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A U L A

Química na cozinha:
funções químicas

Atenção

64
A  U  L  A

Mãos à obra

Informação
nova

Na Aula 43, você estudou um processo cha-
mado fermentaçãofermentaçãofermentaçãofermentaçãofermentação, que determinados seres vivos promovem para sobreviver.
Você aprendeu qual a importância da fermentação para a produção de pães,
vinhos e álcool.

Nesta aula, estudaremos outros processos importantes que ocorrem em
nosso cotidiano.

Você já deve ter percebido que os rótulos de muitos vinagres informam que
o produto é feito a partir de vinho tinto, ou vinho branco. A palavra vinagre vem
da expressão “vinho acre”, ou vinho azedo. O “azedamento” do vinho é um
processo natural, que ocorre com o álcool que está presente no vinho.

Quando abre uma garrafa de vinho, um bom consumidor da bebida sabe que
ela deve ser consumida até o final. Caso isso não ocorra, o vinho restante não
servirá para consumo posterior, pois seu gosto ficará alterado.

Que substância química produz a alteração no sabor do vinho, azedando-o?
..................................................................................................................................
Como essa substância é formada?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

O sabor azedo presente no vinho guardado de um dia para o outro, em uma
garrafa já aberta, é provocado pela formação do ácido acéticoácido acéticoácido acéticoácido acéticoácido acético. O ácido acético está
presente também no vinagre, ingrediente muito usado no preparo de saladas.

Quando se abre uma garrafa de vinho, o ar atmosférico preenche o espaço do
vinho consumido, levando para o interior da garrafa um gás já conhecido nosso,
o oxigênio (O2). Na presença do álcool (etanol) que está presente no vinho, o
oxigênio provoca uma reação conhecida como oxidaçãooxidaçãooxidaçãooxidaçãooxidação. Um dos produtos dessa
reação é o ácido acético.

A reação de oxidação do etanol (C2H5OH), formando ácido acético
(CH3COOH), pode ser escrita como segue:

             etanol +  oxigênio ácido acético +   água

           C2H5OH +        O2  CH3COOH +    H2O

reagem
formando

®
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A U L A Compare as reações de oxidação e combustão (Aula 62) do etanol. Quais são

as semelhanças? E as diferenças?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Observe que, no caso da reação de oxidação, o etanol (C2H5OH) reage com
oxigênio (O2) e forma ácido acético (CH3COOH) e água (H2O); na reação de
combustão, ocorre formação de gás carbônico (CO2), água (H2O) e energia.

O que provoca a formação de produtos diferentes são as condições em que
cada reação se processa: no caso da combustão, a chama e o calor que a própria
combustão fornece aos reagentes é a condição necessária para a formação de gás
carbônico e água; na oxidação, as condições de reação são mais brandas.

O etanol (C2H5OH) é uma substância que pode ser usada como combustível
e que também está presente em bebidas ditas alcoólicas. Você já deve ter
percebido que alguns frascos de bebida, como vinho, cerveja e aguardente,
trazem no rótulo uma inscrição que informa o teor alcoólico da bebida. Teor
alcoólico siginifica a participação de álcool comparada a outros componentes
presentes na bebida.

O etanol é obtido a partir do processo de fermentação do açúcar, presente na
cana-de-açúcar e em outras plantas. Ele pertence a uma categoria de substâncias
químicas chamada álcoolálcoolálcoolálcoolálcool.

Os químicos costumam agrupar substâncias que possuem propriedades
semelhantes em categorias chamadas funções químicasfunções químicasfunções químicasfunções químicasfunções químicas.

Para verificar se uma substância pertence a uma mesma função química, é
preciso observar algumas propriedades dessa substância. Uma das propriedades
mais importantes é a própria reação química, ou seja, qual é o produto formado
por essa substância quando ela reage com certas substâncias (reagentes), em
determinadas condições. Podemos, por exemplo, verificar quais são os produtos
da reação de combustão e oxidação formados por essas substâncias (que quere-
mos classificar) e o oxigênio (O2).

Há alguns anos, o Brasil registrou uma queda na produção de etanol nas
usinas de cana-de-açúcar. A polêmica solução encontrada foi a importação do
metanol, substância reconhecidamente tóxica que deve ser manipulada com
extrema cautela.

Para saber se o metanol (CH3OH) pertence à função química dos álcoois,
devemos investigar quais os produtos formados por essa substância quando ela
reage com oxigênio, nas mesmas condições que o etanol (C2H5OH).

