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Introdução 

 A Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD) é uma técnica cromatográfica amplamente 

utilizada por ser um método rápido, simples e 

eficiente para a separação e detecção de compostos 

orgânicos. Neste processo é comum utilizar 

soluções reveladoras para visualização dos 

compostos analisados, visto que a maioria destes é 

incolor. Dentre as mais utilizadas, estão as soluções 

ácidas alcoólicas de anisaldeído e vanilina, que são 

universais para a detecção de uma grande 

variedade de compostos orgânicos que possuem 

um grupo funcional nucleofílico, gerando cromóforos 

cuja cor depende do substrato de origem. 

 Neste contexto, o objetivo deste traballho foi 

identificar os produtos coloridos formados a partir da 

reação da anilina com as soluções reveladoras de 

anisaldeído e vanilina.  

Resultados e Discussão 

 As reações foram realizadas em placas de 

Petri contendo uma quantidade suficiente de sílica 

para adsorção dos reagentes. Após a adição dos 

reagentes e evaporação do excesso de solvente, as 

placas foram mantidas sob aquecimento a 

aproximadamente 150 °C por 1 hora. (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Condições reacionais para a reação da 

anilina com as soluções reveladoras de vanilina e 

anisaldeído. 

  

 As reações foram extraídas com metanol e 

analisadas por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (CG-EM). 

  

 

 A partir da interpretação dos espectros de 

massa obtidos (íons e fragmentos moleculares) 

relativos a cada produto reacional foi possível 

sugerir as estruturas abaixo (Figura 1). O composto 

(a) foi obtido a partir da reação entre a vanilina e a 

anilina e o composto (b) a partir da reação entre a 

anilina e o anisaldeído. 

 

      (a)                                       (b) 
Figura 1. Compostos gerados a partir da reação da 

anilina com (a) vanilina e (b) anisaldeído. 

  

 Os produtos apresentados na Figura 1 não 

foram caracterizados completamente devido à 

decomposição. Logo, foi realizada a redução dos 

produtos brutos reacionais com NaBH4 e posterior 

purificação das respectivas aminas secundárias que 

foram caracterizadas por CG-EM, IV e RMN. 

Conclusões 

 Os produtos obtidos foram identificados e 

caracterizados, sendo possível perceber que as 

mudanças nas estruturas e na composição atômica 

das moléculas resultam em grandes diferenças nas 

colorações observadas. 

 Além disso, foi possível realizar um trabalho 

de educação laboratorial com os alunos de IC-Jr, 

que desenvolveram este trabalho. 

Agradecimentos 

 FAPESP, ANP-Petrobrás, CNPq, PIBIC-Jr. 

___________________ 
1Degani, A.L.G.; Cass, Q.B.; Vieira, P.C. Quim. Nova na Escola. 1998,  
5, 21-25.  
2Wagner, H.; Bladt, S. Plant Drug Analysis: A Thin-Layer 
Chromatography Atlas. 2nd ed.  


