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Álcool 

Fenol 

Éter 

Enol



Estudo da função Álcool   

Grupo funcional O primeiro carbono tem que ser 

saturado

Força de interação intermolecular 

Devido à presença do grupo (OH) , as moléculas dos álcoois 
estabelecem ligações de hidrogênio entre si 

Polaridade :

R – OH
apolar

polar



Pontos de fusão e Ebulição 

► Os monoálcoois possuem pontos de fusão e 
ebulição bastante altos em comparação com os dos 
hidrocarbonetos de massa molecular próxima.

► Os poliálcoois possuem pontos de fusão e 
ebulição bem mais elevados que os monoálcoois
com o mesmo número de carbonos na cadeia.

Solubilidade 

De um modo geral , observamos que em álcoois de
cadeia carbônica _________ prevalecem as
propriedades de composto ________ e em

álcoois de cadeia carbônica ______ prevalecem as
propriedades de compostos _________.

Pequena
Polares

Longa

Apolares



Classificação dos álcoois 

Conforme o número de grupos –OH 

Monoálcoois : apresentam apenas um grupo –OH presente na cadeia carbônica 

poliálcoois: apresentam dois ou mais  um grupos –OH presente na cadeia carbônica 

Conforme o tipo de carbono onde se localiza o grupo -OH

Álcool primário ( -OH ligado a carbono 1ª  )

Álcool secundário ( -OH ligado a carbono 2ª  )

Álcool terciário ( -OH ligado a carbono 3ª  )



Comparações  efetue as relações 

A)

B)

C)

D)

( )

( )

( )

( )

Temperatura de Ebulição

— 89 oC

78 oC

197 oC

290 oC

etano

1,2-etanodiol

1,2,3-propanotriol

etanol

A

B

C

D

1
2

3



Bastante reativo devido a parte polar 

Caráter ácido praticamente desprezível 

Um álcool importante o etanol ( álcool etílico ) 

Obtenção do etanol 

Hidratação de alceno 

Fermentação do açúcar da cana ou cereais 

+ H2O
H+

OHH



A parte das transformações químicas 

Fermentação do melaço

Acrescentam-se ao melaço leveduras ( fermentos biológicos , 
como Saccharomyces, que transformam a sacarose em 
etanol, devido à ação de enzimas produzidas por elas.

1ª etapa 

C12H22O11 C6H12O6 +      C6H12O6 

sacarose                                 glicose           frutose 

H2O 

Invertase

2ª etapa 

C6H12O6 2C2H5OH  +  2CO2

Glicose                                         etanol      gás carbônicozimase



Estudo da função fenol  

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Polaridade :

AR─OH

AR – OH

As moléculas dos fenóis estabelecem 
ligações de hidrogênio entre si.

apolar
polar



Os fenóis são compostos facilmente oxidáveis e também possuem um fraco caráter 
ácido, podendo sofrer  __________ na água.Ionização

Reação de ionização do fenol

Explicação :

O caráter ácido dos fenóis pode ser explicado devido à ____________ do anel aromático. Os
elétrons ressonantes dão certa estabilidade ao carbono no anel ligado ao grupo (OH) , durante a
formação do ânion fenóxido.

ressonância



Reação com base 

AR—OH(aq)  +  Me(OH)y(aq)  →  Mey+─OAR(aq)  + H2O(l) 

Ex1

+ NaOH(aq) 

Na

+ H2O(l)



Estudo da função éter 

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Polaridade :

Dipolo-permanente dipolo- permanente

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



Pontos de fusão e Ebulição 

Solubilidade 

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

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


