Purificação de Solventes Orgânicos
Reações orgânicas
e recristalizações

Solvente puro

Purifica-se solventes
comerciais baratos

Impurezas

Como

Procedimentos
comuns envolvem
uso de

- necessitam de solventes razoavelmente puros

- pode ser adquirido, mas o custo é, em geral, alto

- grandes volumes do solvente puro (custo elevado)
são empregados;
- quantidade de impurezas presentes é inaceitável para
posterior emprego
em reações
orgânicas e recristalizações.

- H20(mais comum nos solventes orgânicos);
- peróxidos (produto de oxidação);
- etanol (às vezes é utilizado como estabilizante), etc.

- procedimentos para purificação de solventes mais
comuns encontram-se
disponíveis, por exemplo,
no livro do Vogel (bibliografia);
- existem na literatura métodos de purificação para
obtenção de solventes de graus de pureza mais
elevados, direcionados para usos específicos;
- métodos: cromatografia, medidas espectroscópicas,
eletroquímicas, etc.

- lavagem com soluções específicas ou solventes;
- refluxo com reagentes específicos que eliminam
impurezas.
- agentes secantes;
- destilação simples
fracionada (mais empregada)
- peneiras moleculares (excelentes secantes)
aluminossilicatos de cálcio e sódio, zeólitos

SOLVENTES ORGÂNICOS MAIS COMUNS (são em algum
grau tóxicos e muitos deles inflamáveis)
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Preparação do Éter etílico Seco
Cuidados
1.
O éter é altamente inflamável e extremamente volátil: é preciso eliminar
qualquer chama que possa estar presente nas vizinhanças do local de trabalho.
O aquecimento deve ser feito em banho-maria com aquecedor elétrico ou manta
elétrica;

2.
Não evaporar o éter até secagem. Quando este composto é deixado por
algum tempo em contato com o ar e exposto à luz forma-se peróxido de dietila,
substância altamente explosiva.

3.
Ao trabalhar com sódio, eliminar qualquer resíduo do metal que não
tenha sido utilizado. Para eliminação, usar álcool metílico.

Impurezas no éter comercial

Remoção de peróxidos do éter

principais: água e etanol;
peróxidos: éter deixado em repouso
em contato com o ar e exposto à luz
forma o peróxido de dietila (Et203),
substância altamente explosiva.

peróxido pode ser removido pela
adição ao éter de uma solução aquosa
de sulfato
ferroso, sob agitação vigorosa em funil
de separação) e posterior remoção da
camada aquosa

EXTRAÇÃO COM SOLVENTE
Consiste na separação de um componente de uma mistura, ou de um
princípio ativo, de uma droga, por meio de um solvente. Esta operação é
largamente empregada para separar um composto orgânico de soluções ou
suspensões aquosas onde se encontram.

O processo de extração: A- O solvente 1 contém uma mistura de
moléculas (brancas e pretas). Deseja-se separar as moléculas brancas
por extração. Um segundo solvente (sombreado), que é imiscível com
o primeiro e menos denso, é adicionado e ambos são agitados dentro
do funil. B- Após a separação das fases, a maioria das moléculas
brancas, mas nem todas, foram extraídas para o novo solvente. CCom a separação das duas camadas, as moléculas brancas e pretas,
foram parcialmente separadas.

EXTRAÇÃO COM SOLVENTE (2)
A extração fundamenta-se no fato de que substâncias
orgânicas são em geral, solúveis em solventes
orgânicos, e muito pouco solúveis na água, de modo
que, ao se formar duas fases pela adição do solvente.
Após agitação, a substância passa em maior parte da
fase aquosa para o solvente. Uma decantação posterior
e subsequente destilação do solvente permite separar a
substância desejada.

SECAGEM POR AÇÃO DE AGENTES SECANTES MINERAIS
Várias substâncias químicas minerais, por ação direta, são
usadas para secar líquidos orgânicos, removendo água ou solventes de
suas misturas.
Para este fim o secante (desidratante) deve satisfazer algumas
condições:
- não reagir com nenhum dos componentes da mistura;
- não se dissolver apreciavelmente no produto;
- não provocar, por catálise, reações do composto entre si:
polimerização, condensação ou auto-oxidação, nem com os
demais componentes da mistura;
- possuir capacidade de secagem rápida e efetiva;
- ser facilmente removível do solvente a ser seco;
- ser de fácil aquisição e por preço vantajoso
Cloreto de Cálcio Anidro – forma com água um sal hexahidratado (CaCl2.6H2O), em temperatura inferir a 30 oC. Devido a
presença de hidróxido de cálcio ou cloreto básico, como impurezas
de fabricação, não deve ser usado na secagem de líquidos ácidos.
Igualmente, não deve ser empregado nas secagens de alguns
compostos carbonílicos, de ésteres, álcoois, fenóis, aminas e amidas,
em virtude de reagir com estes compostos.
Sódio Metálico – forma com água o hidróxido (NaOH).
Desidratente preferido para secar éter etílico e hidrocarbonetos. Não
deve ser usado para misuras contendo grandes quantidades de água,
devendo, neste caso, fazer-se uma secagem prévia com sulfato de
magnésio ou cloreto de cálcio anidros. O sódio ou o seu hidróxido
reage com álcoois, ácidos, ésteres, haletos de alquila, alguns
compostos carbonílicos e algumas aminas e obviamente, não deve ser
empregado em misturas contendo um ou mais destes compostos.
Recomenda-se as precauções indicadas na literatura para o manuseio
com o sódio.

