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Introdução 

Pigmentos de diversos tipos e cores têm sido 

empregados em experimentos para o ensino médio 

envolvendo diferentes tipos de cromatografia.
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Entretanto, nem sempre é possível fazer uma 

correlação  satisfatória entre a cor observada e as 

estruturas das substâncias envolvidas no processo 

cromatográfico. Além disso, muitos compostos 

orgânicos existentes em diversas misturas são 

incolores, e isso é comum em análises e 

separações cromatográficas. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 

experimento envolvendo a cromatografia em papel, 

usando materiais acessíveis e de baixo custo. 

Foram utilizados medicamentos incolores, em 

solução, com a finalidade de mostrar que uma 

análise ou uma separação cromatográfica depende 

principalmente das interações das substâncias, 

coloridas ou não, com a fase estacionária.
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Resultados e Discussão 

Neste experimento foi realizada a análise 
cromatográfica, com o uso de revelador, dos 
princípios ativos presentes nos medicamentos óleo 
de cravo (eugenol, 1) Calotrat® (ácido salicílico, 2),  
e Metildopa (3) Tylenol® (paracetamol, 4), Figura 1. 
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Figura 1. Fórmulas estruturais dos princípios 

ativos presentes nos medicamentos. 

 

Os comprimidos de Tylenol e Metildopa foram 

triturados e dissolvidos em removedor de esmalte 

(contendo 50% de acetona) e depois filtrados. Os 

medicamentos líquidos (Calotrat e óleo de cravo) 

foram dissolvidos no mesmo solvente. A análise 

cromatográfica foi realizada em “placas” de cartolina 

fina (4x8 cm) e uma solução de etanol 

combustível/água (9:1, v/v) foi usada como fase 

móvel ou solvente de desenvolvimento. Como 

revelador foi utilizada uma solução contendo íons  

Fe
3+

, que formam complexos coloridos com fenóis. 

Essa solução foi preparada pela reação de uma 

esponja de aço (Bombril® ou similar) com uma 

solução de HCl comercial (ácido muriático).
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O papel cromatográfico empregado, dentro de 

suas limitações, apresentou resolução e 

reprodutibilidade satisfatórias, com a vantagem de 

poder ser utilizado como uma placa, devido à sua 

rigidez. Com o uso do revelador as manchas dos 

compostos analisados tornaram-se coloridas.  

Assim, foi possível verificar que o eugenol (1) foi 

o composto que apresentou menor interação com o 

papel (maior Rf), seguido do ácido salicílico (2), do 

paracetamol (4) e, finalmente, da metildopa (3), com 

o menor Rf. Os compostos que apresentaram maior 

capacidade de formar ligações de hidrogênio com a 

fase estacionária percorreram uma distância menor 

no papel, enquanto que os com menor interação 

foram menos retidos. Foi observado que o ácido 

salicílico (2), que pode formar uma ligação de 

hidrogênio intramolecular, foi menos retido que o 

paracetamol (4) e a Metildopa (3). 

Conclusões 

O experimento mostrou que o resultado da 

análise de uma amostra depende principalmente 

das interações dos seus constituintes com a fase 

estacionária do sistema cromatográfico utilizado. 

Para a compreensão adequada do experimento, 

é necessária uma abordagem preliminar sobre os 

grupos funcionais das substâncias constituintes da 

formulação dos medicamentos utilizados. 

 Por outro lado, o experimento propicia aos 

professores uma forma adicional de explorar as 

substâncias presentes em medicamentos nas aulas 

de Química Orgânica.  
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