômico ímpar (tais como 2H e 14N) produzem sinais 

de RMN. 

• As absorções de RMN são medidas em relação a posição de um 

pico de referência em 0 ppm na escala  referente ao tetrametilsilano (TMS) que 

é um composto inerte e volátil que dá um único pico em campo alto. Para uma 

preparação eficaz das amostras, deve: 

 Nunca deixar partículas solidas na amostra (filtrar) 

 Utilizar aproximadamente 0,7mL de solvente (três a quarto 

centímetros do tubo) 

 Limpar bem o tubo de RMN antes de colocar a amostra 

 Retirar os gases da amostra (O2, CO2, N2) 

 Diminui a largura de linha 

Um espectro de RMN é um plot de intensidade de um pico contra seu 

deslocamento, medido em partes por milhão (ppm), espectro 22. 
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Espectro 22: Espectro de RMN 1H MeOC(Me)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.5. Interpretação de aspectos da Ressonância Magnética Nuclear 

Protônica (RNM-1H) 

Para interpretação de um espectro de RMN 1H, que é um gráfico de 

frequência de ressonância vs. intensidade, deve-se estar ciente de que se pode 

obter cinco informações estruturais de grande importância: 

1. Número de sinais; 

2. Posição dos sinais; 

3. Intensidade de sinais; 

4. Acoplamento spin-spin entre os prótons vizinhos; 

5. Constante de acoplamento. 

6. A maioria dos hidrogênios absorvem entre 0-12 ppm. 

 

3.5.1. Número de sinais em RMN-1H 

O número de sinais em RMN1H equivale ao número de diferentes tipos de 

hidrogênios em um composto. Os hidrogênios em ambientes diferentes dão 

diferentes sinais no espectro de RMN 1H, já os hidrogênios quimicamente 

equivalentes dão o mesmo sinal no espectro, figura 20. 
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Figura 20: Exemplos de diferentes tipos e quantidade de sinais no 

espectro de RMN 1H  

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Quando dois átomos de H estão em um anel ou ligação dupla também 

são comparados, eles serão equivalentes somente se forem cis ou trans aos 

mesmos grupos, figura 21.  

 

Figura 21: Exemplos de diferentes tipos e quantidades de sinais 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

A equivalência química entre hidrogênios de um cicloalcano pode ser 

determinada da mesma forma, figura 22. 

 

Figura 22: Exemplos de diferentes tipos e quantidades de sinais dos 

compostos ciclopropano e clorociclopropano no espectro de RMN1H 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  
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No espectro 23, pode-se observar no espectro de RMN 1H do acetato de 

etila, 3 tipos de H quimicamente diferentes.  

 

Espectro 23: Espectro de RMN 1H do acetato de etila  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

3.5.2. Posição dos sinais  

A posição dos sinais é proporcional ao efeito de blindagem e 

desblindagem, conforme mencionado na figura 23. 

 

Figura 23: Posição dos sinais  

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Na maioria dos compostos orgânicos, os hidrogênios estão em regiões de 

densidade eletrônica diferente, por isso absorvem energia em campos 

magnéticos de intensidades diferentes. Os termos “campo alto” e “campo baixo” 

descreve a localização relativa dos picos, figura 24. Um campo alto significa para 

a direita e campo baixo para a esquerda. As posições dos sinais dependem 

diretamente do efeito de blindagem e desblindagem dos prótons.  
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Figura 24: Deslocamento químico de prótons no espectro de RMN  

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A importância da análise de um sinal no espectro de RMN 1H é saber as 

diferentes posições (deslocamento químico) que um átomo de hidrogênio 

provoca tal sinal no espectro de RMN 1H. 

No caso do espectro 24 (espectro RMN 1H do etanol), o H ligado ao 

oxigênio aparece em 4,8 ppm, que absorve em maiores frequências (campos 

baixos) por estar mais desblindado devido a proximidade do oxigênio é muito 

eletronegativo, assim atraindo os elétrons do H para si. Neste caso, os prótons 

do grupo CH2 e CH3 aparecem em 3,3 e 1,2 ppm mais blindados, absorvendo 

em campos mais altos e de maiores frequências.  

 

Espectro 24: Espectro de RMN 1H do etanol  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Cada elétron de um átomo é blindado (protegido) ao efeito de atração da 

carga nuclear pelos elétrons do mesmo nível de energia e, principalmente, pelos 

elétrons dos níveis mais internos ou mais eletronegativos, figura 25. 
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Figura 25: Efeitos de elétrons pi sobre o deslocamento químico em ppm 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O deslocamento químico de um H-C aumenta com o aumento da 

substituição e posição dos sinais, conforme demonstrado na figura 26. 

 

Figura 26: Valores de deslocamento químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Os compostos aromáticos aparecem com sinais em regiões especificas 

no espectro de RMN 1H, essa região está entre 6,5 – 8,0 ppm. Na espectro 25, 

pode-se observar o sinal que um anel aromático do benzeno produz no espectro 

de RMN 1H, mostrando um único sinal em 7,3 ppm, pois seus prótons são 

quimicamente equivalentes.   
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Espectro 25: Espectro de RMN 1H do benzeno 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Em um campo magnético, os seis elétrons  no benzeno circulam ao redor 

no anel criando uma corrente em forma de anel. O campo magnético induzido 

por esses elétrons em movimento reforçam o campo magnético aplicado na 

vizinhança dos hidrogênios. Assim, os prótons sentem um forte campo 

magnético e uma alta frequência é necessária para a ressonância, por isso são 

desblindados e absorvem em campo baixo, figura 27. 

 

Figura 27: Campo magnético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PAIVA, 2007  
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Em um campo magnético, os elétrons  de uma ligação tripla C-C são 

induzidos a um movimento circular, mas neste caso o campo magnético induzido 

se opõe ao campo magnético aplicado (B0). 

Assim, os prótons “sentem” um campo magnético fraco, então uma baixa 

frequência é necessária para ressonância. Os núcleos são blindados e a 

absorção se dá em campo alto, figura 28. 

 

Figura 28: Tipos e números de sinais de hidrogênios diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: AQUIVO PESSOAL  

 

3.5.3. Intensidade dos sinais 

Um espectrômetro de RMN 1H integra automaticamente a área sob os 

picos e imprime uma curva (integral) no espectro. Sendo assim, a altura de cada 

integral é proporcional a área sob o pico, que é diretamente proporcional ao 

número de prótons que absorvem.  

Espectrômetros de RMN1H calculam automaticamente os valores de cada 

integral em unidades arbitrárias. A razão entre as integrais dá a razão de prótons 

que absorvem em um espectro. Observa-se que esta dá uma razão e não o 

número absoluto de prótons que absorvem, figura 41. 

Por exemplo, um composto de fórmula molecular C9H10O2 dá a seguinte 

integração no espectro de RMN 1H. Pela figura 29, pergunta-se quantos prótons 

dão origem em cada sinal? 
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Figura 29: Intensidade de sinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Primeiro, deve-se determinar o número de unidade de integração com a 

medida do sinal (em centímetros), dividindo o número total de unidade de 

integração pelo número total de prótons: 

 Número total de integração por unidades: 54 + 23 + 33 = 110 

unidades 

 Número total de prótons = 10 

 Dividir: 110 unidades / 10 prótons = 11 unidades por próton 

Segundo, determinar o número de prótons que dão origem a cada sinal. 

Para determinar o número de átomos de H que dão origem a cada sinal, deve 

dividir cada valor de integração. Na resposta pode acontecer o arredondamento 

para o número inteiro mais próximo. 

 

Resposta: 

 54 / 11 = 4,9 = 5H 

 23 / 11 = 2,1 = 2 H 

 33 / 11 = 3 H 
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Figura 30: Exemplo de deslocamento químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

No exemplo do 2-metoxi-2-metil-propano (figura 30) pode-se observar que 

existem dois tipos diferentes de prótons, que se encontram numa relação de 

intensidade 3:1. Isto significa que os valores da integral não são absolutos, como 

no exemplo anterior para comprovar o número exato de prótons que originou 

cada sinal.  

 

3.5.4.  Acoplamento spin-spin dos sinais 

Todo próton apresenta um pequeno campo magnético e quando existem 

na vizinhança outros prótons, pode-se observar que todos vão interagir 

magneticamente entre si provocando um desdobramento destes sinais. 

Inicialmente difícil, o acoplamento spin-spin entre os prótons vizinhos oferece 

informações estruturais muito importantes para a caracterização de uma 

substância desconhecida. 

A intensidade da absorção pode depender da sensibilidade da vizinhança 

magnética de cada próton, que por sua vez, depende dos campos magnéticos 

que provêm de outros prótons vizinhos, os acoplamentos de spin entre os 

núcleos de 1H. 

Nesse tópico, será mencionada a multiplicidade dos sinais. O 

desdobramento spin-spin dos sinais é um fenômeno com influência magnética 

sobre os átomos de hidrogênio responsáveis pelo sinal dos outros átomos de H 

adjacentes, figura 31. 
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Figura 31:  Exemplo de tipos de multiplicidade de sinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTE: ARQUIVOS PESSOAL  

 

Ha e Hc aparecem em forma de tripleto por estarem ligados a um grupo 

metileno. Hb é um multipleto com 12 picos. Uma ampliação deste sinal permite 

observar os 12 picos. 

 

Figura 32:  Multiplicidade dos prótons   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

O próton Hb aparece formando 12 picos, um quarteto de tripletos, figura 

32. Quando as constantes de acoplamento Jab >>Jbc então dá para observar os 

12 picos. Quando Jab e Jbc são similares em magnitude os picos se sobre põem 

e poucos picos são observados.  
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Aqui se aplica a regra de multiplicidade: 

 

M = (n1+1). (n2+1) = (3+1).(2+1)= 12 picos 

  

O acoplamento spin-spin, pode ser descrito como o acoplamento indireto 

dos spins dos H. É importante saber que os números de H podem desdobrar o 

sinal de núcleo de H vizinhos, mesmo em ambientes químicos diferentes. 

Podemos entender isso com ajuda do triângulo de Pascal (figura 52), que mostra 

que o pico central sempre será de maior intensidade que os outros sinais 

simetricamente entre eles. 

 

Figura 33:   Triângulo de Pascal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVOS PESSOAL  

 

A figura 33, mostra o espectro de RMN 1H do etanol, onde aparecem três 

sinais no espectro. Usa-se o M = Multiplicidade e o n = número de prótons que 

acoplam, para a regra de M = n + 1. Para os H do H3C- em 1,22 ppm usa-se M 

= 3 + 1 = 4 (quadrupleto); para os H do –CH2 – em 3,68 ppm, M = 2 + 1 = 3 

(tripleto) e por fim o H do OH em 2,61 ppm, aparece em CDCl3 em forma de 

singleto, pois nestas condições não se produz o acoplamento. 
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Figura 34: Exemplo de acoplamento de spin do etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Na figura 34 observa-se um espectro de RMN1H do 1,3-dicloro-butanol, 

quando aparece dois sinais, pois o grupo de CH2 é quimicamente equivalente. 

Usa-se a regra da multiplicidade de M = n1 + n2 + 1 para os H quimicamente 

equivalentes. Para os H do H2C- próximo aos cloros, mais desblindado em 3,75 

ppm usa-se M = n +1 = 2 + 1 = 3 (tripleto) e para o H do –CH2 – no meio, em 2,2 

ppm, usa-se a regra M = n1 + n2 + 1 = 2 + 2 + 1 = 5 (quintupleto). 

 

Figura 35: Acoplamentos mais observados em RMN1H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 



178 
 

Na figura 35, apresenta-se o acoplamento mais observado em RMN1H, já 

na figura 36, pode-se observar o acoplamento de alguns prótons. 

 

Figura 36: Acoplamento de alguns prótons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.5.5. Constante de acoplamento 

A constante de acoplamento (J) é independente da magnitude do campo 

magneto externo. As unidades de J são medidas convertidas de energia em 

Hertz (Hz). Sendo assim, dois núcleos acoplarão entre si com a mesma 

intensidade (constante de acoplamento). 

 

Figura 37: Constante de acoplamento dos ácidos (E) e (Z)-3-

cloropropiônico  

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  
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Na figura 37, observam-se dois dupletos no espectro de 1H RMN para os 

hidrogênios da dupla ligação CH=CH dos ácidos (E) e (Z)-3-cloropropiônico, 

respectivamente. Em ambos os casos, sendo J trans > J cis. No isômero Z a 

constante de acoplamento apresenta um valor de 8 Hz, entretanto, a J do 

isômero E é bem superior, alcançando um valor equivalente a 14 Hz. Isto permite 

diferenciar facilmente um isômero de outro, pois Jtrans > Jcis. 

Pode-se dizer que a magnitude da constante de acoplamento é uma 

medida da força com que os spins nucleares dos prótons acoplados influenciam 

uns aos outros. 

 
 

3.5.6. Tabela de RMN-1H correlação dos deslocamentos químicos 1H 
dos diferentes grupos funcionais orgânicos 
 

Tabela 42: Deslocamento químico do grupo CH3 

Grupo Deslocamento químico do grupo CH3 em ppm. Valores   
medidos em CCl4 ou CDCl3 

 

0,9-1,9 

X =  

0,9-1,2 
Exemplo 1-buteno H3C-CH2-CH=CH2                                 1,01 

Exemplo 2-metil-2-penteno  
H3C-CH2-CH=C(CH3)2                                                                     0,93 

X =  1,2-1,3 

Exemplo 2-pentino              1,11 

X = Aril; Heteroaril 1,2-1,5 
Exemplo etilbenzeno H3C-CH2-C6H5                                 1,21 

X = -C(=O)- 1,0-1,3 
Exemplo malonato dietílico  
H3C-CH2-O-CO-CH2-CO-O-CH2-CH3                      1,28 

X = -NR2 1,0-1,4 

X = -O- 1,0-1,5 
Exemplo formiato de etila CH3-CH2-O-CHO           1,30 

X = -NO2 1,4-1,7 
Exemplo nitroetano CH3-CH2-NO2                         1,48 

X = Hal 1,3-1,8 
Exemplo Fluoretano CH3-CH2-F                              1,24 
Exemplo Cloroetano CH3-CH2-Cl                            1,33 
Exemplo Bromoetano CH3-CH2-Br                          1,66 
Exemplo Iodoetano     CH3-CH2-I                            1,88 

H3C-X  

X = -CO-Alquil  1,9-2,3 
Exemplo acetona H3C-C(=O)-CH3                          2,09 

Exemplo (E)-3-Penten-2-ona  
H3C-CH=CH-CO-CH3                                              2,27 
Exemplo H3C-CH=CH-CO-CH3                               2,08 

X = -CO-Aril 2,3-2,7 
Exemplo acetofenona H3C-CO-C6H5                       2,55 
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Grupo Deslocamento químico do grupo CH3 em ppm. Valores   
medidos em CCl4 ou CDCl3 

X = -CO-O-R; -CO-NR2 1,9-2,4 
Exemplo acetato de fenila H3C-CO-O-C6H5            2,28 
Exemplo acetamida H3C-CO-NH2                                          1,92 

X = -CO-Hal 2,3-2,6 
Exemplo cloreto  de acetila H3C-CO-Cl                   2,66 

X = -C=N- 1,5-2,5 
Exemplo N-isopropiliden-metilamina 
H3C-C(CH3)=N-CH3                                      1,98 e 1,80 

X = -S- 2,0-2,5 
Exemplo sulfeto de dimetila H3C-SCH3                   2,14  

X = -SO2- 2,8-3,4 
Exemplo dimetilsulfona H3C-SO2CH3                      3,01 

X = -NHAlquil 2,2-2,7 
Exemplo N,N-dimetil-etilendiamina  
H3C-NHCH2-CH2NH-CH3                                        2,70 

X = NHAril 2,7-3,1 
Exemplo N-metilanilina H3C-NH-C6H5                   2,78 

X = -NH-CO- 2,6-3,3 
Exemplo N-metilacetamida H3C-NH-CO-CH3         2,71 

 
 

X = -N+R3 

2,7-3,6 
Exemplo cloreto de tetrametilamônio  
H3C-N+(CH3)3Cl-                                                      3,19  

X = -N= 2,8-3,7 

X = -O-Alquil 3,2-3,9 
Exemplo de ter-butil-metiléter  
H3C-O-C(CH3)3                                                                                      3,20 

X = -O-Aril 3,7-4,0 
Exemplo de anisol H3C-O-C6H5                                               3,78 

X = -O-CO- 3,6-4,0 
Exemplo acetato de metila H3C-O-CO-CH3                  3,67 

 
X = Hal 

2,15-4,27  
Exemplo CH3F                                                        4,27 
Exemplo CH3Cl                                                       3,06 
Exemplo CH3Br                                                       2,69 
Exemplo CH3I                                                         2,15 

X = -CH2-OH Exemplo H3C-CH2-OH                                            2,56 
Exemplo H3C-CH2-OH                                            3,71 
Exemplo H3C-CH2-OH                                            1,24 

X = -CH2-SH Exemplo H3C-CH2-SH                                            1,46 
Exemplo H3C-CH2-SH                                            2,44 
Exemplo H3C-CH2-OH                                            1,30 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 
 

Tabela 43: Deslocamento químico do grupo –CH2- em ppm 

Grupo Deslocamento químico do grupo –CH2- em ppm. 
Valores  medidos em CCl4 ou CDCl3 

 

1,3-2,1 

X =  

1,3-1,7 

X =  1,4-1,7 

X = Aril ou Heteroaril 1,5-1,9 
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Grupo Deslocamento químico do grupo –CH2- em ppm. 
Valores  medidos em CCl4 ou CDCl3 

 