AGENTES SECANTES USADOS MAIS FREQUENTEMENTE PARA
SECAR SOLUÇÕES EM SOLVENTES ORGÂNICOS
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a- combina com álcoois, fenóis, aminas, aminoácidos, amidas,
cetonas, alguns aldeídos e ésteres. Nâo deve ser usado para
secar soluções contendo estes compostos a não ser que se
queira remove-los também. Pode haver algum hidróxido de cálcio
presente que se combinará com ácidos. O hexaidrato é instável
acima de 30 oC
b- geralmente útil. O himiidrato é estável até pelo menos 100 oC
c- geralmente útil
d- reage com ácidos e fenóis. Não deve ser usado para secar
soluções contendo ácidos, a menos que se queira remove-los
e- geralmente útil. O decaidrato é instável acima de 32 oC

APLICABILIDADE DE VÁRIOS AGENTES SECANTES PARA
SOLVENTES ORGÂNICOS PUROS
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DESTILAÇÃO SIMPLES
Dados Técnicos:
I.

volume do líquido na destilação: até 2/3 da capacidade do balão;

II.

evitar superaquecimento do líquido além do seu p.e. normal;

III.

Procedimento: adicionar fragmentos de "porcelana porosa" ao líquido frio
antes do início da destilação. Estas liberam pequenas quantidades de ar,
promovendo assim uma ebulição regular.

1.banho de vapor ou um banho de água (banho –Maria)
eletricamente aquecidos, (líquidos de p.e. < 100ºC): Uma vez
que muitos líquidos de baixo p.e. são "altamente inflamáveis",
a presença de uma chama direta apresentará risco de incêndio
Sistemas de
aquecimento

éter etífico

altamente inflamável e extremamente volátil
( p.e.aproximadamente 35ºC)
"não pode ser destilado sobre uma chama nua,
nem nas proximidades desta"

2.banho de óleo (parafina medicinal, glicerina, óleo de semente
de algodão, etc): líquidos de p.e. > 100ºC
3.chama (bico de Bunsen): líquidos não-inflamáveis de baixo
p.e. (T< 100ºC). Evitar quando possível.
4.manta elétrica: líquidos de p.e. >100ºC
I.

II.
III.

IV.

frasco coletor: geralmente um erlenmeyer (béquer permite escape de
vapores).
Usar banho de gelo quando o líquido fôr muito volátil (ex.:éter etífico);
coleta do destilado: a la fração coletada (10%) geralmente é desprezada pois
contém as impurezas mais voláteis que o produto. É chamada cabeça de
destilação,
velocidade de gotejamento na destilação: 1 a 2 gotas/segundo

V.

término da destilação: nunca deixar a destilação ir à secura; pode levar à
quebra do balão e/ou formação de produtos de difícil remoção. De extremo
perigo se ainda houver peróxidos presentes.

FONTES DE AQUECIMENTO E SEU USO
- BICO DE GÁS: incompatível com substâncias inflamáveis. Entre o bico e o
frasco, interpõe-se uma tela de amianto, para que o aquecimento seja praticamente
uniforme. O contanto direto da chama pode superaquecer alguma parte do frasco o
que levaria a trincá-lo ou a decompor a mistura em reação.
- BANHOS DE AQUECIMENTO:
BANHO MARIA - utilizado para líquidos de baixo ponto de ebulição. O banho
de água pode ser aquecido com bico de gás ou com aquecedor elétrico, neste
último caso o banho pode ser usado, para refluxar líquidos inflamáveis;
BANHO DE ÓLEO - utilizado quando é necessário aquecer acima de 95 oC.
Utiliza-se óleos de baixa pressão de vapor como óleos vegetais hidrogenados que
não inflamam até 300oC. Parafina e outros derivados de petróleo podem ser usados
porém inflamam à temperatura bem inferior à aquela.
MANTAS ELÉTRICAS: o aquecimento é obtido por uma resistência elétrica a
qual se encontra envolvida por lã de vidro.

NOMÓGRAFO
O nomógrafo permite fazer uma estimativa do ponto de ebulição em
função da pressão.

O nomógrafo relaciona o ponto de ebulição normal de
uma substância (Escala B) com pontos de ebulição à pressão
reduzida (escalas A e C).
Uma linha conectando pontos nas duas escalas
intersectará a terceira escala num determinado ponto.
Portanto a partir de valores de A e C, você poderá
estimar B.
Conhecendo B (ou tendo estimado B), você poderá
estimar o ponto de ebulição A´ à pressão reduzida C´.
Uma régua transparente funciona bem para unir os
pontos e determinar as intersecções.

CORREÇÃO DO PONTO DE EBULIÇÃO EXPERIMENTAL:

1 .,

ΔT = O.,00012 (760-p).(t+273)

para líquidos não-associados (p.ex.: éter)

2.

ΔT = 0,00010 (760-p).(t+273)
para líquidos associados (p.ex.: água, álcoois, ácidos, etc)

onde:
ΔT:

correção, em ºC a ser aplicada ao ponto de ebulição observado, t

t:

temperatura de ebulição observada no laboratório;

p:

pressão barométrica local;

t760

temperatura de ebulição a 760 mmHg (ponto de ebulição normal)

760

t =ΔT + t
REAÇÕES ENVOLVIDAS

I.

Formação de Peróxidos:

CH3CH2OCH2CH3 + O2

II.

CH3CH(OOH)OCH2CH3

Identificação de Peróxidos:

KI + HCl + peróxido

I2 (solução amarelo-castanho)

III. Eliminação de Peróxidos:
H3O+

Fe3+

FeSO4(NH4)2SO4.6H20 + peróxido

IV. Eliminação de água:
CaCl2 +

6 H2O

2 Naº +2 H2O

V.

CaCl2.6H2O
2 NaOH + H2

Eliminação de etanol:

2 Naº +2 EtOH
etanol

2 NaOEt
+
etóxido de sódio

H2
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