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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



O caráter básico das aminas 

O químico americano Gilbert Newton Lewis , estabeleceu em 1923 sua 
teoria eletrônica de ácido e base .
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Valores das constantes básicas Kb 1,8 .10-5 4,5 .10-4 0,6 .10-4 5,4 .10-4 4,2 .10-10

5,4 .10-4
4,5 .10-4 0,6 .10-4

1,8 .10-5
4,2 .10-10



Ordem decrescente de basicidade 

R2NH

Aminas 
Alifáticas 
Secundárias 

RNH2

Aminas 
Alifáticas
primárias

R3N
Aminas 
Alifáticas 
Terciárias

NH3

Amônia

ArNH2
Ar2NH Ar3N

Aminas 
aromáticas 
primárias 

Aminas 
aromáticas 
secundárias

Aminas 
aromáticas 
terciárias 

Reação de uma amina com ácido



Uma comparação importante do efeito indutivo e caráter acido e básico 

Atenção 



G

H

-I
Efeito indutivo negativo ( -I )  

grupo elétron atraente   

aumenta o caráter ácido   

• •
G

-I Efeito indutivo negativo ( -I )  

grupo elétron atraente   

diminui o caráter básico

G

+I

H

Efeito indutivo positivo  ( +I )  

grupo elétron repelente   

Diminui o caráter ácido   

G
• •

+I Efeito indutivo positivo ( +I )  

grupo elétron repelente  

aumenta o caráter básico



Classificação das amidas 

Amida primaria

Amida secundária

Amida  terciária 



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)
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