X = -CO- 1,3-1,7 

X =  

1,3-1,7 

X = -O- 1,3-1,9 

X = NO2 1,9-2,1 

X = Hal 1,6-2,1 

  

 

2,3-4,4 

X = Hal 3,18-4,36 
Exemplo Fluoretano CH3-CH2-F                              4,36 
Exemplo Cloroetano CH3-CH2-Cl                            3,47 
Exemplo Bromoetano CH3-CH2-Br                          3,37 
Exemplo Iodoetano CH3-CH2-I                                3,18 

X =  

1,8-2,4 
Exemplo 1-buteno H3C-CH2-CH=CH2                                 2,00 

X = Ar  ;  2,1-2,6 
 

       

Exemplo 1-fenil-1-butino                                                            2,39 

Exemplo propanonitrila               2,36 
 

 
X = Aril ou Heteroaril 

 
2,3-3,5 

Exemplo Etilbenzeno CH3-CH2-C6H5                      2,63 

X = -CO-Alquil 1,8-2,4 
Exemplo 2-butanona CH3-CH2-CO-CH3                  2,47 

X = -CO-Aril 2,5-3,2 

X = -O-CO-R 4,0-4,4 
malonato dietílico  

H3C-CH2-O-CO-CH2-CO-O-CH2-CH3                      
4,20 

X = -CO-Hal  2,5-3,2 

X = -CH=N- 1,7-2,8 

X = -S- 2,3-3,7 
Exemplo etanotiol H3C-CH2-SH                               2,44 

X = SO2Cl 3,4-3,7 
Exemplo cloreto de etansulfonila  
H3C-CH2-SO2Cl                                                       3,63 

X = -NH2 ; N(Alq)2 2,0-2,7 
Exemplo etilamina H3C-CH2-NH2                            2,74  

X = -N(Aril)2 2,7-3,5 

X = -N-CO- 2,7-3,5 

X = -N+R3 3,0-3,7 

X = -N= 3,0-3,8 
Y-CH2-X 2,5-6,0 
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Grupo Deslocamento químico do grupo –CH2- em ppm. 
Valores  medidos em CCl4 ou CDCl3 

X =  ; Y =  

2,5-2,8 

X =  ; Y = Aril 

2,8-3,8 

X =   ; Y = -CO- 

2,7-3,4 

X = -CO- ; Y = -CO- 
 

3,0-4,4 
Exemplo ácido malônico  
HOOC-CH2-COOH                                                                             3,4 

X = -CO- ; Y =  
 

2,6-4,5 

X = - CO- ; Y = -O- 3,9-5,5 

X = Aril ; Y = -CO- 3,2-4,5 
Exemplo ácido fenilacético  
HOOC-CH2-C6H5                                                                                3,61 

X = Aril ; Y = -NR2 3,7-5,3 

X = Aril ; Y = -O- 4,2-5,5 

X = -O- ; Y = -O- 4,2-6,0 

 
 

 

X = -NO2 4,3-4,4 
Exemplo nitroetano H3C-CH2-NO2                          4,29 

X = -O-Alquil 3,2-3,4 
Exemplo de dietiléter H3C-CH2-O-CH2-CH3                  3,36 

X = -O-Aril 3,8-4,5 

X = -O-CO- 4,0-4,5 

X = Hal F (4,2-4,4) 
Cl, Br, I (3,0-3,6) 

 

1,9-4,9 

X =  ;  
 

1,9-2,4 

X = -CO- 2,4-3,5 

X = -O- 3,3-4,7 

X = Hal 
 

3,3-4,5 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  
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Tabela 44: Deslocamento químico do grupo metino (-CH-) em ppm 

 

Deslocamento químico do grupo metino (-CH-) em ppm. Valores  medidos em 
CCl4 ou CDCl3 

Grupo Deslocamento químico em ppm 

 
 

2,3-7,0 

X =  ; Y =  
 

2,3-4,1 

X = Aril ; Y =  
 

2,3-4,3 

X = -CO- ; Y =  
 

3,0-4,5 

X = -CO- ; Y = -CO- 
 

3,2-5,5 

X = -NR2 ; Y = -CO-   
 

3,3-5,0 

X = -O- ; Y = -CO- 
 

3,9-5,8 

X = -Hal ; Y = -CO- 
 

4,2-6,0 

X = -NR2 ; Y = Aril 
 

3,7-5,3 

X = -Aril ; Y = Aril 
 

4,0-5,5 

X = -O- ; Y = -O- 
 

4,0-6,8 

X = -Hal ; Y = -Hal 
 

5,6-7,0 

X = OH ; Y = COOH 
 
 

Exemplo ácido 2-hidroxi-propanóico H3C-CH(OH)-COOH                                        

4,40 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  
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Tabela 45: Deslocamento químico de prótons olefínicos em ppm 

 

Deslocamento químico de prótons olefínicos em ppm. Valores  medidos 
em CCl4 ou CDCl3 

Grupo Deslocamento químico em ppm 

 
 

5,5-7,3 (Hg) 
4,0-6,7 (Hc) 
3,8-6,3 (Ht) 

X = Alquil 4,6-6,0 (Hg) 
4,6-5,6 (Hc) 
4,6-5,55 (Ht) 

Exemplo 1-buteno      Ht   4,87 
                                                       Hc 4,95 
                                                       Hg 5,79 
 

X = ; Aril 

6,1-7,0 (Hg) 
4,8-5,8 (Hc) 
4,9-5,6 (Ht) 

 

Exemplo estireno         Ht   4,80 
                                                       Hc 4,95 
                                                       Hg 5,30 
 

 
X = -CO-R 

 
5,9-6,7 (Hg) 
5,4-6,5 (Hc) 
5,3-6,4 (Ht) 

 
X = OR; Aril 

 
5,8-7,3 (Hg) 
4,0-4,9 (Hc) 
3,8-4,7 (Ht) 

 

 

3,7-6,7 

X = Alquil ; Y = Alquil 4,5-5,3 

X = Aril ; Y = Alquil 4,8-5,7 

X = Hal ; Y = Alquil 4,1-6,3 

X = -COR ; Y = Alquil 5,3-6,8 

X = -OR ; Y = Alquil 3,7-5,0 
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Deslocamento químico de prótons olefínicos em ppm. Valores  medidos 
em CCl4 ou CDCl3 

Grupo Deslocamento químico em ppm 

X = Alquil ; Y = Alquil 5,0-8,0 (H1) 
4,4-8,2 (H2) 

X = Aril ; Y = Alquil 6,3-6,9 (H1) 
5,4-6,7 (H2) 

X = Hal ; Y = Alquil 5,9-7,0 (H1) 
4,7-7,4 (H2) 

X = -COR ; Y = Alquil 5,5-6,8 (H1) 
6,0-7,7 (H2) 

X = -OR ; Y = Alquil 6,2-7,5 (H1) 
4,4-5,9 (H2) 

X = -COR ; Y = Aril 5,9-7,4 (H1) 
6,9-8,4 (H2) 

X = -COR ; Y = -COR 6,2-8,0 (H1) 
 6,2-8,0 (H2) 

X = -COR ; Y = Hal  5,3-7,5 (H1) 
  6,6-8,4 (H2) 

X = Hal ; Y = Aril   6,3-7,3 (H1) 
  5,7-7,5 (H2) 

 

5,2-8,8 

X = Alquil ; Y = Alquil ; Z = Alquil 5,1-6,3 

Exemplo 2-metil-2-buteno H  5,18 

X = Alquil ; Y = Aril ; Z = Aril 5,55-6,5 

X = Aril ; Y = Aril ; Z = Aril 6,6-7,3 

X = -COR ; Y = Alquil ; Z = Alquil 5,4-6,8 

X = Alquil ; Y = -COR ; Z = -COR  6,9-8,8 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL  
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Tabela 46: Deslocamento químico de prótons aldeídicos e aldimínicos 

Deslocamentos químicos de prótons aldeídicos e aldimínicos (Valores  
medidos em CCl4 ou CDCl3) 

O=CH-X  

Grupo Deslocamento químico em ppm 

X = Alquil 9,4-9,8 
Exemplo acetaldeído CH3-CHO            9,80 

 
X = Aril 

9,7-10,8 
Exemplo benzaldeído C6H5-CHO            10,0 

X = -NR2 7,7-8,7 

X = -OR 7,8-8,3 
Y-N=CH-X  

Y = R2N ; X = Alquil 6,3-7,5 

Y = RO- ; X = Alquil 6,5-7,3 

Y = R2N ; X = Aril 7,4-8,1 

Y = RO- ; X = Aril 7,3-8,5 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Tabela 47: Deslocamento químico de grupos –OH; -SH e –NH 

Deslocamentos químicos de grupos –OH; -SH e –NH medidos em CCl4 e 
CDCl3 

Alquil-OH 1,0-4,4 
Exemplo etanol H3C-CH2-O-H                2,56 

Aril-OH 4,2-9,0 
Exemplo 4-hidroxiacetofenona  
HO-C6H4-COCH3                                      8,69 
Exemplo de 4-nitrofenol  
HO-C6H4-NO2                                           11,0 

Heteroaril-OH 5,0-13,4 

 

9,0-17,0 

R-COOH 9,2-13,2 
Exemplo ácido 2-metil-benzóico  
H3C-C6H4-COOH                                      12,3 

R2C=N-OH 8,4-10,5 
Exemplo acetonoxima (CH3)2C=N-OH       9,3 

Alquil-SH 0,9-2,8 
Exemplo etantiol H3C-CH2-S-H                1,46 

Aril-SH 3,0-4,6 

R-CO-SH 4,0-6,0 
Alquil-NH2 0,9-3,3 

Aril-NH2 3,0-8,8 
Exemplo anilina Ph-NH2                                         3,55 

 

5,0-14,0 

 
6,6-8,8 
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Deslocamentos químicos de grupos –OH; -SH e –NH medidos em CCl4 e 
CDCl3 

 
8,3-11,6 

 
7,2-11,6 

R-CO-NH2 5,5-9,6 
R-SO2-NH2 4,8-9,3 

R2C=N-NH2 5,4-9,8 

 
1,1-2,5 

 

7,6-8,0 

 

8,5-9,2 

 e outros Heteroaromáticos 
7,4-13,8 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Tabela 48: Deslocamento químico de prótons aromáticos e 

heteroaromáticos 

Deslocamentos químicos de prótons aromáticos e heteroaromáticos em ppm 

Grupo Deslocamento químico em ppm 

 e Heterociclos 

6,3-9,5 

X = H Exemplo benzeno C6H6                                          7,26 

X = CH3 Exemplo tolueno CH3-C6H5                              7,17 

X = CH3-CH2 Exemplo etilbenzeno CH3-CH2-C6H5         H1 7,12 
                                                               H2 7,20 
                                                               H3 7,09 

X = NH2 Exemplo anilina NH2-C6H5                                H1 6,52 
                                                               H2 7,00 

                                      H3 6,61                        

X = SH Exemplo tiofenol HS-C6H5                                 H1 7,2 
                                                               H2 7,1 

                                    H3 7,0                        

X = OH Exemplo fenol HO-C6H5                                      H1 6,7  
                                                               H2 7,14 
                                                               H3 6,81                        

X = OCH3 Exemplo anisol CH3O-C6H5                             H1 6,80 
                                                               H2 7,17 

                                     H3 6,84                        

X = NHNH2 Exemplo fenilhidrazina  
NH2NH-C6H5                                                                 H1 6,66 
                                                               H2 7,15 

                                      H3 6,80                        

X = SCH3 Exemplo fenilmetilsulfeto  
CH3S-C6H5                                                                     H1 7,2 
                                                               H2 7,1 

                                  H3 7,0                        

X = SO3H Exemplo ácido benzenosulfônico  
HSO3-C6H5                                                                    H1 8,0 
                                                              H2 7,5 

                                  H3 7,6                        
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Grupo Deslocamento químico em ppm 
X = NO2 Exemplo nitrobenzeno NO2-C6H5                H1 8,2 

                                                               H2 7,5 
                                     H3 7,6 

X = F Exemplo fluorbenzeno F-C6H5                       H1 7,0 
                                                               H2 7,26 

                                      H3 7,06 

X = Cl Exemplo clorobenzeno Cl-C6H5                    H1 7,25 
                                                               H2 7,33 
                                                               H3 7,31 

X = Br Exemplo bromobenzeno Br-C6H5               H1 7,44 
                                                               H2 7,18 
                                                               H3 7,22 

X = I Exemplo iodobenzeno I-C6H5                         H1 7,65 
                                                               H2 7,05 
                                                               H3 7,26 

 

Exemplo furano                                      H2 7,42 
                                                               H3 6,37 

 

Exemplo tiofeno                                     H2 7,29 
                                                               H3 7,08 

 

Exemplo pirrol                                        H2 6,62 
                                                               H3 6,05 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 
 

3.6. Interpretação de aspectos da Ressonância Magnética Nuclear 

13C-RNM 

A ausência de desdobramento no espectro de 13C é consequência da 

baixa abundância natura de 13C. O desdobramento ocorre quando dois núcleos 

RMN ativos – como dois hidrogênios – estão próximos. Devido à baixa 

abundância natural do núcleo de 13C (1,1%), a probabilidade de dois núcleos 13C 

estarem ligados um ao outro é muito pequena (0,01%), assim não são 

observados desdobramentos de carbono-carbono. 

Um sinal de 13C RMN pode também ser desdobrado por prótons da 

vizinhança. Assim, desdobramentos 1H-13C são usualmente eliminados do 

espectro pelo uso de uma técnica instrumental que desacopla as interações H-

C, desta forma cada pico em um espectro de 13C RMN aparece como um 

singleto. As duas principais informações estruturais proporcionadas pelo 

espectro de 13C são o número de sinais observados e o deslocamento químico 

do mesmo, figura 38. 
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Figura 38: Acoplamento spin-spin 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

O sinal do C é desdobrado pelo H ligado a ele. A regra do desdobramento 

n + 1 é obedecida, figura 39. 

 

Figura 39: Desdobramento 1H-13C 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

É possível, entretanto, eliminar os acoplamentos H-C por uma técnica de 

irradiação seletiva (técnica de desacoplamento). O desacoplamento ocorre com 

todos os acoplamentos C-H são suprimidos. Todos os sinais se transformam em 

singletos. A intensidade dos sinais aumenta, menos tempos e é requerido para 

obter um espectro, espectro 27. 

 

Espectro 27: Exemplo de espectro de 13C-RNM do éter-etílico  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 
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Para a interpretação de um espectro de 13C RMN, que é um gráfico de 

frequência de ressonância vs. intensidade, podemos observar algumas 

informações estruturais como: número de sinais e posição dos sinais. 

 

3.6.1. Número de sinais  

O número de sinais no espectro de RMN13C equivale ao número de 

diferentes tipos de carbonos em um composto. Os carbonos em ambientes 

diferentes dão diferentes sinais no espectro de RMN13C, já os carbonos 

quimicamente equivalentes produzem o mesmo sinal no espectro assim como 

no espectro de RMN1H, figura 40. 

 

Figura 40: Átomos de C equivalentes e não equivalentes nas moléculas  

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Na espectro 28, pode-se observar um espectro de RMN 13C do acetato de 

etila, onde aparecem quatro sinais no espectro por possuir quatro tipos de 

carbonos quimicamente diferentes. 

 

Espectro 28: Espectro de RMN 13C do acetato de etila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 



191 
 

3.6.2. Posição dos sinais  

Em contraste com a pequena variação de deslocamentos no espectro 1H 

RMN (normalmente 1-10 ppm), as absorções no espectro de 13C RMN ocorrem 

com uma variação bem maior (0-220 ppm), figura 41. 

 

Figura 41: Deslocamento químico 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

A posição de cada sinal vai depender do grau de blindagem ou 

desblidagem que possua cada átomo. No espectro do acetato de etila o átomo 

de carbono carbonila aparece acima de 170 ppm, sendo o átomo mais 

desblindado desta molécula. Existem neste espectro dois grupos metila 

diferentes. O grupo metila ligado ao grupo CH2 está muito blindado aparecendo 

abaixo dos 20 ppm, entretanto o sinal do grupo metila ligado ao grupo carbonila 

encontra-se quase em 60 ppm, devido ao efeito retirador de elétrons do grupo 

C=O.  

Os carbonos do grupo C=O, pertencentes a várias famílias de compostos 

orgânicos, absorvem aproximadamente entre 160 - 210 ppm. Pode-se também 

seguir a regra de absorção, que RCH3 < R2CH2 < R3CH, sendo que RCH3 está 

em campos mais altos e R3CH está em sentido dos campos mais baixos, figura 

42. 
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Figura 42: Faixa demonstrativa de diferentes ambientes onde o 13C 

absorve 

 

 

 

 

 

FONTE: AKITT, 1992 

 

O padrão de referência, com zero ppm nos espectros de RMN 13C é o 

tetrametilsilano (TMS).  

 

Espectro 29: Espectro de RMN 13C do etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

No espectro 29 (etanol) o C ligado ao OH parece em 57,79 ppm, que 

absorve em maiores frequências (campos baixos) sendo este mais desblindado 

devido ao fato que o oxigênio é muito eletronegativo. Já o carbono do grupo CH3 

aparece em 18,13 ppm mais blindado, absorvendo em campos mais altos e de 

maiores frequências.  
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Espectro 30: Espectro de RMN 13C da acetofenona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Com a fórmula molecular C8H8O, podem ser observados 6 sinais no 

espectro. Isso pode ser explicado pelo fato de existir somente seis átomos de 

carbono não equivalentes. Os carbonos indicados com os números 3 e 4, 

respectivamente, são carbonos equivalentes e por esse motivo se reduze o 

número de sinais.  

