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Instruções	gerais	para	o	exame	prático	(TOTAL	DE	PONTOS	=	300,	em	2	perguntas	e	
que	correspondem	a	40	%	da	pontuação	final	do	exame)	

1.	Durante	todo	o	tempo	em	que	se	encontra	no	laboratório,	deverá	sempre	estar	equipado	
com	bata	 e	 óculos	 de	 segurança.	O	 responsável	 do	 laboratório	 deve	 autorizar	 a	 bata	 e	 os	
óculos	de	segurança.	Use	luvas	quando	for	necessário.	

2.	 Espera-se	que	o	estudante	 trabalhe	de	 forma	 segura	e	 respeitadora,	mantendo	 limpo	o	
material	e	o	lugar	de	trabalho.	Pergunte	ao	assistente	de	laboratório	se	tiver	alguma	dúvida	
relativa	às	normas	de	segurança.	

3.	Tem	5	horas	para	completar	todo	o	exame	e	escrever	as	respostas	adequadas.		Deve	parar	
imediatamente	de	trabalhar,	assim	que	ouvir	o	sinal	de	final.		

4.	Escreva	o	nome	na	página	de	rosto	do	exame	e	verifique	que	o	seu	código	se	encontra	em	
todas	as	folhas	do	exame.	

5.	 Pode	 realizar	 os	 trabalhos	 práticos	 na	 ordem	 que	 desejar.	 	 Antes	 de	 iniciar	 o	 trabalho	
experimental	 leia	 cuidadosamente	 todo	 o	 exame	 prático	 e	 verifique	 os	 espaços	 para	 as	
respostas.	Verifique	onde	está	todo	o	material	que	vai	utilizar.		

6.	Inicie	a	prova	quando	for	dado	o	sinal	de	iniciar.	

7.	Deve	escrever	 todos	os	 resultados	nos	espaços	adequados.	 	Não	deve	escrever	 fora	dos	
espaços	marcados	pois	não	será	considerado	para	a	pontuação.	 	Pode	usar	a	parte	de	trás	
das	folhas	como	papel	de	rascunho.	

8.	Realize	 todos	os	cálculos	nos	espaços	disponíveis.	 	 Só	poderá	 receber	a	pontuação	mais	
elevada	se	apresentar	explicitamente	todos	os	passos	e	cálculos	para	obter	o	resultado	final	
correto.	

9.	Para	medir	com	as	pipetas	deverá	utilizar	unicamente	a	pompete.	

10.	 É	 proibido	 comer	 ou	 beber	 no	 laboratório.	 Pode	 pedir	 autorização	 ao	 assistente	 de	
laboratório	para	ir	à	casa	de	banho	ou	para	beber	água.	

11.	Use	somente	a	esferográfica,	a	tabela	periódica,	a	régua,	o	marcador		e	a	calculadora	que	
lhe	foram	fornecidos.			

12.		Escreva	todas	as	respostas	com	esferográfica	(Não	use	lápis).	

13.	 Se	 necessitar	 de	 mais	 reagentes	 ou	 se	 tiver	 que	 repor	 algum	 material	 peça-o	 ao	
assistente	 de	 laboratório.	 O	 primeiro	 pedido	 não	 será	 penalizado.	 A	 partir	 do	 segundo	
pedido,	será	penalizado	com	1	(um)	ponto	por	cada	pedido.	

15.	Um	sinal	de	aviso	será	dado	15	minutos	antes	do	final	do	tempo	previsto	para	a	prova.	
Quando	 soar	 o	 sinal	 de	 final,	 deverá	 deixar	 de	 trabalhar	 imediatamente.	 Se	 não	 parar	 de	
trabalhar,	o	problema	que	está	a	realizar	será	anulado.	Uma	vez	terminado	o	exame,	deixe	
todo	o	material	na	mesa	de	trabalho.	
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Resíduos	químicos	e	material	de	vidro.		

1.	Trate	os	residuos	químicos	como	se	indica	em	cada	problema	prático.	 	Antes	de	iniciar	o	
exame,	dar-se-ão	também	as	instruções	correspondentes	aos	resíduos	perigosos.	

