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Dipolo-dipolo

Interação entre moléculas  de cetona

C=O C=O
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Interação entre molécula de éter com a água
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Estudo da Função Fenol 

Grupo funcional        AR─OH

Polaridade: AR – OH

apolar
polar

Força de interação molecular As moléculas dos fenóis estabelecem ligações de hidrogênio entre si.

Aromático 

2º ano A parei 



Nomenclatura hidroxi-nome do aromático 

Hidroxi-benzeno ou fenol

1
2

3

4

5

6
1-hidroxi-3-metil-benzeno 

3-metil-fenol 

ou

1-hidroxi-2-metil-benzeno 

ou

2-metil-fenol 



1-hidroxi-4-metil-benzeno 

ou

4-metil-fenol 



Q3) O composto esquematizado abaixo, conhecido como timol, é 
utilizado como antiséptico para desinfetar instrumentos cirúrgicos. 
Em relação ao composto , julgue os itens  

2) ( ) Possui três radicais ( CH3 ) em sua estrutura.

3) ( ) é usado para desinfetar instrumentos cirúrgicos, pois é um álcool  .

4) ( ) seu nome oficial é 1-hidroxi-2,2,5-trimetil-benzeno 

F

F

F

123

4
5

6

Isopropil

Metil

1-hidroxi-2 – isopropil-5-metil-benzeno 

2-isopropil- 5- metil-fenol 



1- hidroxi- naftaleno ou -hidroxi-naftaleno

1 

2

5 4 

7

6

8

3

1-hidroxi- 4,5-dietil-3-isopropil -naftaleno

1 
2

1-hidroxi-2-fenil-benzeno 
ou 

2-fenil-fenol
ou 

O-fenil-fenol



Estudo da função éter 

Grupo funcional 

Polaridade As moléculas de éteres são levemente polares devido a sua geometria angular 

Forças de interação molecular Dipolo-permanente dipolo- permanente

Pontos de fusão e de Ebulição 

Sempre comparando compostos de massa molar próxima, observamos que os pontos de fusão e de ebulição dos éteres se 
aproximam aos dos alcanos e menor do que os álcoois.



Solubilidade 

Os éteres de cadeia pequena apresentam uma discreta solubilidade em água. 

Nomenclatura de éter

Nome da cadeia mais simples     +     nome da cadeia mais complexa 

Prefixo + oxi prefixo + infixo + o

Etoxi - etano

2-metoxi-propano
1

2 3



Metoxi-benzeno

2-metoxi- 2- metil-propano
2

1

3



Comparação 

butano
Butan-1-ol Etoxi-etano

PE = 118oC PE = 35oCPE = ─  0,5oC



O grupo orgânico dos álcoois é bem conhecido em Química Orgânica, sendo caracterizado 
pela presença de uma hidroxila (OH) ligada a um carbono saturado. Existem álcoois que são 
insaturados, como  abaixo:

H2C ═ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ OH

No entanto, alguns compostos possuem a hidroxila ligada diretamente a um carbono com 
dupla ligação. Esse tipo de composto não é um álcool, ele pertence à função orgânica 
denominada: enol.

H3C─ CH ═ CH─ OH : 

H3C─ C ═ CH2 : 

│

OH

H3C─ CH ═ C─ CH2─ CH3: 

│

OH

H3C─ C ═ CH─ CH3 : 

│

OH  

1

1234 But-3-en-1-ol

23
Prop-1en-1-ol

123
Prop-1en-2-ol

1 2 3 4 5
Pent-2-en – 3-ol

But-2-en-2-ol



Os enóis são compostos muito instáveis, pois eles podem passar por um tipo de isomeria dinâmica 
denominada tautomeria, em que numa mesma fase líquida os isômeros coexistem em equilíbrio 
dinâmico.



Estudo da função aldeído 

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Polaridade :

—COH

Dipolo-dipolo permanente

Polar

Apolar



Solubilidade

Os aldeidos mais simples ( de menor cadeia 
carbônica ) são solúveis em meio aquoso .

Pontos de fusão e ebulição 



Pontos de fusão e ebulição 

Os pontos de fusão e ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos compostos apolares e que os dos 
éteres e são mais baixos que os dos álcoois de massa molar próxima.

PE = ─ 0,5oC

PE = 118oC

PE = 35oC

PE = 74,8oC
118oC

74,8oC

35oC

— 0,5OC



Nomenclatura de Aldeídos 

Prefixo + infixo + Al

metanal

Uma solução de 45% de metanal é denominado formol

butanal



1234 2-metil-butanal

1

2

3
4

5

6 4-etilexanal

Fenil-metanal

benzaldeido

4-etil-hexanal



Estudo da função cetona 

Grupo funcional 

Forças de interação molecular 
As moléculas de cetona não fazem pontes de hidrogênio entre si, porém são 
mais polares que as moléculas de aldeído. 

(RCOR )

Dipolo permanente-dipolo permanente



Em geral as cetonas possuem pontos de fusão e ebulição mais baixo  que os álcoois e mais elevados que os 
aldeídos de valores de massa molar próximos.

Pontos de fusão e Ebulição 

Solubilidade Devido à maior polaridade , as cetonas são mais solúveis em água que os aldeídos. 



Nomenclatura

Prefixo + infixo + ona Propanona 

acetona

butanona

2-metil-pentan-3-ona12

3

45







“Não receies

a adversidade: 

lembra-te de

que os papagaios

de papel sobem

contra o vento

e não a favor dele.”

H. Mabie