No espectro 30 observam-se 6 picos de sinais formado por 6 carbonos 

quimicamente diferentes. O sinal em 197,85 ppm, mais desblindado é do 

carbono da carbonila, aparecendo em campos baixos. E o sinal mais blindado 

aparece em campos mais altos em 26,47 ppm é do grupo CH3. Na região de 128 

– 138 ppm estão os carbonos do anel aromático. 

Os compostos aromáticos têm região especifica de absorção, está entre 

110 a 175 ppm. No espectro 31 é mostrado o espectro do benzeno, onde os 

carbonos do anel absorvem em 128,5 ppm. O espectro apresentará somente um 

único sinal pois os carbonos do benzeno são quimicamente equivalentes. 
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Espectro 31: Espectro de RMN 13C do benzeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

Os deslocamentos dos carbonos aromáticos estão diretamente ligados 

aos substituintes correlacionados. No espectro 32, e apresentado o espectro de 

RMN 13C do Tolueno, apresentando os sinais da região aromática de um anel 

monossubstituínte. Em 21,41 ppm aparece o sinal da metila, região de campo 

alto e mais blindada. Já na região aromática em 125,38 – 137,83 ppm estão os 

carbonos do anel. Sendo que tem-se os carbonos quimicamente equivalentes, 

que são o carbono 2 em 129,09 ppm e carbono 3 aparece em 128,28 ppm. O 

carbono 1 em 137,83 ppm e 4 em 125,38 ppm sendo quimicamente diferentes, 

com isso, aparecem quatro sinais nesta região aromática.  

 

Espectro 32: Espectro de RMN 13C do tolueno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 



195 
 

Os átomos dos carbonos aromáticos podem ser distinguidos dos demais 

átomos de carbonos pela sua região. As substituições orto, meta e para também 

dão sinais característicos. 

 

Espectro 33: Espectro de RMN 13C do orto-xileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

No espectro 33 mostra-se o espectro do orto-xileno. São observados 

quatro sinais de carbonos, já que existem somente quatro carbonos não 

equivalentes. O sinal em 19,66 ppm (1) é referente ao carbono do CH3 com o 

sinal mais blindado. E os sinais do anel aromático estão em 125,85 (2); 129,63 

(3) e 136,42 (4) ppm.   

 

Espectro 34: Espectro de RMN 13C do m-xileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 
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Já no espectro 34, o espectro do m-xileno, apresenta cinco sinais, sendo 

que em 21,31 ppm está o sinal da metila. Os carbonos do anel aromático 2, 3, 4 

aparecem nas regiões indicadas. Observa-se que os carbonos ligados aos 

grupos metila são equivalentes 5, bem como os carbonos 2.   

 

Espectro 35: Espectro de RMN 13C do p-xileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

No espectro 35 tem-se o espectro do p-xileno, sendo que a diferença de 

seus isômeros apresenta somente três sinais no espectro de RMN 13C. Onde o 

CH3 são quimicamente equivalentes, aparecendo em 20,90 ppm, um sinal mais 

blindado. No anel aromático para substituído existem dois únicos átomos não 

equivalentes 2 e 3, respectivamente.  

A tabela 49, apresenta alguns deslocamentos químicos característicos de 

alguns compostos ou mesmo algumas funções orgânicas.  

 

Tabela 49: Deslocamento químico característicos 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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3.6.3. Tabelas de RMN-13C, com correlação dos deslocamentos 

químicos 13C dos diferentes grupos funcionais orgânicos 

 

Tabela 50: Deslocamento químico do grupo CH3 em ppm 

H3C-C 0-33 Exemplo (CH3)4C                                  27,4 

H3C-S 10-43 Exemplo CH3SCH3                             18,2 

H3C-N 20-57 Exemplo CH3NH2                                28,3 

H3C-O 40-62 Exemplo CH3OH                                 50,2 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Tabela 51: Deslocamento químico do grupo CH2 em ppm 

 

-0,5-12 Exemplos Ciclopropano                 -2,8 
                              Ciclobutano                     22,3 
                              Ciclopentano                   25,8 
                              Ciclohexano                    26,9 
                              Ciclooctano                     26,6 
                              Ciclododecano                23,8 

C-CH2-C 15-45 Exemplo CH3CH2CH2CH3                   24,8 

C-CH2-S 18-60 Exemplo CH3CH2SCH2CH3                26,5 

C-CH2-N 37-70 Exemplo CH3CH2NH2                         36,8 

C-CH2-O 40-80 Exemplo CH3CH2OH                          57,0 

C-CH2-Hal 60-86 (F) Exemplo H3C-CH2-F                  78     
40-60 (Cl) Exemplo H3C-CH2-Cl                  38,7  
20-40 (Br) Exemplo H3C-CH2-Br                 26,9  
-10-20 (I) Exemplo   H3C-CH2-I                    0,3  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Tabela 52: Deslocamento químico do grupo CH em ppm 

C2CH-C 20-70 Exemplo (H3C)3CH                    23,3 

C2CH-S 40-65 

C2CH-N 45-75 
C2CH-O 48-88 

C2CH-Hal 80-100 (F) 
65-80 (Cl)  

Exemplo H3C-CH(Cl)-CH2-CH3 68,2  
50-65 (Br) 
30-50 (I) 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 53: Deslocamento químico do grupo C terciário e quaternário em ppm 

C3C-C 30-78 Exemplo (CH3)4C                            31,4 

C3C-S 46-70 

C3C-N 48-80 
C3C-O 50-90 Exemplo H3C-O-C(CH3)3                       73,6 

C3C-Hal 90-110 (F) 
70-90 (Cl) 

60-90 (Br)  Exemplo (CH3)3C-Br              62,2 
35-60 (I) 

 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

 

 

 

Tabela 54: Deslocamento químico do grupo –C=C; -C=N; -C≡C; -C≡N em ppm 

 
 

90-155 Exemplo H2C=CH2                                    123,3 
Exemplo (H3C)2C=C(CH3)2                                   123,5 

 70-115 Exemplo C CH H             71,9 
Exemplo C CH3C CH3                72,6 

 
-Caromático 

93-165 Exemplo                                128,5 
 

-Cheteroaromático 

100-170 Exemplo O

143,0143,0

109,9 109,9

 
 

 
 

140-168 Exemplo (CH3)2C=N-CH3               168,0 

 
 

105-130 Exemplo C NH3C         117,8 

 
 

143-165 
 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 55: Deslocamento químico do grupo –C=O em ppm 

 

150-175 

R-COOH 160-185 Exemplo CH3COOH                    176,9 

R-CO-O-CO-R 160-170 Exemplo CH3CO-O-COCH3         166,0 

 

150-190 Exemplo CH3COOC2H5                       170,6 

 

155-184 Exemplo CH3CONH2                             172,7 

 

163-185 Exemplo CH3COCl                                 170,5 

 

170-210 Exemplo CH3CHO                                  199,9 

 

175-225 Exemplo CH3COCH3                           206,6 

 

175-240 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 
 
Tabela 56: Deslocamento químico do grupo –CSP

2
 ligado a halogênios em ppm 

 

94-164 
F-Caromático                                   163,6 
Cl-Caromático                                  134,9 
Br-Caromático                                  122,4 
I-Caromático                                      94,4 

H2C=CH(Cl) Cl-CSP
2                                         124,9  

H2C=                                            116,0  

Cl2C=CH(Cl) Cl2C=                                           125,9  
=CH(Cl)                                        112,1  

ClCH=CH(Cl) trans ClCH=                                          119,9 

Cl2C=CH2 Cl2C=                                           125,9 
=CH2                                                                  112,1 

H3C-CHBr2 -CHBr2                                                                 39,1 
H3C-                                               34,2 

Cl2CH-CH2Cl Cl2CH-                                           70,4 
-CH2Cl                                           50,1 

Br-CH2-CH2-CH2-CH2-Br Br-CH2-                                         33,6 
-CH2-CH2-CH2-                             31,8 

F3C-CF2-CF2-CF2-CF3 F3C-                                            118,5 
F3C-CF2-CF2                               109,8 
-CF2-CF2-CF2-                             111,1 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 



200 
 

Tabela 57: Deslocamento químico de outros grupos funcionais orgânicos 

em ppm 

H3C-C=C- Exemplo (CH3)2C=C(CH3)2                       20,4 

CH3 Exemplo C CH CH3                  1,9 

N CH3 Exemplo N CH3                       0,8 

CH3-C=N- Exemplo CH3-C(CH3)=N-CH3                     29,1 
Exemplo CH3-C(CH3)=N-CH3                     38,6 
Exemplo CH3-C(CH3)=N-CH3                     18,0 
Exemplo CH3-C(CH3)=N-OH                      21,7 
Exemplo CH3-C(CH3)=N-OH                      15,0 
 

CH3-Aromático ou Heteroaromático Exemplo Tolueno CH3-C6H5                     21,3 

 

Exemplo 2-metil-tiofeno S CH3   14,7 

CH3-O-Aromático 

Exemplo anisol 
O CH3

                54,7 

CH3-X Exemplo nitrometano H3C-NO2                  61,2 
Exemplo dimetilsulfóxido H3C-SO-CH3      40,8 
Exemplo dimetilsulfona H3C-SO2-CH3        42,6 
Exemplo dimetilsulfato H3C-O-SO2-O-CH3 59,0 
Exemplo de fenil-metil-sulfeto H3C-S-C6H5 15,6 

-C=C(CH3)-C(CH3)=C- Exemplo 2,3-dimetil-1,3-butadieno H2C=C(CH3)-
C(CH3)=CH2                                      20,3 

CH3-Alenos Exemplo 3-metil-1,2-butadieno (CH3)2C=C=CH2                                       
20,1 
(CH3)2C=C=CH2                                                           93,9 
(CH3)2C=C=CH2                                                       207,2 
(CH3)2C=C=CH2                                                         72,5 

CH3-Cicloalcanos 

Exemplo metilciclohexano 
CH3

22,9 

CH3-funções oxigenadas Exemplo CH3COOH                                20,8 

Exemplo CH3CHO                                   30,8 

Exemplo CH3CO-CH3                              30,6 

Exemplo CH3COCOCH3                           23,2 

Exemplo CH3COOCOCH3                        20,7 

Exemplo CH3COCl                                33,6 

Exemplo CH3CONH2                             22,3 

CH3-NC (isonitrilas) 
Exemplo metilisonitrila  H3C N C  26,8 

H3C N C                                       158,2 

X CH2-OH Exemplo 2-Butin-1,4-diol 
HOH2C CH2-OH           50,3 

-C=C-CH2OH 

Exemplo (Z)-2-Buten-1,4-diol 

HOH2C

H

H

CH2OH 59,5 

-C-CH2NO2 Exemplo nitroetano H3C-CH2NO2                              70,8 
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-C-CH2NH2 Exemplo etilamina H3C-CH2NH2                                36,8 

=C-CH2NH2 

Exemplo Benzilamina 

CH2NH2

46,3 

-C-CH2SH Exemplo etanotiol H3C-CH2SH                                21,2 

-C-CH2SO2Cl Exemplo cloreto de etanosulfonila 
H3C-CH2SO2Cl                                                                             60,2 

-C-CH2-P- Exemplo trietilfosfina H3C-CH2P(C2H5)2                  19,5 

-C-CH2-O-P- Exemplo trietilfosfato H3C-CH2P(=O)(OC2H5)2  63,4 

-C-CH2CHO Exemplo butanal CH3CH2CH2CHO                     45,7 

=C-CH2CHO 

Exemplo fenilacetaldeído

CH2CHO

50,6 

O=C-CH2-C Exemplo 2-butanona H3C-C(=O)-CH2-CH3        35,2 

O=C-CH2-C=O Exemplo acetilacetona 
H3C-C(=O)-CH2-C(=O)-CH3                               58,2 

Hal-CH2COOH Exemplo ácido cloroacético Cl-CH2COOH        40,8 

HOOC-CH2-COOH Exemplo ácido malônico                                    41,4 

X-CH2O-C- Exemplo formiato de etila CHO-O-CH2-CH3      58,8 

-C-CH2-CN Exemplo propanonitrila CH3CH2CN                   10,8 

-C-CH2Me Exemplo butillítio CH3CH2CH2CH2-Li                 11,8 

-C-CH2Me Exemplo tetrabutilchumbo 
CH3CH2CH2CH2-Pb(C4H9)3                                18,3 

-C-CH-Hal2 Exemplo 1,1-dibromoetano H3C-CHBr2                    39,1 
Exemplo 1,1,2-tricloroetano Cl2CH-CH2Cl         70,4 
Exemplo Bromociclohexano                              52,6 

C
H

Br

 
-C-CH-OH Exemplo isopropanol (CH3)2-CH-OH                  63,4 

-C-CH-O-CH-C- Exemplo diisopropileter (CH3)2-CH-O-CH(CH3)2 69,2 

-CH-NO2 Exemplo 2-nitropropano H3C-CH(NO2)-CH3           78,8 

-CH-COOH Exemplo ácido 2-metilpropanóico 
(CH3)2-CH-COOH                                                34,1 

-C-CH(NH2)-COOH Exemplo alanina H3C-CH(NH2)-COOH               51,9 
Exemplo treonina 
H3C-CH(OH)-CH(NH2)-COOH                            67,1 
H3C-CH(OH)-CH(NH2)-COOH                            61,5 
Exemplo Fenilalanina 
C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH                                 57,3 

HOOC-CH=CH-COOH 

Exemplo ácido fumárico 

HOOC
COOH

H

H 134,2 

Exemplo ácido maleíco 

HOOC
H

H

COOH       130,5 
FONTE: ARQUIVO PESSOAL 
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3.7. INTERPRETAÇÃO DA ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

A espectrometria de massas (MS) apresenta um desenvolvimento 

histórico ocorrido num período de tempo mais longo com relação a qualquer das 

restantes técnicas espectroscópicas. Nomes como os de J.J. Thomson, 

descobriu a relação massa carga do elétron e o nome de Wien, que determinou 

que os raios anódicos estavam carregados positivamente. Ambos receberam o 

Prêmio Nobel por suas valiosas contribuições, Thomson em 1906 e Wien em 

1911. Graças aos trabalhos posteriores de A.J. Dempster foi possível o 

surgimento do primeiro espectrômetro de massa em 1918. 

A partir da década de 1980 observamos um rápido e amplo 

desenvolvimento desta técnica analítica, o que permite empregar a MS, por 

exemplo em todas as etapas do desenvolvimento de novos fármacos, incluindo 

os estudos em Farmacologia associados ao metabolismo dos princípios ativos 

em desenvolvimento. Também a técnica de MS está presente na análise de urina 

e sangue dos atletas que participam em eventos esportivos, sendo possível 

determinar com alta precisão o uso de drogas proibidas e anabolizantes. 

Graças ao rápido desenvolvimento das técnicas de ionização de amostras 

biológicas com massas moleculares elevadas, possibilitou-se o estudo de 

proteínas, oligonucleotídeos, polissacarídeos, garantindo o desenvolvimento da 

indústria biotecnológica. Os trabalhos de J.B. Fenn e K. Tanaka estão 

intimamente relacionados com este progresso, pois criaram novos métodos de 

ionização mais brandos para macromoléculas biológicas e por esse motivo 

receberam também o prêmio Nobel em 2002. 

A diferença das restantes técnicas espectroscópicas é que se emprega 

uma quantidade muito pequena das amostras possibilita a análise estrutural, 

mas não é possível recuperar a substância teste para outros usos, pois na MS o 

composto é ionizado e fragmentado. 

 

3.7.1. Funcionamento de um espectrômetro de massa 

Uma técnica de ionização e fragmentação de moléculas que depois, 

separadas em fase gasosa para obter um espectro segundo a razão 

massa/carga dos fragmentos. 
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Figura 43: Aparelho da espectroscopia de massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MCLAFFERTY, 1982 

 

A amostra passa por câmaras onde é vaporizada e ionizada, onde os íons 

resultantes são acelerados por um campo elétrico, que ao passarem por um imã, 

estes sofrem deflexões em direção ao detector. Quanto mais pesada a espécie, 

menos é defletida e de acordo com o grau de deflexão é possível determinar 

suas massas relativas. O processo de ionização leva à fragmentação da 

molécula, figura 43. 

Em resumo, o princípio da técnica consiste em, como a maior parte dos 

fragmentos apresenta carga unitária, o espectro apresenta a massa desses íons 

fragmentos. 

 

Espectro 36: Espectro de massa da benzamida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MEAD, 1966 
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No espectro 36, pode-se apreciar um espectro de massa da benzamida, 

com massa molecular 121 e os íons fragmentos, radicais e moléculas neutras 

formados neste processo. 

As funções de um Espectrômetro de Massas, são: 

 Produzir Íons a partir das moléculas a serem determinadas 

 Separar estes íons de acordo com a relação massa-carga  

 Medir as abundâncias relativas    

                                          

Figura 44: Exemplo da produção e reações dos íons, radicais e moléculas 

neutras gerados no espectrômetro de massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Como se pode observar na figura 44, a espectrometria de massa (MS) por 

impacto eletrônico é necessário em primeiro lugar irradiar as moléculas com um 

feixe de elétrons de alta energia (70 eV, que é equivalente a uma energia de 6,7 

X 103 kJ/mol) para formar um cátion radical. Essa energia não somente é capaz 

de produzir íons moleculares, pois estes apresentam uma energia excedente 

considerável, que provoca a quebra de muitas ligações covalentes. Então os íons 

moleculares praticamente explodem, acontecendo a fragmentação, dando lugar 

a novos íons com carga menor, bem como toda uma série de radicais e 

moléculas neutras, que por não estarem carregados são sugados para fora do 

espectrômetro devido ao alto vácuo com que se trabalha nesta técnica.  Também 

podem acontecer nestas condições reagrupamento de íons com relação massa 

carga diferentes. 
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3.7.2. Informações estruturais que podem ser obtidas a partir de um 

espectro de massa 

3.7.2.1. Determinação do Íon Molecular 

Deve-se estabelecer uma comparação das massas exibidas pelos 

diferentes íons fragmentos que aparecem num espectro de massas. A partir das 

diferenças de massas, devera-se consultar as tabelas de dados espectrais e se 

essas diferenças aparecem na tabela, equivale a determinar a massa molecular 

do composto desconhecido. Esta é, sem dúvida a informação estrutural mais 

importante que um espectro de massa fornece. As moléculas neutras e radicais 

formados no processo de fragmentação não são detectadas no espectro, mas 

são percebidas pelas diferenças de massa entre cada pico existente no espectro.  