2.	 O	 material	 de	 vidro	 partido	 deve	 ser	 colocado	 no	 recipiente	 para	 resíduos	 de	 vidro	
partido.		
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Soluções e reagentes 
 

 Reagentes Frases R Frases S 

PROBLEMA	
PRÁTICO	1	

100	mL	de	solução	problema,	Al3+	e	Mg2+	 36/37/38	 26,	37/39	
250	mL	de	solução	padronizada	de	EDTA 36/37/38	 2,	26,	37/39	

100	mL	de	solução	padronizada	de	ZnSO4	
22,	41,	
50/53	

22,	26,	39,	46,	
60,	61	

100	mL	de	solução	tampão	de	carbonato		
(pH	=	10)	

-	 24/25	

20	mL	de	trietanolamina 36	 26,	39	

Indicador	negro	de	eriocromo	T	 36	 26,	39	

PROBLEMA	
PRÁTICO	2	

0,50 g de salicilamida para síntese 
(C7H7NO2)	

22,	
36/37/38	

26,	36	

20 mL etanol absoluto	 11	 7,	9,	16,	33	

0,60 g de iodeto de sódio (NaI)	 36/37/38,	
42,	43	

3/9/49,	26,	38,	
36/37/39,	59	

10 mL de solução de hipoclorito de sódio 
(NaOCl) a 4 % (m/V)	

31,	34,	
36/38,	50	

23,	24/25,	26,	
36/37/39,	38,	

45	
10 mL de solução de tiossulfato de sódio 

(Na2S2O3) a 10 % (m/V)	 -	 24/25	

5 mL HCl a 10 % (m/V)	 34,	37	
1/2,	26,	

36/37/39,	45	
Uma quantidade muito pequena de 

salicilamida num frasco rotulado  
“salicilamida para TLC”	

22,	
36/37/38	

26,	36	

3 mL de solvente para dissolver amostras para 
TLC (etanol-diclorometano, 1:1)	 11,	40	

7,	9,	16,	23,	
24/25,	33,	
36/37	

3 mL de solvente para TLC  (hexano:acetato 
de etilo, 3:2) 

11,	36,	38,	
48/20,	

51/53,	62,	
65,	66,	67	

9,	16,	26,	29,	
33,	36/37,	61	
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Frases R 

11	 Facilmente	inflamável	 42	
Possibilidade	de	sensibilização	

por	inalação	

48/20	

Nocivo:	risco	de	efeitos	graves	
para	a	saúde	em	caso	de	
exposição	prolongada	por	

inalação	

43	
Possibilidad	de	sensibilização	por	

contacto	com	a	pele	

22	 Nocivo	por	ingestão	 50/53	

Muito	tóxico	para	os	organismos	
aquáticos,	pode	provocar	a	longo	
prazo	efeitos	negativos	no	meio	

ambiente	aquático	

31	
Em	contacto	con	ácidos	liberta	

gases	tóxicos	
51/53	

Tóxico	para	os	organismos	
aquáticos,	pode	provocar	a	longo	
prazo	efeitos	negativos	no	meio	

ambiente	aquático	

34	 Provoca	queimaduras	 62	
Possível	risco	de	prejudicar	a	

fertilidade	
36/37/3

8	
Irrita	os	olhos,	a	pele	e	as	vias	

respiratórias.	
65	

Nocivo.	Se	se	ingere	pode	causar	
dano	pulmonar	

40	 Possíveis	efeitos	cancerígenos	 66	
A	exposição	repetida	pode	

provocar	secura	ou	formação	de	
gretas	na	pele	

41	 Risco	de	lesões	oculares	graves	 67	
A	inalação	de	vapores	pode	

provocar	sonolência	e	vertígens	
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Frases S 

