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International Union of Pure and Applied Chemistry 
 

União Internacional de Química Pura e Aplicada 
 
 
1)  Cada composto tenha um único nome que o 

distinga dos demais;  

2)  Dada a fórmula estrutural de um composto, 
seja possível elaborar seu nome, e vice-versa. 

IUPAC 
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Tudo começa no átomo 
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Compostos orgânicos 
Prefixo 

 
nº carbonos 

Afixo 
 

tipo de ligação 

Sufixo 
 

função química 

1 C = met Simples = an Hidrocarboneto = o 

2 C = et Dupla = en Álcool = ol 

3 C = prop Tripla = in Cetona = ona 

4 C = but Aldeído = al 

5 C = pent Ácido carboxílico = óico 

6 C = hex 
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Desafios na tradução 
•  Gênero 

•  Acréscimo de palavras 
 ethyl acetate = acetato de etila 

 
 
 
•  Inversão de palavras 

 sulphuric acid = ácido sulfúrico 
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Desafios na tradução 

•  Regras da ortografia local 
 cyclohexane = ciclo-hexano 
 disulphide = dissulfeto 

 
•  Nomes consagrados 

 ácido acético = ácido etanóico 
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sulphite 
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sulphite (EN)  ≠  sulfite (PT) 

Desafios na tradução 

•  “Falsos cognatos” 
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Outras dificuldades 

sulfato ≠ sulfeto ≠ sulfito 

•  Grande semelhança entre termos para 
compostos muito diferentes 
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álcool etílico     etanol 
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álcool etílico   =   etanol 

nome usual           nome oficial 
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Como fazer certo? 

•  Consulta a fontes confiáveis de terminologia 

•  Publicações da IUPAC em EN e PT 
•  Publicações e boletins da SBQ 
•  Livros de química em PT e EN 
•  Série do Translation Journal 
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Dúvidas? 
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Referências 

As referências mencionadas durante a palestra foram 
relacionadas em um post no Tradução via Val 
 
 

http://bit.ly/quimiques 
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