Na tabela 58, mostra-se uma série de radicais e moléculas neutras que 

podem ser eliminadas da molécula desconhecida e que serve para confirmar o 

íon molecular e assim determinar a massa molecular da substância 

desconhecida. 

 

Tabela 58: Tabela de perdas de massa e sua composição 

Perdas de 
massas 

Composição  

  1 amu  .H  

  15  .CH3  

  17  .OH  

  18  H2O  

  19  .F  

  20  HF  

  27  C2H3, HCN  

  28  C2H4, CO  

  30  CH2O  

  31  CH3O  

  32  CH4O, S  
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Perdas de 
massas 

Composição  

  33  CH3 + H2O, HS  

  34  H2S  

  35(37)  .Cl  

  36(38)  HCl  

  42  
C3H6, C2H2O, 

C2H4N  

  43  C3H7, CH3CO  

  44  CO2O, CONH2  

  45  C2H5O  

  55  C4H7  

  57  C4H9  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

No espectro de massa da benzamida, verifica-se que existe uma diferença 

de massa de 15 entre o último pico a 121 unidades de massa com relação ao 

pico encontrado em 105. A massa de 15 unidades corresponde a perda de um 

grupo metila, que sai em forma de radical, .CH3. 

Se calcula a diferença entre os íons que aparecem a 121 e 77, comprova-

se que existe uma perda de 44 unidades de massa, que se corresponde com o 

radical .CONH2. Desta forma, fica demonstrado que a massa molecular desta 

substância é igual a 121. 

Também neste exemplo pode-se observar que o valor impar da massa 

molecular corresponde-se com um número ímpar de átomos de nitrogênio 

existente nesta molécula, cumprindo-se assim a chamada regra do nitrogênio.  

 

3.7.2.2. Regra do Nitrogênio 

Se o íon molecular tem massa impar se cumpriria a Regra do Nitrogênio. 

Íons moleculares com massas impar contém um número ímpar de átomos de 

nitrogênio. Um íon molecular par não contem nitrogênio ou apresenta um número 

par deste elemento. 
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3.7.2.3. Pico base 

Encontrar o pico base, íon de maior intensidade, equivale a encontrar a 

fragmentação predominante, o que pode oferecer importante informação 

estrutural.  

Nos aldeídos, R-CHO, a perda de .H forma um íon fragmento, R-+.C=O 

muito estável e por essa razão o íon fragmento M+.-1, chega a ser mais intenso 

que o próprio íon molecular. Neste caso, este íon fragmento, que exibe a maior 

intensidade entre todos os fragmentos formados, recebe o nome de pico base. 

No caso do 3-fenil-2-propenal, seu pico base é igual a 131 (Figura 45). 

 

Figura 45: Exemplo de quebra de ligação do 3-fenil-2-propenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FREEMAN, 1965  

 

3.7.2.4. Surgimento de íons moleculares de cada isótopo 

Compostos clorados e bromados são caracterizados mediante esta 

técnica. O cloro apresenta dois isótopos 35 e 37, sendo o primeiro 3 vezes mais 

abundante, então aparecerão dois íons moleculares separados a duas unidades 

de massa, sendo o primeiro 3 vezes mais intenso que o segundo. 

No caso dos compostos bromados são observados dois íons moleculares 

com quase a mesma intensidade, já que o bromo com massa 79 apresenta uma 

abundância isotópica similar ao isótopo Br com massa 81. 

Outra informação importante que fornece um espectro de massa está 

relacionada com a comprovação dos isótopos existentes na molécula 

desconhecida, por exemplo num composto bromado ou clorado, figura 75. 
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Espectro 37: Espectro de massa do bromo-metano 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FREEMAN, 1965  

 

No espectro de massas (espectro 37), se confirma rapidamente que existe 

um átomo de bromo nesta molécula, pois aparecem os picos 79 e 81, que 

correspondem aos dois isótopos do elemento bromo 79Br e 81Br que apresentam 

uma abundância relativa na natureza quase equivalente. Por essa razão, os 

picos apresentam quase a mesma intensidade. A diferença de massa entre estes 

picos e os observados em 94 e 96 unidades de massa, é 15 (perda do radical 

.CH3), comprovando que esses dois picos são os respectivos íons moleculares.  

 

Espectro 38: Espectro do cloreto de benzila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SPECTRAL DATABASE FOR ORGANIC COMPOUNDS, 2016 

 

No caso apresentado no espectro 38, o espectro de massa do cloreto de 

benzila, o íon molecular aparece em 126 unidades de massa para seu isótopo 

35Cl. Em 128 se observa um pico, que apresenta aproximadamente uma 

intensidade de um terço menor, o que equivale com o íon molecular do isótopo 

37Cl, que é um terço menos abundante na natureza. O pico base neste caso 
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confirma o íon benzila, C6H5CH2
+. a 91 unidades de massa, que se formou pela 

perda do radical cloro, .Cl. 

A espectrometria de massa é, sem dúvida, o método espectroscópico 

mais indicado para determinar a estrutura de compostos halogenados.  

 

3.7.2.5. Determinação da fórmula molecular 

A comparação entre o íon molecular e os picos M+1 e M+2, formados 

sempre pela presença de isótopos (por exemplo o isótopo 13C apresenta uma 

abundância relativa de apenas 1% com relação ao seu isótopo mais abundante, 

12C), que mesmo sendo pequena provoca a formação destes picos moleculares 

de intensidade bem baixa, mas que servem para determinar a fórmula molecular 

do composto. 

A fórmula molecular pode ser calculada a partir da abundância das 

fragmentações de picos isotópicos (M+1) e (M+2) com relação á intensidade do 

pico do íon molecular. 

Na tabela 59 mostra-se as porcentagens de abundancias isotópicas e 

massas moleculares de várias combinações de carbono, hidrogênio, oxigênio e 

nitrogênio. 

 

Tabela 59: Tabela com porcentagens e abundâncias isotópicas e massas 

moleculares 

Abundância, % M da altura do Pico 

Fórmula M +1 M +2 Massa molecular 

CN4O 2,85 0,25 84,0023 

C2N2O2 3,00 0,43 83,9960 

C2H2N3O 3,38 0,24 84,0198 

C2H4N4 3,24 0,06 84,0437 

C3O3 3,36 0,64 83,9947 

C3H2NO2 3,73 0,45 84,0085 

C3H4N2O 4,11 0,27 84,0324 

C3H6N3 4,48 0,08 84,0563 

C4H4O2 4,45 0,48 84,0211 

C4H6NO 4,84 0,29 84,0199 
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Fórmula M +1 M +2 Massa molecular 

C4H8N2 5,21 0,11 84,0088 

C5H8O          M = 84 5,57 0,33 84,0814 

C5H10N 5,94 0,15 84,1814 

C6H12 6,68 0,19 84,0029 

C7 7,56 0,25 84,0000 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Exemplo: um pico molecular com massa 84 com valores de M+1 e M+2 

de 5,57 e 0,33 % com relação à intensidade do íon molecular M+., sugere qual 

fórmula molecular? 

A resolução pode ser concluída pela tabela 15, onde, M+1 = 5,57 

M+2 = 0,33   MM = 84,0814 g/mol 

Portanto a fórmula molecular é: C5H8O 
 

3.7.3.  Informações extraídas dos fragmentos detectados num espectro de 

massa 

As fragmentações da molécula desconhecida não acontecem de forma 

arbitrária. Formam-se sempre os íons mais estáveis desde o ponto de vista 

termodinâmico. Nos últimos quarenta anos foi possível estudar as 

fragmentações típicas de cada uma das principais famílias de compostos 

orgânicos e por este motivo as informações que se podem extrair a partir dos 

íons fragmentos de um espectro de massa são essenciais no processo de 

caracterização estrutural. 

No espectro 39, demonstra-se a quebra de ligações próximas ao grupo 

carbonila, que resulta na perda de hidrogênio (íon molecular menos 1) ou a perda 

de CHO (íon molecular menos 29).  
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Espectro 39: Espectro de fragmentação do 3-fenil-2-propenal 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FREEMAN, 1965  

 

Sabe-se que os aldeídos mostram com bastante frequência a perda CHO, 

igual a 29 unidades de massa, sua perda dá lugar ao fragmento de massa 103. 

Não menos importantes são os típicos fragmentos 77 e 51 que aparecem 

também nos compostos orgânicos de natureza aromática.  

A seguir, na figura 46, apresenta-se um resumo dos principais 

mecanismos de fragmentação e também alguns exemplos de espectros de 

massa de diversos tipos de compostos orgânicos. 

 

Figura 46: Mecanismos de fragmentações mais comuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  
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No espectro do etilbenzeno (espectro 40) o pico base é típico de 

compostos aromáticos alquilados, nos quais a fragmentação mais favorecida é 

a formação do chamado íon tropílio, C7H7
+ de massa 91. 

 

Espectro 40: Espectro de massa de um composto aromático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

No espectro 40, em 106 m/z encontra-se o íon molecular, pois a diferença 

de massa em relação ao pico base é de 15 unidades de massa, o que representa 

a perda de 15 (radical metila, .CH3) intacta da massa molecular pesquisada e a 

diferença de massas corresponde às massas lógicas. Por fim, a fragmentação 

do anel aromático inicia-se em 77 m/z.  

O pico de fragmentação é resultante da quebra das ligaçoes C-C 

adjacentes à carbonila, descritas no espectro 41. 

 

Espectro 41: Espectro de massa de uma cetona 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FREEMAN, 1965  
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Observe-se que 114 é a massa molecular do composto, quando 

comparado com o íon fragmento 71 aparece uma diferença de massa igual a 43 

unidades, que está determinada pela perda do radical propila, formando-se os 

íons seguintes, descritos na figura 47. 

 

Figura 47: Fragmentação do 4-heptanona 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL  

 

Os fragmentos, demostrados no espectro 42, aparecem devido à quebra 

de ligação próxima ao grupo C=O, que é a perda do grupo alcóxi, -OR e junto 

com o rearranjo de hidrogênios. 

 

Espectro 42: Espectro de massa de um éster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FREEMAN, 1965  

 

Neste caso o íon fragmento 43, que é o pico base, corresponde ao 

demostrado na figura 48. 
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Figura 48: Íon fragmento 43 

O

m/z = 43 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

3.7.4. Limitações da Espectrometria de Massa 

Em alguns casos, quando se emprega a técnica de impacto eletrônico 

com uma energia de 70 eV, os íons moleculares aparecem com uma intensidade 

muito baixa ou simplesmente não aparecem no espectro, sendo difícil obter uma 

das principais informações estruturais que sempre se procura em MS. Isto está 

determinado pelo fato de que algumas moléculas orgânicas com o potente 

impacto eletrônico recebido se descompõem antes de apresentar o íon 

molecular. 

Uma variante para tentar resolver este problema seria registrar amostra 

desconhecida com um impacto eletrônico menor, talvez 15 eV, mas nesses 

casos a fragmentação da molécula diminuiria bastante, perdendo-se muita 

informação estrutural. 

Nestes casos a melhor solução para este problema seria empregar outra 

técnica de ionização complementar mais suave, como por exemplo, a ionização 

química. 

 

Figura 49: Ionização química 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Na figura 49, demonstra-se o método de ionização química usando o 

metano, como gás reagente. 
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Espectro 43: Espectros de massa da 3,4-dimetoxi-acetofenona sob 

impacto eletrônico e ionização química, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

No espectro 43, comparam-se os espectros da 3,4-dimetoxi-acetofenona 

obtidos pelas técnicas de impacto eletrônico e ionização química. 

Como se pode observar, aparecem no espectro por ionização química, 

poucos íons. Para o íon molecular desta molécula (180) se observa um pico 

[M+1].+ em 181 unidades de massa, que se correspondem ao mecanismo de 

formação geral explicado anteriormente. Também pode-se observar a presença 

de picos em 209 e 221 unidades de massa, respectivamente, que correspondem 

ao acréscimo de massa [M+ 29].+, sendo íon 29 = C2H5
.+, e [M+41].+ , sendo o 

íon 41 equivalente ao íon formado C3H5
.+, também registrados no mecanismo de 

ionização química. 

Desta forma pode-se determinar o íon molecular, no espectro mediante 

esta técnica mais branda na qual desaparecem muitos fragmentos registrados 

no espectro mediante impacto eletrônico. Por tal motivo, ambas as técnicas se 

complementam e ajudam a minimizar as limitações que várias moléculas 

orgânicas sofrem quando expostas a uma energia de ionização tão forte. 
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3.7.5. Tabelas com principais íons fragmentos formados e 

eliminados na espectroscopia de massa 

 

Tabela 60: Principais íons fragmentos formados na EM 

Principais íons fragmentos formados a partir de: 

m/z Composição 

14 CH2 

15 CH3 qualquer composto com esse grupo 

16 O diarilsulfóxidos ou nitrocompostos; NH2 aminas e amidas, 
sulfonamidas 

17 OH álcoois, ácidos carboxílicos; NH3 aminas e diaminas 

18 H2O álcoois, derivados oxigenados; NH4 derivados 
nitrogenados 

19 F derivados fluorados; H3O (H2O + H) 

26 C2H2 hidrocarbonetos aromáticos; CN nitrilas aromáticas 

27 C2H3 derivados vinílicos terminais; HCN aminas aromáticas, 
heterociclos nitrogenados, nitrilas aromáticas 

28 C2H4 ésteres etílicos; CO Aldeídos, fenóis; CH=NH; N2 

29 C2H5 derivados dietílicos; CHO aldeídos aromáticos 

30 CH2O éteres cíclicos e derivados metoxi ; NO nitro-
derivados; CH2=NH2

+ aminas primárias 

31 CH3O metil éteres; CH2OH álcoois primários 

32 CH4O ésteres metílicos; S derivados com enxofre 

33 HS isotiocianatos e tiois 

34 H2S tiois 

35 Cl derivados clorados 

36  HCl derivados clorados 

37 Cl derivados clorados 

38 HCl derivados clorados 

39 C3H3 alquinos 

40 CH2C=N derivados nitrogenados 

41 CH2=CH-CH2
+

 ; CH2=C=NH+ oximas; CH3CN acetonitrila 

42 C2H4N+  CH2=N+=CH2 aminas cíclicas; C2H2O+ acetil-
derivados 

43 C3H7 propil-derivados; CH3CO+ metilceronas; C2H5N+ 

aminas cíclicas 

44 CO2 de anidridos; H2C=N+H-CH3 acilamidas; +CH2NHCH3 

aminas secundárias 

45 +C(=O)OH ácidos carboxílicos; C2H5O éteres e ésteres; 
CHS+ disulfetos 

46 NO2 nitro-derivados; H2CS+ tioéteres 

47  CH3S+ tioéteres e tiois primários 

48 SO diarilsulfóxidos 

49 +CH2
35Cl derivados clorados 

50 CH3Cl derivados quaternários de cloretos de metilamônio 

51 C4H3
+ derivados aromáticos; +CH2

37Cl derivados clorados 

52 CH3Cl derivados quaternários de cloretos de metilamônio 
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Principais íons fragmentos formados a partir de: 

m/z Composição 

54 CH2CH2C N
 nitrilas 

55 C4H7
+ ciclohexanon-derivados; CH2=CHC+=O 

ciclopentanona-derivados 

56 +C4H8 
+CH2-CH2-CH2-CH2

. ; C3H6N+  H2C=CH-CH=N+H2 

ciclopentil e ciclohexilamino-derivados; C2O2
+ O=C-C=O 

dicetonas; .CH2CH2C=O lactona 

57 C4H9 alcanos CH3CH2CH2CH2
+

 ; C2H5C=O etilcetonas 

59 C2H3O2 
+COOCH3 metilésteres; C3H7O+ CH3CH2-CH=OH 

propiléteres; C2H5NO H2C=CH-NHOH oximas 

60 CH3CO2H O-acetilderivados; CH2ONO 

61 CH3CO2  + 2H, CH2CH2SH, CH2SCH3 

65 +C5H5 

66 

  ; HS-SH disulfetos 

69 +CF3 trifluormetil-derivados; CH2=C(CH3)C=O+de 2-metil-
ciclopentanona ou hexanona 

70 

C4H8N+ 

NH

derivados pirrolidínicos; C2H2NS+ 

H2C=N=C=S isotiocianatos 

71 C5H11 alcanos; C4H7O+ H3C-CH2-CH2-C+=O ésteres 
butíricos 

72 C2O3 .C(=O)-O-C=O+ andridos de ácidos aromáticos; 
C4H10N+ H2C=N+(CH2CH3)-CH3 aminas 

73 C3H5O2 +COOC2H5 Etilésteres; +CH2COOMe Metilésteres; 
C3H9Si+ (CH3)3Si Trimetilsilil-derivados; C3H7NO 

dimetilformamida 

74 C3H6O2 ;CH2=C(OH)-OCH3 Metilésteres;  

75 C3H7O2          H3C-O=CH-OCH3 dimetilacetais; C3H7S 
etilalquilsulfetos CH3CH2-S=CH2 

77 C6H5 derivados aromáticos 

79 Br+ derivados bromados 

81 Br+ derivados bromados 

83 CHCl2+ de clorofórmio  

87 C5H11O  C3H7-O=CH-CH3 éter-derivados 

91 

C7H7
+  

CH2

derivados benzílicos 
 

92 

C7H8
+ 

CH2

H

H

alquilbenzen-derivados 
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Principais íons fragmentos formados a partir de: 

m/z Composição 

95 

C5H3O2

O

C=O furilcarbonil-derivados; CH2Br+ brometos 
de alquila 

97 

C5H5S+ S

CH2

alquiltiofen-derivados 

99 

C5H7O2 OO Lactonas substituidas 

101 

C5H9O2 H3CO

CH2

OCH3

Dimetilacetais 

103 C8H7
+ C6H5-CH=CH+ derivados ácido cinâmico 

105 C7H5O+  C6H5-C=O+ fenilcarbonil-derivados; C6H5-N2
+ 

azocompostos aromáticos N NPh  
111 

C5H3OS+ S

O

Tiofencarbonil-derivados 

121 

C8H9O+ 

OMe

CH2
Metoxifenilalquil-derivados;   C7H5O2 

O

OH

Hidroxifenilcarbonil-derivados   

131 C9H7O+ C6H5-CH=CH-C=O derivados ácido cinâmico 

135 

C4H8Br Br 1-bromo-alcan-derivados 
137 

C4H8Br Br 1-bromo-alcan-derivados 
FONTE:ARQUIVO PESSOAL 
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Tabela 61: Principais fragmentos eliminados na EM 

Principais radicais e moléculas eliminadas na Espectrometria de Massa 

m/z Fragmento perdido 

1 H. 

2 2H. 
15 CH3

. 