1/2	
Conservar	fechado	e	manter	
fora	do	alcance	das	crianças	

33	
Evitar	a	acumulação	de	cargas	

electrostáticas	

2	
Manter	fora	do	alcance	das	

crianças	
36	

Usar	indumentária	protetora	
adequada	

3/9/49	
Conservar	unicamente	no	

recipiente	de	origem,	em	lugar	
fresco	e	bem	ventilado	

36/37/39	

Usar	indumentária	e	luvas	
adequadas	e	proteção	para	os	

olhos/a	cara	

7	
Manter	o	recipiente	bem	

fechado	
38	

Em	caso	de	ventilação	
insuficiente,	usar	equipamento	

respiratório	adequado	

9	
Conservar	o	recipiente	em	lugar	

bem	ventilado	
37/39	

Usar	luvas	adequadas	e	proteção	
para	os	olhos/a	cara	

16	
Conservar	afastado	das	chamas	
ou	fontes	de	faíscas	-	Não	fumar	

45	

Em	caso	de	acidente	ou	
indisposição,	contactar	

imediatamente	o	médico	(se		
possível	mostrar-lhe	o	rótulo)	

22	 Não	respirar	o	pó	 46	
Em	caso	de	ingestão,	contactar	
imediatamente	o	médico	e	
mostrar	o	rótulo	ou	o	frasco	

23	

Não	respirar	os	
gases/fumos/vapores/aerosóis	
[denominação(ões)	adequada(s)	
a	especificar	pelo	fabricante]	

59	

Contactar	o	fabricante	ou	
fornecedor	para	obter	
informações	sobre	a	sua	
recuperação/reciclagem	

24/25	
Evitar	o	contacto	com	os	olhos	e	

a	pele	
60	

Eliminar	o	produto	e	o	seu	
recipiente	como	resíduos	

perigosos	

26	

Em	caso	de	contacto	com	os	
olhos,	lavar	imediata	e	

abundantemente	com	água	e	
contactar	um	médico	

61	

Evitar	a	sua	libertação	para	o	
meio	ambiente.	Obter		instruções	
específicas	/	ficha	de	dados	de	

segurança	

29	
Não	deitar	os	resíduos	no	

esgoto	
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Material fornecido 
 
PROBLEMA PRÁTICO 1 
 
- 4	erlenmeyer	de	100	ou	125	mL	
- 1	bureta	de	25	mL	
- 1	funil	de	vidro	para	bureta	
- 1	copo	(gobelé)	de	50	mL	
- 1	pipeta	volumétrica	de	10	mL	
- 1	proveta	de	10	mL		
- 1	tubo	de	centrífuga	graduado	de	15	mL	com	tampa	
- 1	copo	térmico	de	esferovite	com	tampa	para	preparar	banho	de	água	quente		
- 1	suporte	universal	
- 1	pinça	de	bureta	
- 1	esguicho	de	água	ultrapura	
- 1	pompete	
- 1	pipeta	conta-gotas	de	plástico	
- 1	folha	de	papel	branco	
 
PROBLEMA PRÁTICO 2 
	
- 2	Erlenmeyer	de	100	ou	125	mL	
- 2	frascos	de	5	ou	10	mL	
- 1	espátula	metálica	
- 1	vareta	de	vidro	
- Pinça	
- 1	recipiente	para	gelo	
- 3	pipetas	Pasteur		e	uma	tetina	de	borracha	
- 1	copo	(gobelé)	de	100	mL		
- 1	funil	de	vidro	
- 1	papel	de	filtro	Whatman	42	previamente	pesado	(a	massa	está	escrita	no	papel)	
- 1	placa	de	Petri			
- Toalhas	de	papel		
- 2	pipetas	graduadas	de	10	mL	
- 1	proveta	de	10	mL	
- 1	esguicho	de	água	ultrapura	
- Papel	indicador	de	pH	numa	saqueta	de	plástico	com	fecho	hermético	
- Papel	de	alumínio	
- 2	tubos	capilares	de	vidro	
- Luvas	
- 1	placa	de	TLC	(2	x	6	cm)	
- 1	saqueta	de	plástico	com	fecho	hermético	com	etiqueta	(para	guardar	a	placa	de	TLC)	
- Lámpada	UV	(no	laboratório,	de	uso	comum)	
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Problema Prático 1 (20 % do total) 

Quantificação de Al e Mg em pastilhas de antiácidos 

 
Pergunta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Total 

Pontos 

(máximo) 
2 55 10 2 65 35 5 20 5 5 204 

Pontos 

(correção) 
           