Quais os produtos formados pelo metanol (CH3OH) nas reações de combus-
tão e oxidação?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Mãos à obra
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A U L AAssim como o etanol, o metanol forma gás carbônico, água e energia na

reação de combustão. Por isso, foi importado para substituir o etanol como
combustível de carros movidos a álcool.

Na reação de oxidação, o metanol também forma um ácido - o ácido fórmico
(HCOOH) - e água. Essa reação pode ser escrita como segue:

Metanol (CH3OH) e etanol (C2H5OH) são duas substâncias pertencentes à
função química dos álcoois. Elas possuem propriedades químicas semelhantes,
como a formação de ácidos nas reações de oxidação e a formação de gás
carbônico, água e energia nas reações de combustão.

A parafina e o butano (presente no gás de cozinha) sofrem reação de
combustão, mas não são classificados como álcoois. Isso porque não produzem
reações de oxidação nas mesmas condições que o etanol e o metanol.

Para descobrir a função química a que pertence determinada substância, não
basta verificar um só tipo de reação química que essa substância pode produzir:
é preciso verificar um conjunto conjunto conjunto conjunto conjunto dessas reações.

O quadro acima exemplifica um procedimento adequado para podermos
classificar as substâncias conforme suas funções químicas. Nesse caso, a
reação de oxidação é suficiente para distinguir as substâncias pertencentes à
função química álcool (que produzem essa reação) das substâncias perten-
centes à função química hidrocarboneto (que não produzem essa reação).
Na verdade, a classificação de substâncias como hidrocarbonetos requer a
verificação de outras propriedades que não somente a reação de combustão,
assim como a classificação dos álcoois também requer um conjunto de  reações
químicas.

Como podem ser classificados o ácido acético e o ácido fórmico?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

A voz do
professor

Mãos à obra

            metanol +  oxigênio ácido fórmico +   água

            CH3OH +        O2     HCOOH +    H2O

reagem
formando

®

®

SUBSTÂNCIASUBSTÂNCIASUBSTÂNCIASUBSTÂNCIASUBSTÂNCIA     QUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICA

butano (C4H10)

parafina (C22H46)

etanol (C2H5OH)

metanol (CH3OH)

REAÇÕESREAÇÕESREAÇÕESREAÇÕESREAÇÕES     QUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICAS

combustão

combustão

combustão, oxidação

combustão, oxidação

FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES     QUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICAS

hidrocarboneto

hidrocarboneto

álcool

álcool

QUADROQUADROQUADROQUADROQUADRO 1 -  1 -  1 -  1 -  1 - CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO     DEDEDEDEDE     SUBSTÂNCIASSUBSTÂNCIASSUBSTÂNCIASSUBSTÂNCIASSUBSTÂNCIAS     PORPORPORPORPOR     FUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕESFUNÇÕES     QUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICASQUÍMICAS
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A U L A Agora que você já conhece um dos procedimentos que os químicos utilizam

para classificar as substâncias em funções químicas, vamos apresentar duas
funções químicas muito importantes. Para identificá-las, vamos fazer um conjun-
to de experimentos que utiliza um legume bastante popular.

Pegue metade de um repolho roxo e corte-o em pequenos pedaços, assim
como se faz para preparar uma salada. Em seguida, coloque o repolho picado em
uma panela e cubra-o com água, colocando mais ou menos 1 litro de água. Leve
a panela ao fogo e deixe a água ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e espere a
água esfriar, colocando a panela dentro de uma bacia contendo água fria.

Depois que a água fervida com o repolho roxo esfriar um pouco, coe a
mistura, separando a água do repolho cozido. Você pode e deve aproveitar o
repolho cozido para fazer uma salada. Deixe a água coada esfriando numa
vasilha.

Por que a água adquiriu coloração roxa?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Com a fervura, a água retirou do repolho roxo uma substância química (que
tem coloração roxa). Da mesma forma que a água retira as substâncias aromáticas
das ervas, quando você prepara um chá, uma substância de coloração roxa foi
retirada do repolho pela água.

Esse processo de retirar uma substância presente em algum material sólido
é chamado de extraçãoextraçãoextraçãoextraçãoextração. A mistura de água com a substância que foi extraída, que
dá origem à “água roxa”, é chamada de soluçãosoluçãosoluçãosoluçãosolução.

Vamos agora preparar uma nova solução, utilizando uma mistura de água e
álcool (etanol).

Amasse com uma colher um comprimido de lactopurga, que você encontra nas
farmácias. Coloque o comprimido amassado numa vasilha e, em seguida, despeje
meio copo de água sobre o comprimido. Depois, despeje meio copo de álcool sobre
a mistura de água e lactopurga. Misture bem, com o auxílio de uma colher.