16 O (ArNO2, óxidos de aminas, sulfóxidos); .NH2 (carboxamidas, 
sulfonamidas) 

17 OH. 

18 H2O (álcoois, aldeídos e cetonas) 

19 F. 

20 HF 

26 CH CH 

27 CH2=CH. ; HCN (nitritos aromáticos, N-heterocíclicos 

28 CH2=CH2 ; CO; (HCN + H) 

29 C2H5; (etil-cetonas); .CHO 

30 CH2O (ArOCH3); .CH2NH2; C2H6; NO (ArNO2) 

32 CH3O.; S 

33 SH. (tióis), (.CH3 e H2O) 

34 H2S (tióis) 

35  Cl. 

36  HCl, 2H2O 

37 Cl. ; HCl + H) 

38 C3H2; C2N; F2 

39 C3H3; HC2N 

40 HH3C  
41 CH2=CHCH2

. 

42 

CH2=CHCH3; CH2=C=O; NCO; NCNH2; CH2

H2
C

H2C  

43 C3H7
. propil-derivados; ArC(=O)-C3H7 propilcetonas; CH3C=O. 

(metil-cetonas, CH3C(=O)G, em que G = vários grupos 
funcionais), CH2=CH-O., (CH3

. e CH2=CH2), HCNO 

44 CH2=CHOH; CO2 (ésteres, anidridos); N2O; CONH2; NHCH2CH3  

45 CH3CHOH, CH3CH2O. (ésteres de etila); CO2H; CH3CH2NH2 

 

46  (H2O + CH2=CH2); CH3CH2OH; .NO2 (Ar-NO2) 

47 CH3S.  

48 CH3SH; SO (sulfóxidos); O3 

49 .CH2Cl 

51 .CHF2
 

52 C4H4 ; C2N2 

53 C4H5 

54 CH2=CH-CH=CH2 

55 CH2=CHCHCH3 

56 CH2=CHCH2CH3 ; CH3CH=CHCH3 ; 2CO 

57 .C4H9 (butilcertonas); C2H5C=O (etilcetonas) 
  

58 (NO + CO); MeC(=O)Me; C4H10 
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Principais radicais e moléculas eliminadas na Espectrometria de Massa 

m/z Fragmento perdido 

59 

CH3OC=O.; CH3C(=O)NH2, 
S

H

 
60 C3H7OH; CH2=C(OH)2 (ésteres acetato) 

61 

CH3CH2S.; 
S

H

 

62 (H2S + CH2=CH2) 

63 .CH2CH2Cl 

64 S2 ; SO2  

68 

H2C

CH2

CH3

 
69 .CF3 ; .C5H9

 

71 .C5H11 

73 CH3CH2-O-.C=O 

74 C4H9OH 

75 C6H3 

76 C6H4 ; CS2 

77 C6H5 ; CS2H 

78 C6H6 ; C5H4N 

79 Br. ; C5H5N 

80 HBr 

85 .CClF2 

100 CF2=CF2 

119 CF3=CF2
. 

127 I. 

128 HI 
FONTE ARQUIVO PESSOAL 
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4. Exercícios de caracterização estrutural de compostos orgânicos  

A caracterização estrutural de compostos orgânicos mediante as técnicas 

da análise orgânica. As informações que foram apresentadas neste capítulo, 

relacionadas com as sete etapas que devem ser seguidas para ter sucesso no 

processo de caracterização estrutural de compostos orgânicos em nenhum 

momento pretendem dar uma "receita" rígida de passos, que não podem ser 

alterados. 

Cada pesquisador selecionará a sequência de passos neste processo de 

elucidação estrutural de acordo com as características e grau de complexidade 

de cada substância orgânica e levando em consideração a experiência pessoal 

neste tipo de trabalho. 

A seguir citam-se alguns exemplos de como essa caracterização 

estrutural poderia ser realizada e discutida. Todos espectros foram tirados do 

site spectral database for organic compounds, nos anos de 2016 e 2017. As 

equações e esquemas obtidos são de arquivo pessoal dos autores desta 

dissertação. 

 

4.1. Exercícios com explicação e resposta 

4.1.1. Exercicio 1 - Análise Orgânica 

Uma substância A incolor é combustível, que mostra uma chama de cor 

avermelhada com formação de fuligem, é insolúvel em água, mas solúvel em 

éter etílico. Os testes de solubilidade com os restantes meios não ofereceram 

resultados positivos. A fusão sódica foi realizada, mas nenhum heteroátomo foi 

encontrado. O ensaio com a 2,4-dinitrofenilidrazina conduz à formação de um 

precipitado laranja de temperatura de fusão 248 oC, mas o teste com o reagente 

de Tollens não deu um resultado positivo. Os resultados da análise elementar 

quantitativa deram como resultado: C = 80% e H = 6,67%. O composto A reage 

com iodo em meio básico formando um sal e um precipitado amarelo, que se 

filtra e seca, fundindo entre 119-121 oC. O sal obtido é solúvel em água, mas 

quando se acidifica fornece o composto sólido incolor B, que funde a 122 oC, 

sendo sua fórmula molecular igual a C7H6O2. B é solúvel em éter, solução de 

hidróxido de sódio e reage com solução de bicarbonato de sódio liberando um 

gás não inflamável, que reage com solução aquosa de hidróxido de bário, 

formando um precipitado branco. B é insolúvel em água. B reage com cloreto de 
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tionila dando um composto C, que se transforma com anilina no composto D de 

ponto de fusão 165 o C. 

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos ensaios positivos realizados, formulando as 

equações químicas requeridas. 

2. Partindo dos resultados da análise elementar quantitativa e levando em 

consideração os derivados obtidos, faça uma proposta de estrutura para 

os compostos: A, B, C e D. 

 

Respostas com explicações do exercício 1: 

1. Sobre a cor da substancia: Trata-se de uma substância incolor. Isto 

significa que seu máximo de absorção está embaixo da faixa colorida (400-

800 nm). 

2. Sobre a solubilidade: Nesta substância deve predominar a parte apolar 

sobre a polar, pois o composto é insolúvel em água e solúvel em éter. 

3. A reação positiva com a 2,4-dinitrofenilhidrazina e a não reação com o 

reagente de Tollens, está indicando possível existência nesta molécula de 

um grupo C=O de uma cetona. 

H
N

NH2

NO2O2N

X

Y

O
+

H
N

N

NO2O2N

Y

X

- H2O

 

A reação positiva com a 2,4-dinitrofenilhidrazina com cetonas transcorre 

por um mecanismo de adição nucleofílica com perda de água, formando-se uma 

possível 2,4-dinitrofenilhidrazona. Este produto poderá ser utilizado 

posteriormente como derivado, se essa possível cetona encontra-se relatada na 

literatura.  

4. Os resultados da análise elementar orgânica nos permitem 

realizar o cálculo da fórmula empírica deste composto desconhecido. 
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Devido ao fato que não foram encontrados heteroátomos na fusão sódica, 

podemos pensar que como a soma das porcentagens obtidas não é igual a 

100%, sugerimos que a possível porcentagem de oxigênio deva ser 13,33%, 

calculamos a fórmula empírica seguindo os seguintes passos: 

 

C 80% 12 = 6,67 0,83 = 8 

H 6,67% 1 = 6,67 0,83 = 8 

O 13,33% 16 = 0,830,83 = 1 

 

A fórmula empírica seria igual a: C8H8O 

 

5. A reação de A com iodo em meio básico é uma tentativa de comprovar 

nesta molécula a presença de uma metilcetona, Me-C=O 

) 

Deve-se destacar que esta reação chamada de Halofórmio se realiza com 

facilidade e com altos rendimentos, quando existe um grupo funcional CH3-C=O 

ou CH3-CHOH. 

Neste caso B seria um ácido carboxílico com fórmula molecular C7H6O2, 

sendo que este composto sólido funde a 122 oC.  

Levando também em consideração que B é solúvel em éter, solução de 

hidróxido de sódio e reage com solução de bicarbonato de sódio liberando um 

gás não inflamável, que reage com solução aquosa de hidróxido de bário, 

formando um precipitado branco. B é insolúvel em água. 

Não cabe dúvida que B é um ácido carboxílico, onde predomina a parte 

apolar sobre a polar (insolúvel em água e solúvel em éter). 

A reação de B com cloreto de tionila está encaminhada a obter um cloreto 

de ácido: 
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E a reação posterior com a anilina deve fornecer a anilida correspondente. 

Procurando todas estas informações na literatura encontramos que o 

ácido formado na reação de halofórmio é o ácido benzóico, que funde a 122 oC 

e que uma vez transformado em seu cloreto de ácido e sua reação posterior com 

anilina, fornece a anilida, que aparece com igual ponto de fusão relatado. 

Se o ácido benzóico se formou na reação de halofórmio a partir de A, 

então pensamos que a metilcetona é a acetofenona, pois a 2,4-

dinitrofenilhidrazona deste composto funde a 248 oC. 

Nesta etapa final o pesquisador poderá determinar o ponto de ebulição 

deste composto A, que deve ser igual a 200 oC ou poderá selecionar a obtenção 

de algum outro derivado da acetofenona, que neste caso poderia ser a p-

nitrofenilhidrazona com P.F igual a 184 o C. Se essas informações 

complementares pudessem ser obtidas, não caberia nenhuma dúvida que A é a 

acetofenona.  

 

4.1.2.  Exercício 2 - Análise Orgânica 

Um líquido A apresenta uma cor escura, mas depois de ser destilado é 

incolor. Este composto puro apresenta um ponto de ebulição de 184 oC e é 

combustível, mostrando uma chama de cor avermelhada com formação de 

fuligem. A é insolúvel em água, mas solúvel em éter etílico e em solução de HCl 

e ácido sulfúrico concentrado, liberando-se neste último caso, muito calor, depois 

de esfriar a temperatura ambiente se forma um produto sólido B. Os testes de 

solubilidade de A com os restantes meios não ofereceram resultados positivos. 
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O ensaio de A com clorofórmio em presença de NaOH forma um produto com 

um cheiro muito desagradável, mesmo realizando este experimento na capela 

de extração de gases. A solução aquosa obtida a partir da fusão sódica com este 

composto A, quando tratada com solução de sulfato ferroso mostra um 

precipitado azul. O ensaio de Hinsberg realizado com cloreto de 

benzenosulfonila e a substância A fornece um produto, que é solúvel em solução 

de hidróxido de sódio. Depois de acidificar com HCl se forma um sólido que funde 

a 112 oC. Os resultados da análise elementar quantitativa de A deram como 

resultado:   C = 77,42%, H = 7,53% e N 15,05%. A reage com fenilisotiocianato 

em etanol como solvente, a refluxo por espaço de 15 minutos formando um 

derivado C. Para separar o produto puro se adiciona água à mistura de reação, 

ainda quente, até a formação de um precipitado, que se recristaliza de etanol. O 

ponto de fusão deste composto C é de 154 oC.   

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos ensaios positivos realizados, formulando as 

equações químicas requeridas. 

2. Partindo dos resultados da análise elementar quantitativa e levando em 

consideração os derivados obtidos, faça uma proposta de estrutura para o 

composto A, B e C. 

 

Respostas com explicações do exercício 2: 

1. Sobre a cor da substância: 

A cor do composto impuro revela que a mesma não está relacionada com 

um alto grau de conjugação eletrônica C=C, pois uma vez destilada a substância 

é incolor, mas este achado experimental nos indica que esta molécula pode 

conter algum grupo funcional, que poderia facilitar a possível oxidação deste 

composto. 

2. Sobre a solubilidade: 

Nesta substância deve predominar a parte apolar sobre a polar, pois o 

composto é insolúvel em água e solúvel em éter, mas os resultados positivos 

com HCl e ácido sulfúrico indica a possível existência de algum grupo com 

propriedades básicas nesta molécula. 

3. Sobre os resultados de ensaios de classificação: 
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O ensaio de A com clorofórmio em presença de NaOH forma um produto 

com um cheiro muito desagradável, mesmo realizando este experimento na 

capela de extração de gases, está indicando forte suspeita que estamos em 

presença de uma amina primária. 

 

 

4. Sobre os resultados da análise elementar qualitativa: 

Se a solução aquosa obtida a partir da fusão sódica com este composto 

A, quando tratada com solução de sulfato ferroso mostrasse um precipitado azul, 

então estaria confirmada a presença de nitrogênio na molécula, o que já foi 

indicado na reação anterior. 

5. O ensaio de Hinsberg é um ensaio de classificação, mas também pode 

fornecer um possível derivado valioso. 

No ensaio de Hinsberg uma possível amina reage com cloreto de 

benzenosulfonila e a substância A fornece um produto, que é solúvel em solução 

de hidróxido de sódio. Depois de acidificar com HCl se forma um sólido que funde 

a 112 oC.  

 

6. Sobre os resultados da Análise Elementar Quantitativa: 

Os resultados da análise elementar orgânica nos permitem realizar o 

cálculo da fórmula empírica deste composto desconhecido. 

 

C 77,42% 12 = 6,45 1,075 = 6 

H 7,53% 1 = 7,53 1,075 = 7 

N 15,05% 14 = 1,0751,075 = 1 
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A fórmula empírica seria igual a: C6H7N 

 

7. Ensaio do composto problema A com fenilisotiocianato. 

Quando se seleciona esta reação é porque se deseja confirmar 

definitivamente a presença de uma amina primária. 

 

A reage com fenilisotiocianato em etanol como solvente, a refluxo por 

espaço de 15 minutos formando uma feniltioureia C. O ponto de fusão deste 

composto C é de 154 oC.   

Quando se procura a temperatura de fusão desta feniltioureia na 

literatura, confirmamos que a mesma foi obtida a partir de anilina. 

O composto B formado pela reação entre anilina e ácido sulfúrico 

concentrado seria o sal: 

+   H2SO4H2N H3N

HSO4
B  

O composto C seria a correspondente: 

H
N C NHC6H5

S

Feniltioureia com T.F. 154 oC

C

 

 

4.1.3.  Exercício 3 - Análise Orgânica 

A substância A é um líquido incolor, fumegante ao ar, com cheiro 

desagradável e irritante. Apresenta ponto de ebulição igual a 197.2 °C. A é 

combustível e mostra uma chama de cor avermelhada com formação de fuligem, 

reage lentamente com água, formando um gás ácido. É solúvel em éter etílico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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Como A exibiu um resultado positivo na Prova de Beilstein, foi realizada a fusão 

sódica. A solução aquosa formada neste último ensaio foi acidificada com ácido 

nítrico e aquecida na capela por vários minutos. Quando se adiciona solução de 

nitrato de prata se forma um precipitado, que é solúvel em amônia. A reage com 

etilamina dando um precipitado branco B, que funde a 71 o C. Também reage 

com fenol formando um derivado C que também funde a 71 o C. Como os 

resultados da análise elementar quantitativa de A não deram um resultado 

reproduzível, foi necessário registrar um espectro de massa. 

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos ensaios positivos realizados, formulando as 

equações químicas requeridas. 

2. Partindo dos resultados do espectro de massa, determine qual 

halogênio forma parte desta molécula. 

3. Escreva e explique a estrutura dos compostos: A, B e C. 

 

Respostas com explicações do exercício 3: 

1. Sobre a cor da substância: 

A cor do composto impuro revela que a mesma não está relacionada com 

um alto grau de conjugação eletrônica C=C. 

2. Sobre a solubilidade e teste da chama: 

Nesta substância deve predominar a parte apolar sobre a polar, pois o 
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composto é insolúvel em água e solúvel em éter. Entretanto o achado 

experimental relacionado com uma reação lenta com a água é um indicio de que 

algum grupo funcional desta molécula tem afinidade pela água. 