 
A culinária constitui um dos grandes atrativos do Perú, já que todas as nossas regiões geográficas 
oferecem variados e saborosos pratos. O único problema é que, depois de uma refeição demasiado 
farta podemos sofrer de certo desconforto estomacal. Uma das maneiras de aliviar este desconforto 
é tomar uma pastilha antiácido. Este medicamento, tal como o nome indica, é uma substância 
alcalina que neutraliza os ácidos produzidos em excesso pelo estômago após a ingestão dos 
alimentos. Estas pastilhas são constituídas maioritariamente por hidróxidos e carbonatos de cálcio, 
sódio, alumínio e magnésio. 
 
Nesta experiencia vai-se determinar o conteúdo de Al3+ e Mg2+, presente sob a forma de hidróxido, 
na amostra. Toda a determinação será levada a cabo mediante titulações complexométricas, tanto 
diretas como indiretas, com EDTA. A amostra contém apenas dois iões complexáveis por EDTA: Mg2+ 
e Al3+, os quais formam complexos em proporção 1:1. O magnésio será determinado através de uma 
titulação direta da amostra com EDTA utilizando como indicador o negro de eriocromo T (NET). O 
alumínio presente nesta mistura não constituirá uma interferência pois será usada trietanolamina 
para a sua complexação. Numa segunda etapa será determinado o conteúdo total de ambos os 
catiões através de uma titulação indireta ou retro titulação, utilizando de novo o negro de eriocromo 
T (NET) como indicador. 
 
 
Procedimento 
 
Etapa I – Determinação da concentração de Mg2+ 
1. Encha a bureta com a solução de EDTA e escreva a concentração exata da solução titulante na sua 

folha de respostas. 
2. Com a pipeta volumétrica, tome uma alíquota de 10,00 mL da solução com a amostra problema 

(Al3+ e Mg2+), transfira para um Erlenmeyer de 100 ou 125 mL. Adicione 10 mL de solução 
tampão de pH 10 usando uma proveta.  

3. Com a ajuda do tubo de centrífuga graduado, meça e junte aproximadamente 4 - 5 mL de 
trietanolamina ao Erlenmayer com a solução da amostra problema. Agite manualmente durante 
2 minutos (deve desaparecer a turvação da amostra). 
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4. Adicione 3 gotas do indicador negro de eriocromo T à mistura e homogenize. A mistura deve ser 
de color fúcsia (ver imagem 1 no anexo “Imagens de ajuda”).  

5. Titule a mistura com a solução padronizada de EDTA até atingir o ponto final. O ponto final deve 
ser considerado no momento em que uma gota muda a cor para azul [não devem ficar vestígios 
de cor rosa (fúcsia) na solução]. Compare com as fotografias que foram facultadas (ver imagem 
2 e 3 no anexo “Imagens de ajuda”). Registe na tabela de resultados o volume utilizado nesta 
titulação. 

6. Se necessário repita a titulação, no máximo, mais três vezes. 
7. Calcule a concentração molar de Mg2+ na solução problema e apresente todos os seus cálculos na 

folha de resultados. 
8. Lave os Erlenmeyer com água da torneira, passe com água do esguicho e despeje-a no recipiente 

de resíduos antes de prosseguir para a etapa II. 
 
Etapa II – Determinação da concentração de Mg2+ e Al3+ 
 
1. Com uma pipeta volumétrica, meça e coloque 10,00 mL da amostra problema (Al3+ e Mg2+) em 

cada um dos quatro Erlenmeyer de 100 ou 125 mL. Adicione com a proveta 10 mL de solução 
tampão de pH 10 a cada um dos matrazes.  

2. Utilize a bureta para adicionar 40,00 mL (20,00 + 20,00 mL) da solução padronizada de EDTA 
aproximadamente 0,01 mol.L�1 a cada uma das quatro amostras anteriores. 

