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Éster

Éster é o produto formal da reação de um oxiácido (geralmente 
orgânico) com um álcool, fenol ou enol, pela perda formal de água.

    Sua nomenclatura é composta pelo nome do ácido formador 
trocando a terminação ico por ato seguido pela preposição de e 
pelo nome do grupo ligado ao oxigênio com terminação ila. 

ato Prefixo 
+ 
ila 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxi%C3%A1cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enol
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Ex: 

metanoato de metila 

etanoato de isobutila 

benzoato de metila 
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Flavorizante Éster
Abacaxi Butanoato de etila
Laranja Acetato de octila

Maça verde Acetato de etila
Kiwi Benzoato de metila

   Muitos ésteres são utilizados na indústria de alimentos 
como flavorizantes. Os flavorizantes possuem sabor e 
odor característicos. 
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Anidrido

 São compostos orgânicos obtidos pela desidratação intermolecular 
ou intramolecular de ácidos carboxílicos.  

   A nomenclatura é composta pela palavra anidrido seguido do nome dos ácidos 
de origem em ordem alfabética. Quando o anidrido possuir cadeias iguais, 
não se deve repetir o nome do ácido. 
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Ex: 

anidrido etanóico 
(anidrido acético) 

anidrido benzóico 

O

O O anidrido butanóico- 
-pentanóico 

1 2 3 412
3

4
5
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Sal de ácido carboxílico

 São compostos derivados dos ácidos carboxílicos pela 
substituição do átomo de hidrogênio da carboxila por um 
cátion. 

R C
O

OMe

Me = cátion de um metal ou    
NH4

+   
   

Nomenclatura: 
Nome do ânion do ácido (ato) de nome do cátion 

base

cátion
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Ex: 

etanoato de potássio 

benzoato de sódio 

butanoato de sódio 
1

2

3

4



Prof: Alex

Haleto de acila

  São compostos derivados dos ácidos carboxílicos 
pela substituição da hidroxila por um halogênio.                  

Nomenclatura: 
 A nomenclatura IUPAC utiliza o nome do halogênio com a 

terminação “eto” e o nome do grupo acila ligado ao 
halogênio com a terminação “ila”. 
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Ex: 

cloreto de etanoíla 

cloreto de benzoíla 

cloreto de 3-metilexanoíla 
14 3 256
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Haletos orgânicos

  São compostos derivados dos hidrocarbonetos pela 
substituição de hidrogênios por halogênios  

   (F, Cl ,Br, I).  
Nomenclatura:
  Na nomenclatura substitutiva (IUPAC) o 

halogênio é citado com um substituinte da cadeia 
principal pelos prefixos flúor, cloro, bromo e iodo.

Nome do halogênio 
(antecedido pelo No da sua posição ) 

Nome do  hidrocarboneto 
onde ele está ligado 

+
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2-iodobutano

Ex: 

1
2 3

4

clorometano

1-bromo-3-metilbenzeno

2-cloro-2-metilbutano 1

234
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Nomenclatura usual:

  Na nomenclatura usual (radicofuncional) os halogênios são 
citados pelos prefixos fluoreto, cloreto, brometo e iodeto 
seguidos da preposição de e do nome do grupo orgânico com a 
terminação “ila”.

F

H3C CH2

Cl

fluoreto de fenila

cloreto de etila
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Haletos importantes:

clorofórmio
   Possui ação anestésica, mas atualmente a sua principal 

aplicação é como solvente. A sua utilização como 
anestésico foi abandonada devida a sua toxicidade. 

triclorometano
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DDT

p-dicloro-difenil-tricloroetano 

O DDT é o primeiro pesticida moderno, tendo sido 
largamente usado durante e após a Segunda Guerra 
Mundial para o combate aos mosquitos vetores de 
doenças como malária e dengue.

Haletos importantes:
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Caracter iza-se pe la sua a l ta tox ic idade, é 
extremamente estável e por isso persistente no meio 
ambiente e apresenta significativa bioacumulação. 
Foi produzido inicialmente nos anos 40 e utilizado como 
fungicida. A produção, comercialização e aplicação de 
BHC já foi proibida em muitos países.

hexaclorobenzeno 
(BHC)

Haletos importantes:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioacumula%C3%A7%C3%A3o

