
Aula para o dia 17/04/21

Livro 02 frente E  funções oxigenadas



Q2) Os antioxidantes são substâncias que, adicionadas a certos alimentos que contêm óleos e 
gorduras, impedem sua oxidação no ar, produzindo sabores desagradáveis. Um antioxidante 
apresenta a seguinte fórmula:

Assinale ( V ) ou ( F ) 

1) ( ) O antioxidante corresponde a um álcool aromático.

2) ( ) O composto possui cadeia alicíclica e ramificada.

3) ( ) em presença de fenolftaleina a solução torna-se  rosa.

4) ( ) O nome oficial do composto é 2,6-di-terc-butil-4-metil-fenol 

Terc-butil

Metil 



Estudo da função cetona

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Polaridade :

(RCOR )

As moléculas de cetona não fazem pontes 
de hidrogênio entre si, porém são mais 
polares que as moléculas de aldeido

Dipolo permanente – dipolo permanente 



Pontos de fusão e Ebulição 

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.

Solubilidade 

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



Estudo da função ácido carboxílico

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Polaridade :

H

—COOH ou –CO2H

Dimero

Polar 

apolar



Acidez de um ácido carboxílico 

Comparação 
Ponto de ebulição

PE = 97oC
PE = 118oC
PE = 82oC
PE = 49oC

PE = 49oCPE = 118oCPE = 97oC PE = 82oC

Propan-1-ol Propan-2-olÁcido-etanoico propanal



Derivados do 
ácido carboxílico 

R

éster

Mey+

Sal de ácido 
carboxílico

Anidrido

X 

F , Cl , Br , I

Haleto ácido ou de acila



Grupo funcional 

Polaridade :

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Estudo da Função Éster   

Solubilidade 

Dipolo-dipolo permanente

R

apolar

polar

São mais baixos que os dos álcoois e dos  ácidos 
carboxílicos de massa molar próximos

De cadeia carbônica curta são parcialmente 
solúveis os demais insolúveis 



Nomenclatura dos ésteres 

Prefixo + infixo + oato + de + nome do radical ligado ao oxigênio saturado com 
terminação ila

Essências: são usadas para imitar o sabor e o aroma de algumas frutas, são também chamadas de 
e muito usadas em indústria de alimentos para dar cheiro e sabor aos 

produtos

Óleos e gorduras: são os ésteres mais usados em nosso dia-a-dia, são encontrados em 
produtos como óleo de soja, margarina e azeite de oliva.

Ceras: usadas na fabricação de graxas para sapatos, cera para dar brilho a pisos, papel 
manteiga, velas, etc. A cera de abelha e a cera de carnaúba também fazem parte da classe de 
ésteres.

flavorizantes ou aromatizantes



Aroma de banana 

Etanoato de isopentila

Aroma de maça

Etanoato de etila

Butanoato de etila

Aroma de abacaxi 

Butanoato de butila

Aroma de morango 

benzoato de metila 

Aroma de Kiwi 

Semi parei 



Grupo funcional 

Polaridade :

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Estudo da Função sal de ácido carboxílico  

Solubilidade 

apolar

polar

cátiony+

cátiony+

Possuem uma extremidade altamente polar ( 
ligação iônica) formada pela atração eletrostática 
de cátions e ânions.

A intensa atração entre cátions e ânions só pode 
der vencida por aquecimento a altas 
temperaturas. 

Cadeia curta ( grupo 1 e amônio solúveis em 
água, demais insolúveis 



Grupo funcional 

Polaridade :

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Estudo da Função Anidridos de ácido 

Solubilidade 

Dipolo-dipolo permanente

R

apolar

polar

R

mais baixo que os álcoois ou dos ácidos 
carboxílicos de massa molecular aproximada.

São poucos solúveis em água



Os anidridos de ácidos são preparados em laboratório pela desidratação  inter ou intramolecular de 
ácido carboxílico.

Exemplos: 
O

OH

O-H

O

O

O

O

+ H2O 

Ácido etanoico 

Anidrido etanoico 



Grupo funcional 

Polaridade :

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Estudo da Função haleto de ácido

Solubilidade 

F , Cl , Br e I 

R

Dipolo-dipolo permanente

Mais baixos que os ácidos carboxílicos e mais 
elevados que os ésteres.

Pouco solúveis em água.

polar

Apolar