O teste da chama também confirma que deve existir nesta molécula um 

alto conteúdo de C e H. 

3. Sobre os resultados da prova de Beilstein e fusão sódica: 

Se sabe que qualquer cor verde observada na prova de Beilstein obedece 

a existência na molécula de Cloro, ou Bromo ou Iodo. 

Os resultados do teste da fusão sódica indicam presença de cloro na 

molécula. 

4. Sobre a composição elementar quantitativa da substância: 

Devido ao fato que a substância é irritante e possivelmente com tendência 

a reagir com a água da atmosfera, ficou claro que uma determinação analítica 

quantitativa não é recomendável. 

Por isso foi necessário registrar um espectro de massa. 

5. Avaliação do espectro de massa: 

Neste espectro se observa rapidamente que o íon molecular é igual a M.+ 

140 unidades de massa, já que a diferença de massa com o pico base é de 35 

unidades, o que confirma também que nesta molécula existe cloro. Observando 

mais cuidadosamente na região onde fica o íon 140, da para registrar um pico 

em 142, que deve corresponder-se com íon molecular do isótopo 37Cl, que é 2/3 

menos intenso que o primeiro. 

O pico base (fragmentação mais frequente neste caso) aparece a 105 

unidades de massa, o que é típico do íon Ph-C+=O.   

Todos os dados obtidos até agora oferecem forte indicio de que a 

substância problema é o cloreto de benzoila. Para confirmar esta hipótese foram 

selecionadas duas reações de obtenção de derivados deste composto. 

6. Obtenção de derivados: 
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Com a obtenção da N-etil-benzamida e do benzoato de fenila ficou 

totalmente comprovado que a substância A é o cloreto de benzoila. 

 

4.1.4.  Exercício 4 - Análise Orgânica 

A substância A é um líquido incolor, miscível tanto em água como éter 

dietílico, mas insolúvel em hidróxido de sódio e solução de NaHCO3. Quando 

misturamos A com ácido sulfúrico concentrado num tubo de ensaio da para 

perceber aumento de temperatura. Ambos os compostos reagem sob 

aquecimento para formar um composto gasoso B, que exibe ensaio positivo 

tanto com Br2/CCl4, como com solução aquosa básica de KMnO4. A substância 

desconhecida A reage com metais alcalinos, liberando um gás altamente 

inflamável e explosivo. A é combustível e mostra uma chama de cor azul. 

Quando A reage com fenilisocianato forma uma mistura de compostos de difícil 

separação, mas em estado puro e seco reage com este reagente formando um 

sólido C que funde a 52 oC. A reação de A com cloreto de p-nitro-benzoila forma 

outro sólido D com temperatura de fusão entre 56-58 oC.  

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos ensaios positivos realizados, formulando as 

equações químicas requeridas. 

2. Partindo dos resultados experimentais obtidos com ácido sulfúrico 

concentrado, fenilisocianato e cloreto de p-nitro benzoila, faça uma proposta das 

estruturas dos compostos: A, B, C e D. 

3. Qual seria a temperatura de ebulição deste composto A? 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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Respostas com explicações do exercício 4: 

1. Sobre a cor da substância: 

A cor do composto revela que a mesma não está relacionada com um alto 

grau de conjugação eletrônica C=C. 

2. Sobre a solubilidade e teste da chama: 

Nesta substância deve existir um equilíbrio da parte apolar e polar, pois a 

molécula é solúvel tanto em água como em éter. 

O ensaio positivo com ácido sulfúrico concentrado indica que a molécula 

apresenta algum grupo funcional que aceita prótons. 

O teste da chama indica alto conteúdo de oxigênio.  

3. Resultados dos ensaios de classificação: 

Os ensaios de classificação efetuados confirmam o caráter anfôtero deste 

composto, pois libera com sódio metálico (base) um gás inflamável e explosivo, 

que deve ser gás hidrogênio e forma por outra parte com ácido sulfúrico 

concentrado outro gás B, que sob a ação de solução básica de KMnO4 e com 

Br2/CCl4, relaciona positivamente. Um gás com estas características indica a 

formação de eteno a partir de etanol sob a ação do H2SO4. 

4. Derivados a serem obtidos para confirmar que A é etanol. 

Quando A reage com fenilisocianato forma uma mistura de compostos de 

difícil separação, mas em estado puro e seco reage com este reagente formando 

um sólido C que funde a 52 oC.  

 

A reação de A com cloreto de p-nitro-benzoila forma outro sólido D com 

temperatura de fusão entre 56-58 oC.   
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Finalmente se poderia determinar o ponto de ebulição deste composto A, 

sendo o mesmo igual a 78 oC, o que confirmaria adicionalmente que A é o etanol. 

 

4.1.5. Exercício 5 - Análise Orgânica 

A substância A é um sólido branco (P.F. 106 oC) irritante e solúvel em 

água, álcoois e outros solventes orgânicos polares. Com soluções de hidróxido 

de sódio e NaHCO3 é muito solúvel, desprendendo neste último caso um gás 

não inflamável, que forma precipitado branco em contato com solução de 

Ba(OH)2. Na fusão sódica se observa uma forte evolução de gás. A solução 

aquosa produto deste teste é acidificada com ácido acético. A adição de umas 

gotas de solução de acetato de chumbo ocasiona a formação de um precipitado 

de cor preta. A solução alcalina da fusão sódica em contato com cristais de 

nitroprussiato de sódio formam uma cor violeta. A reação de A com PCl5 forma 

um produto intermediário que transforma-se facilmente com amônia num 

precipitado branco B que funde a 137 oC. B é solúvel em solução de hidróxido 

de sódio. Foi registrado um espectro de massa de B, devido ao fato de que a 

análise elementar quantitativa não deu um resultado reproduzível. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polaridade
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Perguntas: 

1. Explique cada um dos ensaios positivos realizados, formulando as 

equações químicas requeridas. 

2. Partindo dos resultados experimentais obtidos com A e PCl5/NH3 e do 

espectro de massa fornecido do composto B, faça uma proposta das estruturas 

dos compostos: A e B. 

 

Respostas com explicações do exercício 5: 

1. Sobre a cor da substância: 

A cor do composto revela que a mesma não está relacionada com um alto 

grau de conjugação eletrônica C=C. 

2. Sobre a solubilidade: 

A solubilidade em água indica predomínio da parte polar sobre a apolar. 

Como este composto é solúvel em NaOH e libera CO2 (g) a partir de 

solução de NaHCO3 indica forte caráter ácido desta molécula. 

3. Sobre a análise elementar qualitativa: 

A partir dos resultados da fusão sódica ficou totalmente demonstrado que 

estas substâncias contem enxofre. 

4. Obtenção de possível derivado para caracterizar o composto A: 

A partir dos resultados até aqui obtidos, a amostra desconhecida deve ser 

um ácido sulfônico. 

Os ácidos sulfônicos podem ser transformados sob as condições 

PCl5/NH3 numa sulfonamida. 

 

 

 

A sulfonamida que funde a 137 o C tem por matéria-prima o ácido p-toluen-

sulfônico. 
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4. Avaliação do espectro de massa:  

Para confirmar este dado, foi registrado um espectro de massa. 

O íon molecular aparece a M.+ 171 unidades de massa, já que a diferença 

de massa do pico mais próximo (m/z 155) se corresponde com uma perda de 16 

unidades de massa (-NH2). A massa impar confirma que na molécula existe um 

número ímpar de átomos de nitrogênio. 

 

O pico base a 91 unidades de massa confirma o íon tropílio   

 

Com estes resultados não existe dúvida que o composto A é o ácido p-

toluen-sulfônico. 

 

4.2.  Caracterização estrutural de compostos orgânicos mediante as 

técnicas do Infravermelho e Análise Orgânica 

4.2.1. Exercício 1 - Infravermelho e Análise Orgânica 

Um composto A líquido e incolor somente é solúvel em éter dietílico. 

Para garantir sua caracterização estrutural foi registrado um espectro no 

Infravermelho em forma de filme líquido. 
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Este composto A reage com solução concentrada de hidróxido de sódio 

sob aquecimento, formando-se metanol como subproduto da reação. Depois de 

esfriar se acidifica com ácido clorídrico até a formação de um sólido B. Este 

composto B é solúvel em éter dietílico, em soluções de hidróxido de sódio e 

bicarbonato de sódio, liberando uma gás inerte neste último ensaio. B forma, 

com brometo de p-bromo-fenazila em presença de trietilamina/acetona, um 

sólido C, que funde a 119 oC e apresenta fórmula molecular igual a C15H11BrO3.  

 

Foi registrado um espectro IV do composto B em KBr: 

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos resultados obtidos nesta análise. 

2. Levando em consideração os espectros IV e os derivados obtidos, faça 

uma proposta de estrutura para os compostos A, B e C. 

 

Respostas com explicações do exercício 1: 

1. Resultados do teste de solubilidade: 

O composto A é sem dúvida uma substância, onde predomina a parte 

apolar da molécula. 

Na transformação de A em B sob a ação de NaOH sob aquecimento 

observamos que B adquiriu nesta reação propriedades ácidas significativas, pois 

chega a liberar CO2 da solução de NaHCO3, mas a característica apolar se 

mantém também em B. 

2. Resultados dos espectros de IV: 

No espectro do composto A se observam absorções típicas de Csp
2-H e 

Csp
3-H, acima e embaixo de 3000 cm-1, respectivamente. Nesse espectro 
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também vemos uma intensa banda em 1724 cm-1, que deve corresponder-se 

com uma banda C=O. 

No espectro do composto B se observa uma forte absorção entre 2500-

3000 cm-1, que é típica do grupo H-O dos ácidos carboxílicos. Em comparação 

a banda carbonílica aparece agora a número de onda inferior (1689 cm-1). 

Com estas informações em mão não temos dúvida que o composto A é 

um éster e que B é um ácido carboxílico, que foi obtido pela ação do NaOH 

quente, liberando-se o correspondente álcool e formando-se o sal sódico do 

ácido carboxílico, que em meio ácido forma o ácido carboxílico. 

 

 

 

O p-bromo fenacilato de fenila que funde a 119 oC tem como matéria-

prima o ácido benzóico (Substância B), que foi obtido a partir do benzoato de 

metila, A, mediante saponificação. 
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4.2.2. Exercício 2 - Infravermelho e Análise Orgânica 

Um composto sólido A (pó amarelo a bronze, antes de ser recristalizado) 

com ponto de fusão de 112-116 oC, somente é solúvel em éter dietílico e 

hidróxido de sódio. A fusão sódica deste composto foi realizada, mas nenhum 

heteroátomo foi detectado. Para garantir sua caracterização estrutural foi 

registrado um espectro no Infravermelho em KBr 

 

 

O composto A reage com solução amoniacal de nitrato de prata, 

depositando-se prata metálica e formando-se um sal, que depois de ser 

acidificado se converte em B. Este composto B é um sólido com temperatura de 

fusão de 216 oC. Também foi registrado o espectro IV em KBr e o espectro de 

Massa de B: 
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O composto B reage com cloreto de tionila em DMF durante 30 minutos 

a refluxo. A mistura reativa se deixa esfriar e se verte sobre 15 mL de hidróxido 

de amônio gelado, formando-se um precipitado branco, que se lava com água e 

se recristaliza de etanol/H2O. O produto C formado funde a 161 oC. 

 

 Perguntas: 

1. Explique cada um dos resultados obtidos nesta análise. 

2. Levando em consideração os espectros IV e o espectro de massa, bem 

como o derivado obtido, faça uma proposta de estrutura para os compostos A, 

B e C. 

3. Explique por que razão o produto B apresenta um ponto de fusão muito 

maior que A e C. 

 

Respostas com explicações do exercício 2: 

1. Resultados do teste de solubilidade: 

Em A predomina a parte apolar da molécula, mas deve ter algum grupo 

ácido, pois é solúvel em NaOH. 

2. Resultados do espectro IV do composto A: 

A banda larga e intensa entorno de 3200 cm-1 somente pode ser 

provocada por um grupo OH, já que a fusão sódica excluiu a presença de 

nitrogênio na amostra e como a substância foi solúvel em NaOH deve ser um 

fenol substituído. 
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Aparecem também duas bandas intensas em 1689 e 1604 cm-1, que 

devem corresponder-se com uma banda C=O e C=C, respectivamente. 

3. Resultados de ensaios de classificação: 

O teste de A com o reagente de Tollens foi positivo, já que se formou prata 

metálica e um sal de ácido, que depois de ser acidificado formou o composto B, 

que apresenta um ponto de fusão 216 oC, bem superior que sua matéria-prima, 

o que se deve esperar de uma molécula com maior grau de associação 

intermolecular. 

4. Resultados do espectro IV e de massa do composto B: 

No espectro IV de B se continua observando a banda intensa do grupo 

OH fenólico entorno de 3400 cm-1 e a banda intensa OH entre 2500-3000 cm-1 

do ácido carboxílico. 

Em 1994 cm-1 se observa uma banda C=O conjugada e também se pode 

comprovar a presença de absorções C=C numa região perto de 1600 cm-1. 

O espectro de massa de B confirma a massa molecular deste ácido 

carboxílico em 138 unidades de massa, pois a diferença com o pico em 121 (pico 

base) se corresponde com a perda de 17 unidades de massa, típica de um 

radical .OH. 

5. Obtenção de derivado para confirmar a estrutura do composto: 

Realizando uma busca de dados de ácidos carboxílicos com estas 

características estruturais, observamos que o ácido 4-hidroxi-benzóico funde a 

mesma temperatura de fusão de nossa amostra, mas o ácido 3-hidroxi-benzóico 

funde numa região próxima (203 o C). 

Para sair de dúvidas, selecionamos a obtenção da correspondente amida. 
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4.2.3.  Exercício 3 - Infravermelho e Análise Orgânica 

Um sólido escuro impuro A foi destilado a 217 oC, obtendo-se um produto 

incolor que funde a 43 oC. 

A é solúvel em éter dietílico e em solução de hidróxido de sódio. Foi 

realizada a fusão sódica com A., excluindo-se a presença de nitrogênio e 

enxofre, mas no teste com a solução de nitrato de prata existiu dúvidas se o 

halogênio é cloro ou bromo. 

 

Foi registrado o espectro IV de A: 

 

 

A mostra um resultado positivo na prova de Beilstein e por existir dúvida 

sobre qual halogênio está presente na amostra foi registrado um espectro de 

massa: 
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A reage com bromo, formando-se um derivado B e como produto colateral 

brometo de hidrogênio. B apresenta a seguinte fórmula molecular: C6H3Br2ClO. 

Também A se combina com ácido monocloroacético em presença de 

hidróxido de sódio dando um precipitado branco C com ponto de fusão 156 oC, 

depois de acidificar a mistura de reação com HCl. 

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos resultados obtidos nesta análise. 

2. Levando em consideração o espectro IV e o espectro de massa de A, bem 

como os derivados obtidos B e C, faça uma proposta de estrutura para os 

compostos A, B e C. 

3. Mostre a equação de cada reação para a obtenção dos compostos B e C, 

respectivamente. 

4. Que tipo de ensaio de classificação complementar poderia realizar para 

confirmar a presença do composto A? 

 

Respostas com explicações do exercício 3: 

1. Resultados do teste de solubilidade: 

Neste teste se verifica que a parte apolar predomina nesta molécula, mas deve 

apresentar um grupo ácido para dar positivo o ensaio com NaOH. 

2. Avaliação do espectro IV de A: 
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Como não existe nitrogênio neste composto A, a banda de absorção larga e 

intensa perto de 3400 cm-1, deve ter sido provocada por um grupo OH fenólico. 

Há bandas intensas em 1500 e 1600 cm-1 que devem estar originadas por 

grupos C=C. 

3. Avaliação do espectro de massa de A: 

O íon molecular deste composto aparece em 128 unidades de massa, já que 

o pico que aparece em 93 se diferencia em 35 unidades de massa e ao mesmo 

tempo comprova a presença na molécula do cloro. 

Observando com maior cuidado a região do íon molecular da para observar 

um pico em 130 unidades de massa, que se corresponde com o íon molecular 

do isótopo 37Cl, três vezes menos que o anterior. 

4. Obtenção de derivados a partir de A: 

Como pensamos que o composto A deve ser um fenol clorado, foram 

selecionadas duas reações de obtenção de possíveis derivados para acabar de 

confirmar a estrutura deste composto e seus derivados. 

 

Como a temperatura de fusão deste derivado é igual a 90 oC observamos que 

o p-clorofenol poderia ser o composto A. 

Para corroborar esta hipótese selecionamos mais um derivado. 

 

 

Como a temperatura de fusão do ácido ariloxiacético é igual a 156 o C, não 

cabe dúvida que trata-se do p-cloro-fenol. 
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4.2.4.  Exercício 4- Infravermelho e Análise Orgânica 

Um líquido incolor A insolúvel em água, mas solúvel em éter dietílico 

mostra o seguinte espectro IV registrado em KBr: 

 

 

Também foi registrado o espectro RMN-13C de A: 

 

A reage solução concentrada de KOH a refluxo dando um sal, que em 

meio ácido se converte em B e é isolado etanol como produto colateral. B é 

solúvel em NaOH e NaHCO3. 

B se mistura com cloreto de tionila em DMF e se aquece durante 30 

minutos a refluxo, fornecendo C. A seguir foi adicionado ácido fórmico anidro, 



244 
 

que reage com o excesso de cloreto de tionila. A reação posterior de C com 

benzilamina permite a obtenção de um sólido branco D com ponto de fusão de 

61 oC. 

C reage também com hidróxido de amônio dando um sólido branco E, que 

funde a 82 oC e que apresenta o seguinte espectro IV: 

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos resultados obtidos nesta análise. 