3. Levante a mão para que um assistente ponha água quente no copo térmico de esferovite.  
4. Coloque um dos Erlenmeyer no copo térmico de esferovite, pressione para que se mantenha fixo 

e coloque a tapa do recipiente. 
5. Despeje o conteúdo da bureta, lave-a e passe com água do esguicho. De seguida encha a bureta 

com a solução aferida de ZnSO4. 
6. Após 5 minutos no banho de água quente, retire o Erlenmeyer do banho e despeje a água quente 

pela banca. Levante novamente a mão para solicitar mais água quente. 
7. Coloque outro Erlenmeyer no banho de água quente, de modo análoga ao passo 4. 
8. Adicione 3 gotas do indicador NET à mistura contida no Erlenmeyer aquecido e homogenize. A 

mistura deve ter a cor azul (ver a imagem 5 no anexo “Imagens de ajuda”). 
9. De seguida, titule a sua amostra com a solução padronizada de ZnSO4 até atingir o ponto final. O 

ponto final deve ser considerado no momento em que uma gota muda a cor para roxo (não 
devem existir restos de coloração azul na solução). Compare com as fotografias fornecidas (ver 
imagens 6 e 7 no anexo “Imagens de ajuda”). 

10.  Se necessário repita a titulação, no máximo, mais três vezes, com as amostras aquecidas no 
banho de água durante cinco minutos antes de titular com o ZnSO4. 

11.  Calcule a concentração total de iões Al3+ e Mg2+ presentes na solução problema e apresente 
todos os seus cálculos na folha de resultados. 
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FOLHA DE RESPOSTAS PROBLEMA PRÁTICO 1 
 
ETAPA I: 
 
1.1. Concentração molar real da solução titulada de EDTA (copie o valor do rótulo). 2 pontos 
 
 
 
 
1.3. Registe na seguinte tabela o volume gasto em cada uma das titulações com EDTA (etapa I) (caso 
considere necessário repita a titulação, no máximo, 3 vezes): 
 

ETAPA I Titulação 1 Titulação 2 Titulação 3 Titulação 4 

Leitura inicial 

da bureta (mL) 
   

 

Leitura final 

da bureta (mL) 
   

 

Volume de EDTA (mL) 
gasto até ao ponto 
final da etapa I (mL) 

   
 

 
 
Volume de EDTA utilizado para os cálculos 
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1.4. Calcule a concentração de iões Mg2+, em mol·L-1, na solução problema. Apresente os seus 
cálculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concentração de iões Mg2+, em mol·L-1 na solução problema é:  
 
 
ETAPA II: 
 
1.4. Concentração real da solução padronizada de ZnSO4 (copie o valor do rótulo) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
Lima, Perú 

8-15 de octubre de 2017 
  
  

Código do 
Estudante 

 

PRT-1 

 

NÃO DESAGRAFE O CADERNO. NÃO UTILIZE LÁPIS NAS RESPOSTAS. 
Pergunta 1                                                                                                                                  Página 5 de 8 

1.5. Registe na seguinte tabela o volume gasto em cada uma das titulações com ZnSO4 (etapa II) (caso 
considere necessário repita a titulação, no máximo de 4 vezes) 
 

ETAPA II Titulação 1 Titulação 2 Titulação 3 Titulação 4 

Leitura inicial da bureta (mL)     

Leitura final da bureta ( mL)     

Volume de ZnSO4 (mL) gasto 
até ao ponto final da etapa II 

(mL) 

   
 

 
Volume de ZnSO4 utilizado para os cálculos  
 
 
1.6. Calcule a concentração total de iões (Mg2+ + Al3+) em mol·L-1 na solução problema. Apresente os 
seus cálculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concentração total de iões (Mg2+ + Al3+),  em mol·L-1, na solução problema e:  
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1.7. A partir dos resultados obtidos nas alíneas 1.3 e 1.6, a concentração de iões Al3+ na solução 
problema é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concentração total de iões Al3+, em mol·L-1, na solução problema é:  
 