Informação
nova

Mãos à obra

Informação
nova

A voz do
professor

repolho

fervura do repolho:
5 minutos

solução de
repolho roxo
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A U L A

lactopurga

solução de
lactopurga

álcoolágua

Deixe a mistura repousar e o material sólido assentar no fundo do copo. Em
seguida, despeje com cuidado a solução de água, álcool e lactopurga, evitando
que a parte sólida que está no fundo do copo seja despejada junto com a solução.

Com esse procedimento você obteve uma solução ligeiramente turva,
esbranquiçada. Essa solução é formada por água, álcool e uma substância
chamada fenolftaleína, que está na composição do lactopurga.

Agora estamos prontos para fazer o conjunto de experimentos. Eles vão nos
ajudar a classificar algumas substâncias em duas importantes funções químicas.

Tenha à mão as soluções de repolho roxo e lactopurga (fenolftaleína) que
você preparou e uma colher de sopa para cada uma delas.

Coloque um pouco de vinagre incolor em dois copos e complete até metade
do volume com água. Em seguida, adicione uma colher da solução de repolho
roxo em um dos copos. Observe e anote.

No outro copo, adicione uma colher de solução de fenolftaleína. Observe e
anote.

anote aqui as suas observações

água

vinagre

solução de
repolho roxo

vinagre + água

anote aqui as suas observações

água

vinagre

solução de
fenolftaleína

vinagre + água
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A U L A

anote aqui as suas observações

Prepare agora duas soluções de desinfetante à base de amoníaco, do tipo
Ajax, da mesma forma que você preparou as soluções de vinagre. Proceda como
anteriormente, adicionando uma colher de sopa de solução de indicador
(repolho e fenolftaleína) em copos diferentes de solução de desinfetante.
Observe e anote.

Depois de executar os experimentos, preencha a tabela abaixo com as cores
observadas nas soluções de vinagre e desinfetante em presença das soluções de
repolho roxo e fenolftaleína.

Como a solução de repolho roxo diferenciou as soluções de vinagre e
desinfetante? E a solução de fenolftaleína?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Que substâncias presentes no vinagre e no desinfetante são responsáveis
pela mudança de cor das soluções de repolho roxo e fenolftaleína?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Mãos à obra

água

amoníaco

solução de
repolho roxo

amoníaco + água

anote aqui as suas observações

água

amoníaco

solução de
fenolftaleína

amoníaco + água

QUADROQUADROQUADROQUADROQUADRO 2 -  2 -  2 -  2 -  2 - CORESCORESCORESCORESCORES     OBSERVADASOBSERVADASOBSERVADASOBSERVADASOBSERVADAS     NASNASNASNASNAS     SOLUÇÕESSOLUÇÕESSOLUÇÕESSOLUÇÕESSOLUÇÕES     DEDEDEDEDE     VINAGREVINAGREVINAGREVINAGREVINAGRE     EEEEE     DESINFETANTEDESINFETANTEDESINFETANTEDESINFETANTEDESINFETANTE

NANANANANA     PRESENÇAPRESENÇAPRESENÇAPRESENÇAPRESENÇA     DOSDOSDOSDOSDOS     INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

SoluçõesSoluçõesSoluçõesSoluçõesSoluções
vinagre

desinfetante

Repolho roxoRepolho roxoRepolho roxoRepolho roxoRepolho roxo FenolftaleínaFenolftaleínaFenolftaleínaFenolftaleínaFenolftaleína
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A U L AO vinagre, como você já aprendeu, pode ser obtido a partir do vinho. Isso

ocorre por meio da oxidação do etanol, que produz ácido acético. O vinagre,
portanto, é uma solução que contém uma substância química chamada ácido
acético.

O ácido acético é classificado como função química ácidofunção química ácidofunção química ácidofunção química ácidofunção química ácido. Para indicar a
presença de substâncias ácidas em solução, podemos utilizar a solução de
repolho roxo. Quando misturado à solução ácida, ela  fornece uma solução de
cor rosa.

Portanto, toda solução que apresentar coloração rosa na presença da solução
de repolho roxo será chamada de solução ácida.

Já a fenolftaleína não provocou mudança de cor na solução de vinagre.
Portanto, a fenolftaleína não serve para indicar a presença de ácidos.

Na presença da solução de repolho roxo, o desifetante à base de amoníaco
produziu coloração verde, ou seja, teve comportamento diferente do observado
para a solução de vinagre.