2. Levando em consideração o espectro IV e o espectro de RMN-13C de 

A, bem como os derivados obtidos B, C, D e E, faça uma proposta de estrutura 

para os compostos A, B, C, D e E. 

3. Mostre a equação de cada reação para a obtenção dos compostos B e 

E, respectivamente. 

 

Respostas com explicações do exercício 4: 

1. Resultados do teste de solubilidade: 

Um líquido incolor A insolúvel em água, mas solúvel em éter dietílico. Aqui 

predomina a parte apolar sobre a polar e o composto se comporta como neutro 

frente aos restantes solventes de classificação. 

2. Avaliação dos espectros IV e RMN-13C do composto A: 

No espectro IV se observa fortes bandas de absorção embaixo de 3000 

cm-1, o que indica que não existem vibrações de valência Csp
2-H. 

Isso da para ver claramente no espectro RMN-13C. Se observam 4 únicas 

sinais, mas nenhuma delas na região C=C aromática. 
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No espectro IV se observa uma forte absorção acima de 1700 cm-1, típica 

de de um grupo C=O não conjugado. 

O sinal em 172 ppm no espectro RMN-13C coincide com este achado em 

IV. 

3. Ensaio de saponificação com KOH: 

A reage solução concentrada de KOH a refluxo dando um sal, que em 

meio ácido se converte em B, que parece ser um ácido carboxílico, pois é solúvel 

em NaOH e NaHCO3.  

 

4. Obtenção de derivados para concluir a caracterização estrutural: 

Por esse motivo B se mistura com cloreto de tionila em DMF e se aquece 

durante 30 minutos a refluxo, fornecendo C, que deve ser o correspondente 

cloreto de ácido. A adição de ácido fórmico anidro foi proposital, pois pode 

eliminar o excesso de cloreto de tionila. A reação posterior de C com benzilamina 

permite a obtenção de um sólido branco D com ponto de fusão de 61 oC, que 

deve ser uma N-Bencilamida. 

 

C, como cloreto de ácido, pode reagir também com hidróxido de amônio 

dando um sólido branco E, que deve ser uma amida, que funde a 82 oC.  



246 
 

 

Isso pode ser observado no espectro IV desta molécula. 

Esse tipo de banda intensa e larga em forma de dupleto acima de 3200 

cm-1 é típico do grupo NH2.  

Levando em consideração todos estes resultados chegamos à conclusão 

de que o composto A é o acetato de etila, B é o ácido acético, C é o cloreto de 

acetila, D a N-Bencilacetamida e E a acetamida. 

 

4.2.5.  Exercício 5 - Infravermelho e Análise Orgânica  

Um líquido incolor A de ponto de ebulição 82 oC forma misturas 

homogêneas, tanto com água como éter dietílico.Também com sulfúrico 

concentrado se observa interação positiva. A não reage com solução de 

hidróxido de sódio, mas desprende um gás inflamável quando reage com sódio 

metálico. 

Na fusão sódica não foi comprovada a presença de halogênios, enxofre 

ou nitrogênio. 

Foi registrado um espectro IV como filme, bem como um espectro RMN-

13C: 
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        ppm   Int.  Assign. 

       69.05   264      1 

       31.23  1000      2 

 

A reage com o reagente de Lucas formando uma mistura heterogênea, a 

partir da qual foi isolado o composto B.  

 

Foi registrado um espectro IV de B, como filme: 

 

 

As reações de A com cloreto de 3,5-benzoila e cloreto de p-nitrobenzoila 

permitiu a formação dos derivados C e D com pontos de fusão 142 oC e 116 oC, 

respectivamente. 

 

Perguntas: 

1. Explique cada um dos resultados obtidos nesta análise. 

2. Levando em consideração o espectro IV e o espectro de RMN-13C de 
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A, bem como os derivados obtidos B, C e D, faça uma proposta de estrutura 

para os compostos A, B, C e D. 

3. Mostre a equação de cada reação para a obtenção dos compostos B e 

D, respectivamente. 

 

 Respostas com explicações do exercício 5: 

1. Resultados do teste de solubilidade: 

O composto A é tanto solúvel em água como em éter. Isto significa que 

existe um equilíbrio da influência da parte polar e apolar. Foi comprovado o 

caráter anfótero deste composto A, pois interage com H2SO4 e libera gás H2 em 

contato com sódio metálico. 

2. Avaliação dos espectros IV e RMN-13C: 

O espectro IV de A mostra uma banda intensa quase em 3400 cm-1, que 

deve ser provocada por um grupo OH. Aparecem absorções embaixo de 3000 

cm-1, que sem dúvida deve corresponder-se com a ligação Csp
3-H. 

No espectro RMN-13C de A também não se observam átomos de carbono 

com deslocamento químico superior a 70 ppm. Destaca-se que neste composto 

somente existem 2 tipos de carbonos equivalentes. 

3. Resultados de ensaios de classificação: 

A reage com ácido clorídrico concentrado em presença de cloreto de zinco 

para formar um composto B, que sem dúvida é um cloreto de alquila. 

4. Avaliação do espectro IV de B: 

Destaca-se a desaparição da banda OH, o que sugere que A é um álcool 

terciário. 

5. Obtenção de derivados para confirmar a presença de um álcool 

terciário: 

 

 

A reação de A com cloreto de 3,5-benzoila forma o composto C com ponto 
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de fusão 142 oC. 

O cloreto de p-nitrobenzoila permitiu a formação do derivado D com ponto 

de fusão 116 oC. 

 

 

 

Considerando todos estes resultados chegamos à conclusão que o 

composto A é o ter-butanol. 

OR

O

NO2

O2N

C

OR

O

O2N D
HO

A

Cl

B

 

 

 

4.3.   Exercicios com resposta 

4.3.1. Exercicio 1 

Uma substância incolor é combustível e mostra uma chama de cor 

avermelhada com formação de fuligem. Este composto é insolúvel em água, mas 

solúvel em éter dietílico. O ensaio com a 2,4-dinitrofenilidrazina conduz à 

formação de um precipitado laranja de temperatura de fusão característico, mas 

o teste com o reagente de Tollens não deu um resultado positivo. Os resultados 

da análise elementar quantitativa deu como resultado: C = 80% e H = 6,67%. 

Foram registrados vários espectros para caracterizar a estrutura deste 

composto. 
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Espectro no Infravermelho: 

 

 

Também foi registrado um espectro de massa deste composto. 

 

 

 

 

       

Para confirmar a estrutura do composto desconhecido foi registrado um 

espectro de Ressonância Magnética Nuclear protónico.  
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    Assign.     Shift(ppm) 

 

      A             7.94       

      B          7.68 to 7.32 (integral dos sinais A e B igual a 5H) 

      C             2.585 (integral 3H) 

 

 

Foi registrado também um espectro de Resonância Magnética Nuclear 

13C. 

 

          

Perguntas: 

1. Qual é o composto orgânico que gerou todos esses dados químicos, 
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físicos e espectroscópicos? 

2. Explique cada dado químico, físico e espectroscópico obtido. 

                      

4.3.2. Exercício 2 

Um composto apresenta as seguintes características: 

É insolúvel em água e solúvel em éter dietílico. O composto é solúvel em 

NaOH 5% e insolúvel em HCl 5% e em NaHCO3. Os dados da análise orgânica 

elementar quantitativa são os seguintes: 

C 70.59% e H 5.88%. 

Foram registrados os seguintes espectros: 

 

Espectro IV:  

 

Espectro de Massa: 
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 Espectro RMN-1H:  

 

 

Espectro RMN-13C: 

 

 

          

 

Perguntas: 

1. Qual é a estrutura química do composto? 

2. Explique os ensaios químicos de classificação típicos desta 

substância. 
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3. Quais derivados químicos poderiam ser obtidos para garantir a 

caracterização total desta molécula? 

4. Explique cada dado espectroscópico obtido.  

 

4.3.3. Exercício 3 

Um composto sólido branco que funde na faixa entre 214-16 oC apresenta 

a fórmula molecular C7H6O3. Esta substância A reage com cloreto de tionila, 

formando um composto B, que na sequencia reage com hidróxido de amônio 

formando um sólido branco que apresenta uma temperatura de fusão igual 161 

oC.  

Foram registrados os seguintes espectros para garantir a caracterização 

estrutural desta molécula A: 

 

Espectro IV registrado em KBr: 

 

 

Espectro RMN-1H: 
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Espectro RMN-13C: 

 

Espectro de massas: 

 

Perguntas:      

1. Levando em consideração todos os dados químicos e os resultados 

dos espectros registrados, faça uma proposta de estruturas para os compostos 

A e B. 

2. Calcule o número de lugares de insaturação desta molécula A e 

justifique o valor obtido. 

3. Em que solventes de classificação seria solúvel o composto A?  

4. Escreva e justifique a estrutura do derivado B. Faça uma proposta de 

outros derivados que poderiam ser empregados para caracterizar o composto A.  
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5. Justifique cada dado espectroscópico obtido. 

 

4.3.4. Exercício 4 

Foi registrado um espectro IV do composto A desconhecido em solução 

de CCl4. 

 

 

Espectro de massa: 
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Espectro RMN-1H: 

 

Espectro RMN-13C: 

 

Dados químicos: 

O composto A é um sólido branco que funde na faixa entre 121-123 oC. 

Esta substância é solúvel em éter dietílico, hidróxido de sódio e em solução de 

bicarbonato de sódio. 

 

 

Com cloreto de tionila A forma um intermediário B, que reage com N-

bencilamina dando um derivado C, que funde a 165 oC. 
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A substância A reage com hidróxido de sódio para formar o produto 

intermediário D. Na sequência D se transforma na presença da 2-bromo-1-(4-

bromo-fenil)-etanona, dando o derivado E, que funde a 119 oC. 

 

Perguntas: 

1. Proponha uma estrutura para o composto A, levando em conta todos 

os resultados químicos e espectroscópicos obtidos. Justifique cada dado obtido. 

2. Escreva as estruturas dos compostos B, C, D e E.  

 

4.3.5. Exercício 5 

Um composto orgânico apresenta a solubilidade seguinte: 

- insolúvel em água, em HCl 5% e em NaHCO3, solúvel em éter etílico e 

em NaOH 5%. 

Os resultados da análise elementar quantitativa é a seguinte: 63.16 % de 

C; 5.26 % de H. Os resultados espectrais são os seguintes: 

 

Espectro IV: 
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Espectro de Massa: 

 

 

Espectro RMN-1H: 

 

 

 

 

 

 



260 
 

Espectro RMN-13C: 

    

 

         

Perguntas: 

1. Qual é a estrutura deste composto orgânico? 

2. Quais ensaios de classificação seriam úteis para identificar este 

composto e quais derivados químicos serviriam para sua caracterização total? 

3. Explique cada uma das informações obtidas a partir dos espectros 

e das propriedades físicas e químicas deste composto. 

 

4.3.6. Exercício 6 

Um composto orgânico A ao reagir com uma solução de FeCl3 da uma cor 

violeta. 

A solubilidade do composto é a seguinte: insolúvel em água, HCl 5%, 

NaHCO3 5% e é solúvel em éter etílico e NaOH 5%. A análise orgânica elementar 

é a seguinte: 63.16 % de C; 5.26 % de H. Foram registrados os seguintes 

espectros: 
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Espectro IV: 

 

Espectro de massa: 
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Espectro RMN-1H: 

 

Espectro RMN-13C: 

     

 

 

Outras informações complementares: 

O composto A é aquecido com hidróxido de potássio em refluxo por 

espaço de 8 horas. Posteriormente o composto é neutralizado com ácido 

clorídrico, formando-se um composto B, cujos espectros são os seguintes: 
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Espectro IV: 

 

 

Espectro de Massas: 

 

 

Perguntas: 

1. Qual é a estrutura química dos A e B? Dê os nomes destes 

compostos. 
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2. Quais seriam as principais propriedades químicas do composto B? 

Explique mediante equações estes ensaios de classificação que daria este 

composto B. 

3. Explique a transformação de A em B. 

4. Justifique cada dado espectroscópico e químico obtido a partir dos 

compostos A e B. 

 

4.3.7. Exercício 7 

Um composto orgânico A de fórmula geral C7H6O2 apresenta um ponto de 

fusão de 115 oC e forma os seguintes derivados: 

 

 Benzoato Feniluretano Derivado 
bromado 

Ácido 
ariloxiacético 

Ponto de fusão  72 oC 136 oC 181 oC 198 oC 

 
 

O composto A reage ainda com iodeto de metila em meio básico 

formando um composto B, cujos espectros colocamos a seguir: 

 
Espectro IV: 
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Espectro de Massas: 

 
 
Espectro RMN-1H: 
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Espectro RMN-13C: 
     

 
 
          

Perguntas: 

1. Qual é a estrutura química dos compostos A e B? 

2. Explique a reação de A, transformando-se em B. 

3. Explique a formação dos derivados químicos do composto A. 

4. Faça uma predição da solubilidade dos compostos A e B em água, 

éter dietílico, solução de hidróxido de sódio 5%, solução de bicarbonato de sódio, 

ácido clorídrico 5%. 

5. Explique cada um dos dados espectrais do composto B. 

 

 

4.3.8. Exercício 8 

Um composto insolúvel em água, mas solúvel em éter etílico e HCl 5%, 

sendo a sua reação com ácido sulfúrico concentrado muito exotérmica. Foram 

registrados os seguintes espectros: 
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Espectro IV: 

 
 
Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

Espectro RMN-13C: 

 

  Perguntas: 

1. Escreva a estrutura do composto orgânico objeto de análise. 

2. Explique os resultados do teste de solubilidade. 

3. Explique cada um dos dados espectroscópicos obtidos. 

4. Que tipo de derivados químicos poderia selecionar para concluir 

com sucesso a caracterização total desta molécula? Formule as equações de 

obtenção destes derivados. 
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4.3.9. Exercício 9 

Um composto orgânico A reage com sódio metálico desprendendo um 

gás combustível. O composto A é insolúvel em água, solução de hidróxido de 

sódio e NaHCO3. Este composto A reage com cloreto de p-Nitro-benzoila dando 

um precipitado de um composto B que funde a 62 oC. A substância A reage 

ainda em meio anidro com fenilisocianato dando um precipitado de um composto 

C que funde a 81 oC.   

Foram registrados os seguintes espectros da substância desconhecida A:  

 

Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

 Espectro RMN-13C: 

       

 

Perguntas: 

1. Qual é a estrutura e o nome desta substância A e de seus 

derivados B e C? 

2. Qual é o nome do gás combustível formado na reação do composto 

A com sódio metálico e que tipo de reação acontece neste caso? 
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3. Explique a formação destes derivados mediante B e C mediante 

equações químicas. 

4. Explique todos os dados espectroscópicos encontrados, 

correlacionando os mesmos com a estrutura do composto A. 

5. Explique os resultados dos testes de identificação química e os 

resultados da solubilidade deste composto A. 

 

4.3.10. Exercício 10 

Abaixo são representadas as estruturas de 4 compostos distintos e os 

correspondentes espectros IV, Massas, RMN-1H e RMN-13C de um destes 4 

compostos. 

OC2H5

O

O

O

O

O

H3CO

O  

 

Espectro IV: 
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Espectro de Massas: 

 

Espectro RMN-1H: 
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Espectro RMN-13C: 

     

 

Perguntas: 

1. A qual dos compostos pertencem esses 4 espectros? Justifique sua 

resposta em cada caso. 

2. Faça uma predição da solubilidade desse composto nos solventes 

de classificação. 

3. Descreva um ensaio químico de identificação e explique mediante 

equações químicas um procedimento para a obtenção de um derivado químico 

desta substância. 

4. Faça uma predição do deslocamento químico, multiplicidade e 

curvas integrais dos sinais no RMN-1H dos compostos excluídos. 
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4.3.11. Exercício 11 

Colocamos a seguir 4 estruturas de compostos orgânicos isômeros: 

OH

O

H OMe

O

O

MeO

O

OH

 

Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

 

Espectro RMN-13C: 
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Perguntas: 

1. Levando em consideração os espectros acima colocados, 

selecione a estrutura que deu origem a estes 4 espectros. Justifique cada dado 

espectroscópico encontrado para ratificar sua proposta. 

2. Faça uma predição das principais propriedades físicas e químicas 

deste composto. 

3. Indique um teste de classificação que permita identificar cada um 

destes 4 compostos orgânicos. 

4. Relate um derivado que serva para a caracterização total de cada 

um destes 4 compostos. Explique sua resposta mediante equações químicas. 

 

4.3.12. Exercício 12 

A
CH3I

Meio básico
B

1. AgNO3

NH3
C

SOCl2/NH3
D

2.HCl  

 

Um composto A reage com iodeto de metila em meio básico dando o 

composto B. A substância B reage com nitrato de prata amoniacal formando o 

composto C. O composto C finalmente transforma-se, na sequência, primeiro 

com cloreto de tionila e depois com amônia para dar o composto D, cujos 

espectros combinados colocamos a seguir: 

Espectro IV: 
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Espectro de Massas: 

 

Espectro RMN-1H: 
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Espectro RMN-13C: 

 

      

Pergunta-se: 

1. Escreva a estrutura dos compostos A, B, C e D. Explique as 

reações envolvidas nestas transformações estruturais. 

2. Explique cada dado espectroscópico encontrado, que confirmam a 

estrutura do composto D. 

3. Indique um teste de classificação para os compostos A, C e D. 

4. Que tipo de derivados podem ser obtidos a partir dos compostos B 

e D. 

