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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 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 



Funções nitrogenadas 

N  

N
N

N
R

AMINA

Amidas

R O2
Nitro composto 

C
Nitrila



Aminas

NH3

RNH2

Classificação : Amina primária 

Forças  de interação molecular Ligação de hidrogênio 

R2NH

Classificação : Amina secundária  

Forças  de interação molecular 

Ligação de hidrogênio 

R3N
Classificação : Amina terciária

Forças de interação molecular Dipolo-dipolo permanente 



etilamina Etanol 

PE = 17oC

PE = 76oC

Etano
PE = ─ 89oC

Pontos de Fusão e Ebulição 

Os pontos de fusão e ebulição das aminas são mais elevados que os
compostos apolares e mais baixos que os álcoois e ácidos carboxílicos de
massa molar próximos.

Ácido etanoico 
PE = 118oC

Solubilidade Todas as aminas, inclusive as terciárias podem fazer
pontes de hidrogênio com moléculas de água . Por essa
razão as aminas com até cinco carbonos são solúveis em
meio aquoso

PE = ─ 89oC
PE = 17oC PE = 76oC

PE = 118oC

Parei 18/05 
extensivo



Trimetilamina Etil-metilamina

fenilamina

-naftilamina
1,5-diamino-pentano 1,4-diamino-pentano

( cadaverina) putrecina



Função Amida 

Amida não substituída  

Amida  monossubstituída

Amida  dissubstituída

Ligação de hidrogênio 

Ligação de hidrogênio 

Dipolo-dipolo permanente 



Nomenclatura Prefixo + infixo + amida 

Metanamida
etanamida

N-metil-etanamida

N,N-dimetil-propanamida
Fenil-metanamida N,N-etil-metil-propanamida



Grupo funcional 

Polaridade :

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Estudo da Função Nitro composto  

Solubilidade 

Polar
Apolar

Dipolo-dipolo permanente 

Ponto de fusão e ebulição elevados 

Cadeia curta solúveis ( nitrometano e nitroetano)



Grupo funcional 

Polaridade :

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Estudo da Função Nitrila  ou cianeto  

Solubilidade 

Polar

Apolar

Dipolo-dipolo permanente 

R-CN

R-CN

Ponto de fusão e ebulição elevados  
comparado com hidrocarboneto 

Praticamente insolúvel em água



Sais de Amônio Quaternário 

► Teoricamente o cátion de um sal de amônio quaternário é derivado do íon amônio , NH4
+

pela substituição dos 4 hidrogênios por 4 radicais ( alquila ou arila ) 

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

► Os sais de amônio quaternário são compostos iônicos.

►Os compostos que possuem pelo menos um radical com cadeia longa apresentam uma parte altamente polar ( ligação 
iônica ) , formada pela atração eletrostática de cátions e ânions , e uma parte praticamente apolar referente a cadeia 
carbônica.



Pontos de fusão e Ebulição 

► A intensa atração entre cátions  e ânions que formam a estrutura cristalina do sal orgânico só pode ser vencida por 
aquecimento a altas temperaturas. 

►Quando esses sais possuem na sua composição ânions halogenetos (cloreto, brometo, iodeto e fluoreto), apresentam
boa solubilidade em água e etanol (solventes polares), sendo insolúveis em solventes apolares.

► Aplicações
São muito utilizados na composição de produtos como:
•Amaciantes
•Condicionadores
•Lubrificantes
•Loções

Eles são utilizados nesses produtos porque são tensoativos catiônicos, ou seja, neutralizam as cargas negativas 
deixadas por produtos que apresentam tensoativos aniônicos, como xampus e sabão em pó.

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/solubilidade-dos-compostos-organicos.htm


Nome do ânion + de + nome dos radicais em ordem alfabética + amônio

Cloreto de etil-fenil-metil-vinil-amônio

Sulfato de butil-etil-isopropil-undecil-amônio



Compostos sulfurados

Compostos sulfônicos

Tioéteres

Tioálcoois



Compostos sulfônicos/ ácidos sulfônicos 

Grupo funcional 

Força de interação intermolecular 

Pontos de fusão e Ebulição 

Solubilidade 

São compostos bastante polares e suas 
moléculas podem estabelecer ligações de 

hidrogênio entre moléculas.

Bastante elevados ( maiores que os ácidos 
carboxílicos de valores de massa molar 

aproximados.

São bastante solúveis em água



Reatividade 

►Os ácidos sulfônicos são bastante reativos. São ácidos fortes ( bem mais fortes que os ácidos 
carboxílicos ) já que estão relacionados ao ácido sulfúrico.

+ NaOH(aq) +

Na

H2O



H2S H2SO3 H2SO4 H2S2O3



Compostos sulfurados 

Tioálcoois Denomina-se tioálcool todo composto orgânico que possui o grupo ─SH 
ligado a um  átomo de carbono saturado.

São também chamados de mercaptanas

Prefixo + infixo + o + tiol

Exemplos : a) 

etanotiol



Forças de interação molecular : Dipolo- dipolo permanente 

São compostos menos polares que os álcoois, em geral PF e PE menores que os álcoois 

Alguns compostos dessa classe são adicionados a gases combustíveis e reservatórios para detectar 
eventuais vazamentos ( ex: no GLP butano-1-tiol).



Tioéteres Denomina-se tioéter todo composto orgânico que possui o átomo de 
enxofre como heteroátomo , isto é, entre dois átomos de carbono.

São derivados tióis e considerados sulfetos orgânicos

Nome da cadeia mais simples + tio + nome da cadeia mais complexa  
prefixo + il prefixo + infixo + o 

Exemplos :
a) 

b) 

Grupo funcional 

Metil- tiometano

Metil- tiobenzeno



Organometálicos são os compostos orgânicos que possuem pelo menos um átomo de metal 
ligado a um átomo de carbono. Normalmente os metais que formam esse tipo de substância 
são: magnésio (Mg), zinco (Zn), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg).

Dentre os organometálicos mais comuns estão os organomagnésios, mais conhecidos como compostos ou 
reagentes de Grignard, cujo metal ligado ao carbono é o magnésio, e ele, por sua vez, está ligado a um 
halogênio, que pode ser um dos seguintes elementos da grupo 17 da Tabela Periódica: flúor (F), cloro (Cl), 
bromo (Br) e iodo (I).

Grupo funcional 

Forças de interação molecular A ligação carbono magnésio é considerada predominantemente
covalente porém é altamente polar. A ligação magnésio halogênio é
iônica.



Elevados PF ePE

Solubilidade 
São compostos que reagem  violentamente com a água ( são mantidos 
em éter etilico ) 

Exemplos 

a) CH3MgCl Cloreto de metilmagnésio

B)
Brometo de fenilmagnésio



Estudo dos haletos orgânicos 

Denomina-se haleto orgânico todo composto derivado de hidrocarboneto pela substituição 
de um ou mais hidrogênios da molécula por átomos de halogênio.

Iodociclopentano
2-bromo-2etil-
pentano

Flúor-benzeno Dicloro-diflúormetano

( freon 12 )

Mono-haletos interações  dipolo-dipolo permanente 

Obs: O CCl4 é um bom solvente orgânico apolar



Haletos ácido 

Exemplos 

Cloreto de butanoíla Cloreto de etanoíla

Cloreto de benzoíla




