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2 - Álcool 

O álcool pertence à classe dos compostos orgânicos (Química Orgânica) que são formados por hidroxilas (-
OH), ligadas a átomos de carbono saturados. Entre os principais exemplos, podemos mencionar o etanol 
(C2H6O), metanol (CH3OH), propanol (C3H8O) e glicerol (C3H8O3). 

A hidroxila também é comum às classes dois enóis e fenóis. Se ela estiver ligada a um carbono insaturado 
(dupla ligação) é um enol. Mas se a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono do anel benzênico será 
um fenol. 
 
Classificações: 
De acordo com ligações entre a hidroxila e o carbono, um álcool pode ser classificado como:  
• Primário: hidroxila ligada a um átomo de carbono;  
• Secundário: hidroxila ligada a dois átomos de carbono;  
• Terciário: hidroxila ligada a três átomos de carbono;  
 

 
 
Nomenclatura: 
A nomenclatura dos álcoois segue as regras da União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC). Confira 
abaixo: 
Prefixo + infixo + ol 
• O prefixo designa o número de carbonos na cadeia; 
• O infixo designa o tipo de ligação entre os carbonos da cadeia; 
• O sufixo designa a função orgânica, o "ol" refere-se à hidroxila. 
Existem também alguns casos especiais em relação a nomenclatura dos álcoois:  
1 - Após identificar a cadeia principal - a que tiver o maior número de carbonos e ligado ao OH-, deve-se 
numerá-la iniciando o mais próximo possível do grupo funcional;  
2- É necessário encontrar na cadeia carbônica o local em que ocorrem as ramificações, insaturações e o grupo 
funcional;  
3 - As ramificações devem aparecer primeiro na nomenclatura e em ordem alfabética; 
4 - O diálcool e o triálcool devem ser indicados por meio dos prefixos di, tri, tetra, etc.; 
5 - No caso dos álcoois cíclicos, deve-se acrescentar a palavra ciclo no início e a cadeia principal é o ciclo. 
Exemplos:  

Fórmula estrutural do metanol. 
 
Fórmula geral dos álcoois: R‒OH 
Os álcoois podem ser classificados de acordo com o número de grupos hidroxilas presentes na estrutura: 
 Uma hidroxila: monoálcool 
 Duas hidroxilas: diálcool 
 Mais de três hidroxilas: poliálcool 
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Exemplos: 

Monoálcool Diálcool 

 

 

Triálcool 

 
Exemplos: 

Álcool primário Álcool secundário 

 

 

Álcool terciário 

 

 
Etanol 

 



Exercícios Complementares 
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Regras de nomenclatura  
A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) considera como a nomencatura oficial dos 
compostos orgânicos a seguinte estrutura: 
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Exercícios: 
01. Dê os nomes, segundo as regras estabelecidas pela IUPAC (União Internacional de Química Pura e 

Aplicada), dos seguintes compostos: 
 

 
 
Gabarito: 

 
 
02. O nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, é ....X...., tratando-se de um ....Y”. 
 

 
 

Completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos, respectivamente, por: 
a) 1, 2, 3- propanotriol e triálcool. ‘   
b) álcool propílico e triálcool. 
c) propanotrial e trialdeído.    
d) éter propílico e poliéter. 
e) 1, 2, 3- tripropanol e trialdeído. 

 



Exercícios Complementares 
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3 - Enóis 
 

 
O esquema genérico da estrutura do seu grupo está representado abaixo: 

 
Muitas vezes um enol é confundido com outros dois grupos funcionais orgânicos, que são: álcoois e fenóis. 
Observe as diferenças entre eles a seguir: 
Álcoois: diferentemente dos enóis, os álcoois têm a hidroxila ligada em um carbono saturado, isto é, que só 
faz ligações simples. 

 
 
4 – Fenol 
Os fenóis (função fenol) são compostos que apresentam um ou mais radicais hidroxila (‒OH) ligados 
diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. 
 

                                        
Fórmula geral dos fenóis: Caromático‒OH 

 
Muitas pessoas costumam confundir os álcoois com os fenóis e os enóis. A diferença é que os álcoois são 
caracterizados pela hidroxila ligada a carbonos saturados (que realizam ligações simples), todavia, nos enóis, a 
hidroxila está ligada a carbonos insaturados (que realizam ligações duplas) em cadeias abertas. 
A fonte específica dos fenóis na natureza é o alcatrão de hulha. A hulha é um tipo de carvão que possui alta 
concentração de carbono. Ela passa por uma destilação a seco que dá origem a três frações, e uma delas é o 
alcatrão de hulha. Este, por sua vez, é submetido a uma destilação fracionada que resulta em cinco partes, em 
que duas delas, os óleos médios e os óleos pesados, possuem quantidades razoáveis de fenóis (principalmente 
os óleos). 

 
Hulha – fonte de fenóis 

 
Uma das aplicações principais dos fenóis é como antissépticos e germicidas. Isso ocorre porque eles conseguem 
coagular as proteínas dos organismos das bactérias. O próprio benzenol foi muito utilizado em desinfecção de 
hospitais.Os fenóis também são usados para fazer corantes, explosivos, perfumes, resinas, vernizes, tintas, 
adesivos e cosméticos. 
 
Analise as imagens para entender: 

 
Figura 1. Exemplo de álcool – hidroxila em carbono saturado 
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Figura 2. Exemplo de fenol – hidroxila em anel aromático 

 

 
Figura 3. Exemplo de enol – hidroxila em carbono insaturado. 

 
Exercícios: 
01. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo: 
 

 
 

Substituindo, em ambas as moléculas, um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila (OH), obtém-se 
dois compostos que pertencem respectivamente às funções: 
a) álcool e fenol  
b) fenol e álcool  
c) álcool e álcool  
d) fenol e fenol 

 
02. Explique com suas próprias palavras a diferença entre álcool, enol e fenol. 
 
 
 
 


