
FUNÇÕES QUÍMICAS ORGÂNICAS OXIGENADAS. 

 

Funções Oxigenadas são um dos 4 grupos funcionais dos compostos 

orgânicos. Os compostos que pertencem a essa função possuem o  

oxigênio ligado à cadeia de carbonos  tendo como principais 

representantes: 

• Álcoois; 

• Aldeídos; 

• Cetonas;  

• Fenóis; 

• Éteres; 

• Ácidos carboxílicos;  

• Ésteres.  

 

ÁLCOOIS 

 

• Os álcoois são formados por hidroxilas ligadas a carbonos que 

realizam apenas ligações simples. 

• Os álcoois podem ser primários, secundários ou terciários. 

• Primários quando a hidroxila está ligada a carbono primário. 

• Secundários  quando a hidroxila está ligada a carbono  secundário. 

• Terciários  quando a hidroxila está ligada a carbono terciário. 



• Os principais álcoois são o etanol, presente nas bebidas alcoólicas e 

combustível, e o metanol, que é utilizado como solvente. 

• Sua nomenclatura obedece a IUPAC (União Internacional de 

Química Pura e Aplicada, em português): 

• prefixo - número de carbonos; 

• intermédio - tipo de ligação química; 

• sufixo – ol para álcool; 

• Ex: CH3 – CH2 – CH2 – OH  

• Prefixo para 3 carbonos: PROP 

• Infixo para ligações simples: AN 

• Sufixo para função álcool: OL 

• Logo teremos: PROP + AN + OL = PROPAN-1-1OL 

• OBS: Quando necessário, indica-se a posição da hidroxila antes do 

sufixo OL. 

ALDEÍDOS 

 

• Os aldeídos são constituídos por compostos orgânicos alifáticos ou 

aromáticos. Apresentam carbonila na sua composição (C = O), a 

qual se localiza nas pontas da estrutura molecular. 

• Os principais são Metanal (Formaldeído), Etanal (Acetaldeído), 

Propanal, Butanal, Pentanal, Fenil-Metanal (Benzaldeído) entre 

outros. 

• De acordo com a IUPAC, -AL é o seu sufixo utilizado para nomear os 

compostos. Esse sufixo indica a função orgânica dos aldeídos. 



CETONAS 

 

• As cetonas são compostas por carbono numa ligação dupla com 

oxigênio, a carbonila (C = O), a qual é encontrada entre as 

extremidades da cadeia. 

• As cetonas podem ser simétricas (radicais idênticos) ou assimétricas 

(radicais diferentes). 

• Classificam-se de acordo com o número de carbonilas: 

monocetonas (1 carbonila), policetonas (2 ou mais carbonilas). 

• As cetonas são utilizadas como solventes, inclusive para retirar 

esmalte das unhas. 

• De acordo com a IUPAC, -ONA é o seu sufixo, o qual indica a função 

orgânica das cetonas. 

 

FENOL 

 



 

• Os fenóis são compostos por carbono e hidrogênio ligado a 

hidroxilas. 

• Eles se dissolvem em álcool e éter e a maior parte deles é corrosivo 

e tóxico.  

• São classificados conforme o número de hidroxilas que apresentam: 

monofenóis (1 hidroxila), difenóis (2 hidroxilas) e trifenóis (3 

hidroxilas). 

• São usados na fabricação de explosivos, bactericidas, fungicidas e 

creolina.  

 

ÉTER 

 

 

• Os éteres são compostos muito inflamáveis formados por 

oxigênio entre duas cadeias de carbono.  

• Podem ser simétricos (radicais idênticos) ou assimétricos (radicais 

diferentes). 

• Os éteres são usados como solventes. 

• O prefixo indica o número de carbonos, tal como os restantes 

compostos. No entanto, o lado do oxigênio que tem menos carbono 

o sufixo é -OXI, enquanto, o lado do oxigênio que tem mais carbono 

o sufixo é -ANO. 

 



 

ÁCIDO CARBOXÍLICO 

 

• Ácidos fracos formados por carboxila, que na maior parte das vezes 

tem um cheiro desagradável. 

• Está presente no vinagre (ácido etanoico), na transpiração, nas 

frutas (ácido ascórbico). 

• Os ácidos carboxílicos podem ser alifáticos, quando sua cadeia é 

aberta, ou aromáticos, quando há um anel aromático. 

