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Resumo 
O desenvolvimento autossustentável é um objetivo do 
mundo moderno; o desenho, desenvolvimento, e 
implementação de técnicas e produtos mais sustentáveis 
são pautas da Química verde, cujos princípios são 
norteadores desse trabalho. A adequação do 
experimento da síntese do cicloexeno para uma versão 
que apresente melhores resultados foi o objetivo do 
projeto. O experimento foi realizado repetidamente em 
um destilador fracionado, utilizando quantidades 
variáveis de cicloexanol e de um ácido forte. Observou-
se que ambos os ácidos utilizados levaram a 
rendimentos semelhantes. Apesar dos protocolos de 
síntese sugerirem a purificação do produto bruto, a 
identificação desse pela reação com KMnO4 já permite a 
ilustração de uma reação de eliminação que ocorre via 
mecanismo E1, levando a uma economia expressiva de 
reagentes necessários na etapa posterior. 

Introdução  
O cicloexeno é um hidrocarboneto sintetizado 
frequentemente em práticas laboratoriais de graduação1. 
É obtido através da reação de eliminação de um álcool 
utilizando um agente desidratante (ácido) e temperaturas 
elevadas.  Esse trabalho tem o objetivo de comparar a 
verdura de procedimentos didáticos da síntese do 
cicloexeno2 e visualizar possíveis mudanças e melhorias, 
para alcançar uma síntese mais verde possível de ser 
aplicada nos laboratórios universitários. 

Material e Métodos 

Volumes variados de cicloexanol foram colocados em 
balões de fundo redondo juntamente ao ácido fosfórico 
ou ácido sulfúrico. A mistura foi submetida a 
aquecimento em um sistema de destilação fracionada. O 
destilado obtido foi coletado numa proveta. O 
aquecimento foi fornecido por uma manta elétrica, 
porém, testes com óleo mineral em recipiente metálico 
também foram realizados. O tempo de reação no 
destilador foi o mesmo para todos os experimentos 
utilizando a manta elétrica – 10 minutos. Para os 
experimentos utilizando banho de óleo o tempo foi 
superior – 50 a 60 minutos. Para caracterização do 
cicloexeno em todas as reações, foi realizada a reação 
com permanganato de potássio. 

Resultados e Discussão 
As várias tentativas de realizar o experimento diferem na 
quantidade utilizada de reagentes e na escolha do ácido. 

 
Ao realizar as métricas a priori da química verde, bem 
como a matriz verde, observou-se que o uso de ácido 
sulfúrico apresentou vantagens no quesito de verdura. 
Os resultados utilizando o ácido sulfúrico foram 
semelhantes aos resultados utilizando ácido fosfórico. 
Outra observação importante é o cuidado que se deve 
tomar para evitar perdas de produto durante a 
destilação, pois há um considerável déficit de produto 
quando a saída da coluna de fracionamento não é 
vedada (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Comparação de experimentos com perda e sem perda 
utilizando 10 ml de cicloexanol. 

 Quantidade H3PO4 Rendimento no 
destilador 

Com perdas 2,5 ml 3,4 ml 

Sem perdas 2,0 ml 3,8 ml 

 
Ao utilizar mais cicloexanol do que o necessário, a 
síntese de cicloexeno é prejudicada, e ao utilizar mais 
ácido, os resultados permanecem os mesmos, 
evidenciando que o ácido utilizado cumpre o papel de 
catalisador da reação. Não houve êxito no uso do banho 
de óleo como fonte de aquecimento, pois o tempo 
necessário para atingir a temperatura adequada de 
síntese é bem mais longo e em alguns experimentos, 
mostrou-se ineficiente. 

Conclusões 
Os melhores resultados foram atingidos utilizando a 
manta elétrica com aquecimento gradativo e evitando 
perdas pela coluna de fracionamento. O uso do ácido 
fosfórico e do ácido sulfúrico levaram a rendimentos 
similares. Contudo, o ácido sulfúrico possui a 
desvantagem da ocorrência de carbonização. 
Evidenciou-se a importância da quantidade 
estequiométrica dos reagentes ideal a ser utilizada, pois 
quantidades maiores de cicloexanol prejudicam a 
síntese, bem como, quantidades baixas do catalisador. 
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