 
1.8. A sua amostra inicial provinha da dissolução de uma pastilha antiácido de massa 2,0835 g 
dissolvida num volume total de 500 mL de água. Sabendo que todo o Mg2+ se encontra na forma de 
Mg(OH)2 e todo o Al3+ na forma de Al(OH)3, calcule a percentagem em massa Mg(OH)2 e a 
percentagem em massa de Al(OH)3 na pastilha. Apresente os seus cálculos e complete a seguinte 
tabela: 
Dados: Mr (Al(OH)3) = 78,0036 g/mol, Mr (Mg(OH)2) = 58,3197 g/mol.  
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massa de Mg(OH)2 na pastilha  

percentagem em massa de Mg(OH)2 na pastilha original  

massa de Al(OH)3 na pastilha   

percentagem em massa de Al(OH)3 na pastilha original  

 
1.9. Marque com um X a razão ou razões para fazer uma titulação de retorno em lugar de uma 
titulação direta, como se realizou na etapa II: 
 

 A presença de algum interferente no meio 
 A formação do complexo M-EDTA é lenta 
 O metal analisado pode formar complexos 

diferentes com o indicador 
 A quantidade de metal é muito pequena 

 
1.10. Marque com um X a razão ou razões pela/s qual/is esta experiência se realizou com água 
ultrapura: 

 Porque é mais económica que em água da torneira 
 Para que todo o Mg e o Al presente provenha 

exclusivamente da pastilha antiácido 
 Para que o Ca presente na água da torneira no interfira nas 

titulações 
 Para que o indicador seja visível durante a titulação 
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Imagens de ajuda 
 

Titulação Etapa I 

  

 

1 – Início 
2 – Antes do ponto 

estequiométrico 

  

3 – Ponto 
estequiométrico 

4 – Depois do ponto 
estequiométrico 

 
Titulação Etapa II 

  

5 – Início 6 – Antes do ponto estequiométrico 

  

7 – Ponto estequiométrico 
8 – Depois do ponto 

estequiométrico 
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Problema	Prático	2	(20	%	do	total)	

Substituição	eletrofílica	aromática	da	salicilamida		
	

Alínea	 2.1	 2.2	 2.3	 2.4	 2.5	 2.6	 Total	

Pontos	(máximo)	 3	 6	 5	 5	 39	 42	 100	

Pontos	(correção)	 	 	 	 	 	 	 	

	
A	 salicilamida	é	um	composto	que	 tem	propriedades	 analgésicas	 e	 antipiréticas.	 	Até	há	 alguns	 anos,	
podia	 encontrar-se	 em	 comprimidos	 para	 a	 dor,	 muitas	 vezes	 combinada	 com	 aspirina	 e	 cafeína.		
Porém,	pouco	a	pouco	deixou	de	ser	usada.	
	
Nesta	 experiência,	 irá	 utilizar	 salicilamida	 como	 reagente	 inicial	 para	 uma	 reação	 de	 substituição	
eletrofílica	aromática.		O	eletrófilo	que	utilizará	será	o	ião	I+:	
	

																																																																	 	
O	I+	será	gerado	in	situ	pela	reação	entre	o	iodeto	de	sódio	e	o	hipoclorito	de	sódio	(lixivia	comercial):	
	
	 	 	 										 																		NaOCl	+	NaI	→		I+	
	
Após	 realizar	 a	 síntese,	 avaliará	 o	 resultado	 da	mesma	mediante	 uma	 cromatografia	 de	 camada	 fina	
(TLC).	
	
	
Procedimento	
	
Síntese	
	
1. Transfira	toda	a	salicilamida	para	síntese	para	um	Erlenmeyer	de	100	ou	125	mL.		Anote	na	folha	de	

respostas	a	massa	exata	que	aparece	no	frasco.	
2. Com	uma	 proveta,	 adicione	 10	mL	 de	 etanol	 absoluto	 e	 agite	 até	 que	 se	 dissolva	 o	 sólido	 (pode	

aquecer	o	Erlenmeyer	com	a	mão	para	acelerar	a	dissolução).	
3. Assim	que	a	salicilamida	estiver	dissolvida,	adicione	todo	o	iodeto	de	sódio	e	continue	agitando	até	

que	 se	 dissolva	 completamente.	 	 Anote	 na	 folha	 de	 respostas	 a	massa	 exata	 de	 iodeto	 de	 sódio	
utilizado.	