 

4.3.13. Exercício 13 

Este composto arde com chama vermelha e formação de fuligem e 

apresenta os seguintes dados da análise elementar quantitativa: 66.67 % C e 

6.66 % H. 
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Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

  Espectro RMN-13C: 

 

 Perguntas: 

1. Qual é a estrutura química deste composto? 

2. Como será a solubilidade deste composto nos solventes de 

classificação? 
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3. Explique um teste de identificação que poderia ser usado para 

caracterizar esta substância e descreva o procedimento de obtenção de um 

derivado. 

4. Justifique cada dado espectroscópico encontrado. 

 

 

4.3.14. Exercício 14 

O composto desconhecido é somente solúvel em éter dietílico. Arde 

com chama vermelha com formação de fuligem. O ensaio de Beilstein foi 

positivo. Foram registrados os seguintes espectros:     

 

Espectro IV: 
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Espectro de Massas: 

 

 

Espectro RMN-1H: 
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 Espectro RMN-13C: 

 

Perguntas:  

1. Qual é a estrutura do composto desconhecido? 

2. Explique os ensaios de classificação positivos desta substância e faça 

uma proposta dos derivados que poderiam ser obtidos. 

3. Explique cada dado espectroscópico obtido e a solubilidade. 

 

 

4.3.15. Exercício 15 

O composto desconhecido é solúvel em éter dietílico, hidróxido de sódio 

e bicarbonato de sódio, liberando um gás não combustível. O ensaio com 

solução de cloreto férrico apresenta cor violeta. Foram registrados os seguintes 

espectros:  
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Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

    Espectro RMN-13C: 

 

Perguntas: 

1. Qual é o composto que gerou todos esses espectros? 

2. Explique todos os dados químicos e espectroscópicos que fornece este 

composto. 
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4.4.16. Exercício 16 

Uma substância liquida é solúvel em éter etílico, ácido clorídrico e 

sulfúrico e apresenta os seguintes dados de análise elementar quantitativa: 

70.07 % C; 8.03 % H; 10.22 % N 

Foram registrados os seguintes espectros: 

Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

Espectro RMN-13C: 

 

Pergunta-se: 

1. Qual é a estrutura deste composto?  

2. Qual será a solubilidade do mesmo em água? 

3. Explique cada dado espectroscópico obtido. 

4. Este composto reage com cloreto de p-toluensulfonila, cloreto de 

benzoila e fenilsotiocianato dando precipitados que fundem a 106 oC, 174 oC e 

148 oC, respectivamente. Formule as correspondentes equações químicas. 
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4.3.17. Exercício 17 

Um composto desconhecido A é solúvel em éter dietílico, ácido clorídrico 

e ácido sulfúrico. O teste de Beilstein também deu um resultado positivo. Esta 

substância reage ainda com o ácido monocloroacético em meio básico e com 

fenilisocianato dando os composto B e C, que fundem a 154 e 144 oC, 

respectivamente. Foram registrados os seguintes espectros: 

Espectro IV:     

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

Espectro RMN-13C: 

 

          

Perguntas: 

1. Levando em consideração os dados químicos e espectroscópicos faça 

uma proposta estrutural para os compostos A, B e C. 

2. Escreva as equações e explique a formação dos compostos B e C a 

partir de A. 

3. Explique os resultados dos ensaios químicos efetuados. 
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4.3.18. Exercício 18 

Um composto A funde a 27 oC e apresenta um ponto de ebulição de 205-

206 oC. O composto é solúvel tanto em água como éter dietílico. A reage com 

hidróxido de sódio sob aquecimento e posterior acidificação forma um líquido B, 

que também é solúvel em água e éter dietílico. Em solução aquosa de NaOH e 

NaHCO3 também é solúvel, liberando neste último caso um gás não combustível. 

Foram registrados a partir de A os seguintes espectros: 

 

Espectro IV: 

 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

 

Espectro RMN-13C: 

 

 

Perguntas: 

1. Faça uma proposta de estrutura para os compostos A e B. Proponha 

derivados para a caracterização do composto B. 

2. Explique todos os resultados obtidos na análise orgânica para ambos 
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os compostos e os dados espectroscópicos do composto A. 

 

4.3.19. Exercício 19 

Um composto desconhecido A é insolúvel em água, mas solúvel em éter 

dietílico. A reage com sódio metálico, liberando um gás inflamável, mas é 

insolúvel em hidróxido de sódio e solução de bicarbonato de sódio. A análise 

elementar quantitativa deste composto deu como resultado: 84,85% C e 7,07% 

H. A arde com chama vermelha com formação de fuligem e tem uma temperatura 

de ebulição de 347 oC. Foram registrados os seguintes espectros:    

 

Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

Espectro RMN-13C:  

 

Perguntas: 

1. Levando em consideração os dados físicos, químicos e 

espectroscópicos, faça uma proposta estrutural para o composto A. 

2. Explique a reação de A com o sódio metálico, bem como os testes de 

solubilidade efetuados. 
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4.3.20. Exercício 20 

Um composto de estrutura desconhecida A é solúvel em éter dietílico e 

solução de hidróxido de sódio. A prova de Beilstein deu um resultado positivo. A 

reage com cloreto de benzoila e com bromo dando derivados sólidos B e C que 

fundem a 93 e 90 oC, respectivamente. Foram registrados os seguintes 

espectros:    

Espectro IV: 

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN 1H: 

 

Espectro RMN 13C: 

 

Perguntas: 

1. Faça uma proposta de estrutura para os compostos A, B e C. 

2. Explique cada dado físico, químico e espectroscópico obtido. 

3. Explique os resultados da solubilidade do composto A. 
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4.3.21. Exercício 21 

O composto A de estrutura desconhecida é solúvel em éter dietílico, mas 

insolúvel em água. A reage com o reagente de Tollens formando um espelho de 

prata. Também no ensaio de Beilstein deu um resultado positivo. Foram 

registrados os seguintes espectros: 

Espectro IV:  

 

Espectro de Massas: 
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Espectro RMN-1H: 

 

    Espectro RMN-13C: 

 

 

 

Perguntas: 

1. Proponha uma estrutura para A a partir dos dados químicos e 

espectroscópicos obtidos. Justifique sua resposta de cada dado obtido. 

2. Justifique os resultados do teste de solubilidade. 

3. Quais ensaios de classificação de grupos funcionais orgânicos 

poderiam ser realizados para a caracterização total deste composto.  
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4.3.22. Exercício 22 

Um composto A arde com chama vermelha com formação de fuligem e 

somente é solúvel em éter dietílico. A reage com hidróxido de sódio sob 

aquecimento, liberando um gás com propriedades básicas um intermediário B, 

que em presença de ácido clorídrico concentrado forma um composto C. O 

composto C é solúvel em éter dietílico, NaOH e NaHCO3, liberando neste último 

caso um gás não combustível. Foram registrados espectros aos compostos A e 

C: 

 

Espectro IV do composto A 

 

Espectro de Massas do composto A 
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Espectro RMN-1H do composto A 

     

Espectro RMN-13C do composto A 
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Espectro IV do composto C 

 

 

Espectro de Massas do composto C 
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Espectro RMN-13C do composto C 

 

 

Perguntas: 

1. Proponha as estruturas dos compostos A, B e C. Explique como se 

formam os compostos B e C a partir de A. 

2. Explique cada dado químico e espectroscópico obtido com estes 

compostos. 

 

4.3.23. Exercício 23 

Um sólido branco A, que descompõe a 232 oC, é solúvel em água, solução 

de hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, 

mas insolúvel em éter dietílico. Uma solução aquosa de A reage com cloreto de 

benzoila em presença de NaHCO3, formando um sólido branco B que funde a 

187 oC. O Rf desta substância em fenol/H2O foi igual a 0,40. Foram registrados 

os seguintes espectros: 
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Espectro IV registrado em KBr 

 

Espectro de Massas 
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Espectro RMN-1H em D2O 

 

Espectro RMN-13C (pH = 1,28) 

 

Perguntas: 

1. Proponha uma estrutura para os compostos A e B. 

2. Explique cada dado físico e espectroscópico obtido a partir de A. 
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4.3.24. Exercício 24 

Um sólido branco A com ponto de fusão igual a 38 oC é solúvel em 

hidróxido de sódio e bicarbonato de sódio, liberando neste último caso um gás 

não inflamável e um sal sódico B. B seco reage com pentacloreto de fósforo a 

150 oC durante 30 minutos, formando o composto C, que reage a seguir com 

amônia concentrada transformando-se em D, que funde numa faixa entre 136-

138 oC.    

 

Espectro IV de A em KBr: 

 

Espectro RMN-1H de A: 
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Espectro RMN-13C de A: 

 

Espectro de Massas de A: 
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Espectro IV de D em KBr: 

 

Espectro de Massas do composto D: 
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Espectro RMN-1H do composto D: 

  

 

Espectro RMN-13C do composto D: 

 

 

 



308 
 

Perguntas: 

1. Levando em consideração os dados químicos e espectroscópicos, faça 

uma proposta de estrutura para A, B, C e D. Explique como se formam os 

derivados a partir de A. 

2. Faça uma predição da solubilidade de todos estes compostos nos 

solventes de classificação. 

 

4.3.25. Exercício 25 

Uma substância líquida A com ponto de ebulição de 184 oC é solúvel em 

solução de ácido clorídrico ao 5% em éter dietílico e com ácido sulfúrico. A seca 

reage com cloreto de p-toluen-sulfonila, formando o composto B, que funde 

numa faixa entre 102-4 oC.    

Espectro IV de B em KBr: 
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Espectro RMN-1H de B: 

 

 

Espectro RMN-13C de B: 
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Espectro de Massas de B: 

          

 

 

Perguntas: 

1. Levando em consideração os dados químicos e espectroscópicos, faça 

uma proposta de estrutura para A e B. Explique como se forma B a partir de A. 

2. Faça uma predição da solubilidade de estes compostos nos solventes 

de classificação. 

3. Explique em detalhe as principais propriedades físicas e químicas do 

composto B. 
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4.4. Respostas 

4.4.1. Exercício 1 

Espectro IV: 

Bandas de absorção no infravermelho entorno de 3000 cm-1(3030, típica 

da unidade estrutural =CH e 2970 cm-1 é provocado pela existência na molécula 

de uma vibração de valência -Csp
3- H, respectivamente). 

Uma banda intensa em 1690 cm-1, típica do estiramento C=O (grupo 

carbonila). As absorções em 1600 e 1590 cm-1são típicas da unidade estrutural 

C=C.  

 

Espectro de Massa: 

O pico de maior intensidade (pico base) aparece a 105 unidades de 

massa. A diferencia entre esse pico e o pico situado a 120 unidades de massa é 

igual a 15, o que se corresponde com um grupo metila (CH3). 

Aparece também um pico em 15 unidades de massa, o que confirma a 

presença de um grupo metila na molécula. 

O íon fragmento situado a 77 unidades de massa é típico de um anel 

aromático. O pico em 105 unidades de massa pode ser originado pela existência 

na molécula de um grupo C6H5C=O. 

 

Espectro RMN-1H:  

Pela posição, tipo de sinal (singuleto em 2.585 ppm) e pela integral 3H. 

Este grupo deve ser um grupo metila ligado a um grupo C=O. 

Pela posição e tipo de sinal os multipletos que aparecem entre 7.32 e 7.94 

com integral 5H deve corresponder-se com um anel aromático monosubstituido. 

 

Espectro RMN-13C:  

No espectro aparecem um total de 6 sinais, que se correspondem com 

seis tipos diferentes de átomos de carbono magneticamente não equivalentes. 

O sinal em 197 ppm deve ser provocado pela presença na molécula de um grupo 

carbonila. Os quatro sinais que aparecem entre 137 e 128 ppm se correspondem 

com átomos de carbono aromáticos.O sinal em 26.47 ppm se corresponde com 

um grupo CH3. 
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Avaliação de resultados de forma combinada: 

1. As características aromáticas do composto foram comprovadas a 

partir dos seguintes resultados experimentais: 

- o composto arde com chama avermelhada e formação de fuligem, típico 

de compostos com alto conteúdo de carbono. 

- aparecem bandas de absorção no espectro IV em 3030 cm-1, típicas do 

grupo =CH aromático. Também as bandas observadas em 1600 e 1590 cm-1 são 

típicas da unidade estrutural C=C existente no anel aromático. 

- os multipletos que aparecem entre 7.32 e 7.94 com integral 5H deve 

corresponder-se com um anel aromático monosubstituido C6H5. 

- aparecem no espectro de RMN 13C quatro diferentes sinais de átomos 

de carbono, que pela posição que ocupam no espectro se correspondem com 

carbonos aromáticos. 

O íon fragmento em 77 unidades de massa se corresponde com a unidade 

estrutural C6H5 confirmando-se a presença de um grupo fenila na molécula. 

 

2. Presença na molécula estudada de um grupo carbonila de uma 

cetona aromática. 

No ensaio com o reagente 2,4-dinitrofenilidrazina formou-se um 

precipitado laranja de ponto de fusão de 248 oC, entretanto a reação do 

composto problema com o reagente de Tollens foi negativo, o que indica que o 

composto deve ser uma cetona. 

A banda intensa em 1690 cm-1 se corresponde com uma cetona aromática 

ligada diretamente a um anel aromático C6H5. 

No espectro de RMN 13C o sinal em 197.85 foi originada por um grupo 

cetónico.   

No espectro de massa, o pico base aparece a 105 unidades de massa, o 

que é típico da unidade estrutural C6H5C=O. 

 

3. Presença na molécula estudada de um grupo CH3. 

No espectro RMN 1H aparece um singuleto em 2.585 ppm) e pela integral 

3H. Este grupo deve ser um grupo metila ligado a um grupo C=O. 

O espectro RMN 13C confirma a existência deste grupo metila, pois se 

observa um sinal a 26.47 ppm, o que se corresponde com um grupo CH3. 
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A banda em 2970 cm-1 é provocado pela existência na molécula de uma 

vibração de valência -Csp
3- H, o que confirma o grupo CH3. 

O composto que gerou todas estas informações químicas, físicas e 

espectroscópicas foi a acetofenona. 

 

O

acetofenona
 

 

 

4.4.2. Exercício 2 

 

O

p-hidroxi-acetofenona

HO

 

 

 

 

4.4.3. Exercício 3 

OH

O

HO

ácido p-hidroxi-benzóico 
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4.4.4. Exercício 4 

OH

O

ácido benzóico  

 

4.4.5. Exercício 5 

H

O

MeO

HO

Vanilina ou 4-hidroxi-3-metoxi-benzaldeído 

 

4.4.6. Exercício 6 

O

O

H

OMe

O

O

H

OH

Composto A: Salicilato de metila Composto B: Ácido Salicilico 

 

4.4.7. Exercício 7 

HO

H

O

MeO

H

O

p-hidroxi-benzaldeído

Composto A

p-Metoxi-benzaldeído

Composto B  
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4.4.8. Exercício 8 

NH2

Anilina  

 

 

 

4.4.9. Exercício 9 

OH

2-Feniletanol ou

composto A

O

O

NO2

composto B

O
H
N

O

composto C

 

 

 

4.4.10. Exercício 10 

OCH2CH3

O

Benzoato de etila  
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4.4.11. Exercício 11 

OH

O

Ácido 2-metil-benzóico 
 
 
4.4.12. Exercício 12 

MeO

NH2

O

p-Metoxi-benzamida 
4.4.13. Exercício 13 

O

OH

O

Ácido 4-Fenoxi-butanóico  
 

 
4.4.14. Exercício 14 

Cl

O

4-Cloro-acetofenona
 

 
 
4.4.15. Exercício 15 

HO

OH

O

MeO

Ácido ferúlico
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4.4.16. Exercício 16 
NH2

H3CH2CO 4-etoxi-anilina 
 

 
 
 
4.4.17. Exercício 17 

OH

Br 4-bromo-fenol 
 

 
4.4.18. Exercício 18 
 

N

O

H

N-Metil-acetamidacomposto A =

OH

O

composto B = Ácido acético 
 

 
4.4.19. Exercício 19 

OH

o-Bencil-fenil-metanol  
 

 
4.4.20. Exercício 20 

OH

Cl
4-cloro-fenol  
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4.4.21. Exercício 21 

Cl

H

O

4-clorometil-benzaldeído 

 

4.4.22. Exercício 22 

 

H3C

CN

Composto A = p-Tolil-acetonitrila

H3C

COOH

Composto C = Ácido p-Tolil-acético

H3C

COONa

Composto B = p-Tolil-acetato de sódio

 

 

4.4.23. Exercício 23 

H2N

OH

O

Composto A = glicina Composto B = Ácido benzoilamino-acético

N
H

COOH

O
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4.4.24. Exercício 24 

 

SO3H

A = ácido p-toluen-sulfónico

SO3Na

B = p-toluen-sulfonato de sódio

SO2Cl

C = cloreto de p-toluen-sulfonila

SO2NH2

D = p-toluen-sulfonamida  
 

 
4.4.25. Exercício 25 
 

NH2

A = Anilina

SO2NHC6H5

B = p-toluen-sulfonanilida  
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3. CONCLUSÃO 

 

Depois de concluir a escritura deste trabalho chegamos as seguintes 

conclusões: 

1. Foi possível identificar um composto orgânico através das técnicas 

químicas, bem como os métodos espectroscópicos de caracterização estrutural 

UV, IV, RMN e espectroscopia de massa; 

2. Mediante a realização dos exercícios combinados se aprofundou nas 

propriedades físicas, químicas e espectroscópicas no processo de 

caracterização estrutural de compostos orgânicos de estrutura desconhecida. 

3. Foi possível destacar as aplicações e limitações que cada método 

possui para caracterizar um composto orgânico desconhecido. 

4. Também se aprofundou nas bases teóricas da química orgânica. 
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