A solução de fenolftaleína também provocou mudança na coloração da
solução de desinfetante, tornando-a rosa. Ou seja: quando colocado na presença
das soluções de repolho roxo ou fenolftaleína, o desinfetante à base de amoníaco
teve um comportamento completamente distinto daquele do vinagre.

O amoníaco presente no desinfetante é classificado como uma função quími-
ca chamada basebasebasebasebase. Na presença da solução de repolho roxo, qualquer substância
básica, ou seja, classificada na função química base, fornecerá coloração verde;
na presença de fenolftaleína, fornecerá coloração rosa.

As transformações observadas na coloração das soluções de vinagre e
desinfetante são conseqüências de reações químicas ocorridas entre o ácido
acético e o amoníaco, respectivamente, com substâncias presentes nas soluções
de repolho roxo e lactopurga. Como essas reações servem para indicar se a
substância é um ácido ou uma base, as substâncias presentes nas soluções de
repolho roxo e lactopurga são chamadas indicadores ácido-baseindicadores ácido-baseindicadores ácido-baseindicadores ácido-baseindicadores ácido-base.

Agora pegue um conta-gotas, retire um pouco da solução de desinfetante e
pingue lentamente sobre a solução de vinagre que tem indicador de repolho roxo.
Observe o que acontece com a cor da solução.

Informação
nova

A voz do
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A U L A Você pode explicar a mudança de coloração da solução de vinagre com

indicador de repolho roxo, à medida que adicionava lentamente o
desinfetante?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Com a adição do desinfetante sobre a solução de vinagre com indicador
de repolho roxo, você deve ter observado, no início da adição, uma diminuição
da intensidade da coloração rosa; em seguida, a solução se tornou novamente
roxa. Após uma adição maior de desinfetante, a solução deve ter passado à
coloração verde.

Quando adicionamos desinfetante à solução de vinagre com indicador de
repolho roxo, ocorre uma reação entre o amoníaco do desinfetante e o ácido
acético do vinagre. Essa reação diminui a quantidade de ácido na solução e,
portanto, diminui a intensidade da coloração rosa.

Com uma grande quantidade de desinfetante (amoníaco) adicionado, todo
o ácido acético acaba reagindo e sobra um excesso de amoníaco, o que resulta na
coloração verde da solução.

A reação entre o ácido acético e o amoníaco forma uma nova substância
química que não é nem ácido nem base. Por isso, em certo momento você deve
ter observado que a solução se torna roxa.

A nova substância formada é um     salsalsalsalsal, que é o produto de uma reação entre um
ácido e uma base. O sal é uma função química, cuja característica marcante é ser
produzido numa reação chamada neutralizaçãoneutralizaçãoneutralizaçãoneutralizaçãoneutralização, que pode ser escrita assim:

ácido  +  base  Þ  sal  +   água

Mãos à obra

anote aqui as suas observações
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A U L AEm nossa cozinha, o exemplo mais próximo de sal é o cloreto de sódio

(NaCl), utilizado para salgar os alimentos.
Existe uma infinidade de sais conhecidos pelo homem. Alguns são produzi-

dos artificialmente, em reações de neutralização. Outros, como o próprio cloreto
de sódio, são obtidos de fontes naturais, ou seja, já se encontram disponíveis na
natureza. O sal de cozinha é obtido num processo em que ele é separado da água
do mar, como ocorre nas salinas de Mossoró (RN).

· As substâncias químicas são classificadas em categorias chamadas funções
químicas.

· Para classificar as substâncias em funções químicas é preciso conhecer suas
propriedades - por exemplo, suas reações com outras substâncias.

· Os álcoois podem sofrer reações de oxidação, produzindo ácidos.

· Ácidos e bases são funções químicas que podem ser identificadas com
utilização de indicadores ácido-base.

· Sal é uma função química formada a partir de ácidos e bases, por meio de
reações de neutralização.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Utilizando os indicadores de repolho roxo e fenolftaleína, classifique as
seguintes soluções, dizendo se contêm ácidos ou bases:
a)a)a)a)a) leite azedo
b)b)b)b)b) água sanitária
c)c)c)c)c) leite de magnésia
d)d)d)d)d) refrigerantes
e)e)e)e)e) aspirina
f)f)f)f)f) suco de limão
g)g)g)g)g) antiácidos

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Você poderia explicar por que as pessoas tomam antiácidos quando estão
com azia? Qual é a reação provável que ocorre no estômago, quando se ingere
um antiácido?

A voz do
professor
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Resumo

Trabalhadores em salina de Mossoró (RN)