4. Coloque	 o	 Erlenmeyer	 num	 banho	 de	 gelo	 durante	 5	 minutos	 (peça	 o	 gelo	 ao	 encarregado	 do	
laboratório).	

5. Retire	o	Erlenmeyer	do	banho	de	gelo	e	adicione	rapidamente	com	uma	pipeta	8	mL	da	solução	de	
hipoclorito	de	sódio	a	4	%.		Agite	vigorosamente	o	Erlenmeyer	para	que	haja	uma	boa	mistura	dos	
reagentes.	 	Deixe	 repousar	a	mistura	 reacional	 à	 temperatura	ambiente	durante	10	minutos	para	
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assegurar	que	a	reação	seja	completa.	Durante	este	tempo,	observará	mudanças	de	cor	na	mistura	
reacional.		Registe	as	alterações	observadas	na	folha	de	respostas.	

6. Com	uma	pipeta,	adicione	8	mL	da	solução	de	tiossulfato	de	sódio	a	10	%	e	misture	bem.	
7. Seguidamente,	 adicione	a	 solução	de	HCl	 a	10	%	até	 conseguir	que	a	mistura	 fique	ácida	 (um	pH	

aproximado	de	4).	Verifique	isto	com	papel	indicador	de	pH	com	a	ajuda	da	vareta.		Necessitará	pelo	
menos	de	70	gotas	do	ácido.	 	Quando	a	 solução	começar	a	 ficar	ácida,	notará	a	 formação	de	um	
precipitado	sólido	branco.	

8. Coloque	 o	 Erlenmeyer	 num	 banho	 de	 gelo	 durante	 10	 minutos	 para	 favorecer	 a	 precipitação.	
Coloque	também	o	etanol	absoluto	a	arrefecer	no	banho	de	gelo.	

9. Anote	na	 folha	de	 respostas	a	massa	do	papel	de	 filtro	que	 se	 lhe	é	 fornecido.	Filtre	o	 sólido	por	
gravidade	(deixe-o	a	filtrar	até	que	já	não	pinguem	mais	gotas	de	líquido)	e	lave	o	sólido	com	etanol	
previamente	arrefecido	(deixe-o	filtrar,	uma	vez	mais,	até	que	já	não	pinguem	mais	gotas).			

10. Retire	com	cuidado	o	papel	de	filtro	com	o	produto	e	coloque-o	sobre	una	placa	Petri	que	deverá	
rotular	com	o	seu	nome	e	código.		

11. Escreva	na	folha	de	respostas	a	equação	química	que	representa	a	reação	que	ocorreu	e	calcule	a	
massa	esperada	(teórica)	do	produto	da	reação.	

12. Vai	 fazer	uma	cromatografia	de	TLC	para	verificar	a	pureza	do	seu	produto.	 	Para	 isso,	é-lhe	dado	
uma	 quantidade	muito	 pequena	 de	 salicilamida	 num	 frasco	 para	 usar	 como	 referência.	 Use	 uma	
quantidade	semelhante	do	seu	produto	e	transfira-o	para	outro	frasco	para	que	possa	utilizá-la	para	
realizar	a	TLC	(ver	o	procedimento	abaixo).	

13. No	 final	 deixe	 sobre	 a	 mesa	 a	 placa	 Petri	 com	 o	 papel	 de	 filtro	 e	 o	 seu	 produto	 da	 reação.	 Os	
responsáveis	do	laboratório	encarregar-se-ão	de	determinar	a	massa	do	seu	produto	assim	que	ele	
estiver	seco.		

14. Não	se	preocupe	com	a	eliminação	dos	resíduos	desta	parte	do	exame	prático.		Os	responsáveis	do	
laboratório	encarregar-se-ão	disso.		
	