• São classificados conforme o número de carboxilas que apresentam: 

monocarboxílico (1 carboxila), dicarboxílico (2 carboxila) 

• De acordo com a IUPAC, -OICO é o seu sufixo, o qual indica a função 

orgânica dos ácidos carboxílicos. 

CARBOXILA 



 

 

ÉSTER 

 

• Os ésteres são bastante parecidos com os ácidos carboxílicos. Isso 

porque a única diferença entre eles é que os ésteres têm um radical 

carbônico, enquanto os ácidos carboxílicos têm hidrogênio. 

• Esses compostos orgânicos só conseguem ser dissolvidos em álcool, 

éter e clorofórmio. 

• Os ésteres são flavorizantes, o que quer dizer que são utilizados 

para aromatizar substâncias, tais como doces, sucos e xaropes. 

• O nome dos ésteres é formado do seguinte modo: 

• o prefixo indica o número de carbonos 

• o intermédio indica o tipo de ligação química 

• o sufixo -OATO é acrescentado, tal como o elemento “de” 

• segue-se a terminação –ILA.  

REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 



 

QUESTÕES 

1) A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor, é produzida a vanilina (conforme 

representação química), que dá origem ao aroma de baunilha. 

 

• Na vanilina estão presentes as funções orgânicas: 

•  a) aldeído, éter e fenol.  

• b) álcool, aldeído e éter.  

• c) álcool, cetona e fenol.  

• d) aldeído, cetona e fenol.  

• e) ácido carboxílico, aldeído e éter. 

2) A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e 

cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. 

Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3 , cuja 

estrutura está mostrada a seguir. 

 



 

• O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da 

reação de esterificação são, respectivamente: 

• a) ácido benzoico e etanol.  

• b) ácido propanoico e hexanol.  

• c) ácido fenilacético e metanol.  

• d) ácido propiônico e cicloexanol.  

• e) ácido acético e álcool benzílico. 

3) A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de 

controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode 

causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os 

biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição 

dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. 

• I . Piretrina  

 

 

• II. Coronopilina  



 

• Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois 

biopesticidas apresentados:  

• a) Éter e éster.  

• b) Cetona e éster.  

• c) Álcool e cetona.  

• d) Aldeído e cetona.  

• e) Éter e ácido carboxílico. 

 

GABARITO: 

Resposta da questão 1: [A] 

Estão presentes neste composto as funções: 

Éter, pois há como heteroátomo o oxigênio ligado à sua esquerda a um carbono do anel 

aromático e à sua direita, ao carbono da ramificação (-CH3); 

Fenol, pois possui hidroxila (OH) ligada ao carbono do anel aromático. Quando isto ocorre, não 

se trata de um álcool. 

Aldeído, pois há a carbonila (C=O) entre carbono e hidrogênio. Desta forma, a mesma sempre 

vem em extremidades, diferente da cetona que possui a carbonila entre carbonos; portanto 

nunca vem nas extremidades da cadeia. 

 

Resposta da questão 2: [A] 



Um éster é obtido através de uma reação de esterificação. Para tanto, é necessário um ácido 

carboxílico e um álcool. A cadeia carbonada do éster que possui o grupo (C=O) é oriundo do 

ácido; já a parte que não possui tal grupamento é oriundo do álcool. Como no benzoato de 

etila a parte com a carbonila é aromática, sua estrutura sugere que o ácido utilizado também 

seja aromático o exclui todas as opções exceto a letra A, que traz o ácido benzóico. A outra 

parte do éster, oriundo do álcool, possui 2 carbonos, o que sugere que o álcool utilizado 

também possua 2 carbonos, o que exclui todas as opções exceto a letra A: etanol.  

 

Resposta da questão 3: [B] 

 

Quando observamos a carbonila (C=O) entre carbonos, ou seja, não presente nas 

extremidades de uma cadeia, podemos dizer que trata-se de uma cetona. Ambos os 

compostos possuem tal grupo funcional entre carbonos. 

Já o mesmo (C=O) quando está ligado de um lado a carbono e de outro a um oxigênio, 

devemos observar este oxigênio, pois se este tiver sua segunda ligação feita com 

hidrogênio apenas, será um ácido carboxílico; mas se for um outro carbono, aí teremos 

um éster. Neste caso ambos possuem a função éster. 

 

Observar o oxigênio ligado ao (C=O). Se sua segunda ligação for com outro carbono, 

teremos um éster. Se for com hidrogênio apenas, teremos um ácido carboxílico. 

                  

Éster                                                                    Ácido carboxílico. 

 