	

Cromatografía	em	camada	fina	(TLC)	
	
1. Coloque	todo	o	“solvente	para	TLC”	num	copo	(gobelé)	de	100	mL	que	funcionará	como	câmara	

cromatográfica	e	tape-o	com	papel	de		alumínio.	
2. Na	placa	de	TLC	marque	uma	linha	com	lápis	aproximadamente	a	1	cm	do	bordo	inferior	da	placa	

e	outra	aproximadamente	a	5	mm	do	bordo	superior.		Marque	dois	pontos	sobre	a	línea	inferior	
e	escreva	suavemente	por	baixo	destes	as	letras	“R”	(para	o	reagente)	e	“P”	(para	o	produto),	tal	
como	se	ilustra	na	Figura	1.	
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3. Usando	uma	pipeta	Pasteur,	coloque	umas	10	gotas	de	etanol:diclorometano,	1:1	no	frasco	que	
contém	 a	 “salicilamida	 para	 TLC”	 e	 outras	 10	 gotas	 na	 que	 contém	 o	 seu	 produto	 para	 TLC.		
Dissolva	cada	um	dos	sólidos	no	solvente.	

4. Aplique	apenas	uma	vez	o	produto	da	sua	reação	na	placa	de	TLC	disponibilizada.	 	Assegure-se	
que	a	mancha	da	aplicação	não	tenha	mais	do	que	2	mm	de	diâmetro	(ver	Figura	2).			

5. Repita	o	passo	4	com	a	“salicilamida	para	TLC”.	
6. Observe	a	placa	sob	luz	UV	para	assegurar-se	de	que	aplicou	amostra	suficiente	(solicite	ajuda	ao	

responsável	pelo	laboratório).	
7. Utilizando	 uma	 pinça,	 coloque	 cuidadosamente	 a	 placa	 de	 TLC	 na	 câmara	 cromatográfica,	 tal	

como	se	ilustra	na	Figura	3.	O	solvente	não	deve	entrar	em	contacto	direto	com	a	zona	onde	se	
aplica	 as	 amostras.	 Tape	 a	 câmara	 com	 papel	 de	 alumínio.	 	Não	 mova	 a	 câmara	 durante	 o	
processo	cromatográfico.	
	

	

	

	 	 	 	 	 			Figura	3	

8. Novamente	 com	 a	 ajuda	 de	 uma	 pinça,	 retire	 a	 placa	 de	 TLC	 da	 câmara,	 logo	 que	 o	 solvente	
tenha	chegado	à	marca	que	fez	na	parte	superior	da	placa.	

9. Deixe	secar	a	placa,	observe-a	sob	a	luz	UV	(solicite	ajuda	à	pessoa	responsável	pelo	laboratório)	
e	marque	suavemente	com	um	lápis	o	contorno	de	cada	mancha	observada	na	placa.			

10. Messa	a	distância	percorrida	por	cada	um	dos	compostos	(considere	a	distância	até	ao	centro	de	
cada	mancha).		Registe	as	distâncias	na	sua	folha	de	resposta.	

11. Determine	 o	 Rf,	 que	 corresponde	 à	 razão	 entre	 a	 distância	 percorrida	 pelo	 composto	 e	 a	
distância	percorrida	pelo	solvente,	para	cada	substância	e	registe-o	na	sua	folha	de	resposta.	

12. Guarde	 a	 placa	 no	 saco	 de	 plástico	 rotulado	 que	 foi	 fornecido.	 Deixe-o	 sobre	 a	 sua	mesa	 de	
trabalho.	
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FOLHA	DE	RESPOSTAS	PROBLEMA	PRÁTICO	2	
	

2.1.	Registo	de	massas:		

Massa	de	salicilamida	 	
	
	

Massa	de	iodeto	de	sódio	 	
	
	

Massa	do	papel	de	filtro	 	
	
	

	

2.2.	Mudanças	de	color	observadas	durante	a	reação:		

Cor	inicial	 	
	
	

Cor/cores	intermédias	 	
	
	

Cor	final	 	
	
	

	

2.3.	Reação	de	substituição	aromática:		
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2.4.	Determine	o	reagente	limitante	e	calcule	a	massa	(teórica)	esperada	do	produto:		

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.5.	Avaliação	dos	resultados	da	cromatografia	em	camada	fina	(TLC):		

	

	

	

	

	

	 Distâncias	percorridas	(mm)	
	

Rf	

Solvente	 	
	
	

	

Salicilamida	 	
	
	

	

Produto	 	
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2.6.	Avaliação	do	produto	obtido:		

O	responsável	pelo	laboratório	encarregar-se-á	de	avaliar	o	seu	(rendimento	e	pureza).	
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