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Hidrocarbonetos 

HIDROCARBONETOS DE CADEIA NORMAL 

 

Prefixo indicativo do número de C + intermediário indicativo da 
natureza das ligações + terminação indicativa da função. 

 
PREFIXO INDICATIVO DO 

NÚMERO DE C 
INTERMEDIÁRIO INDICATIVO DA 

NATUREZA DAS LIGAÇÕES 
TERMINAÇÃO 

INDICATIVA DA 
FUNÇÃO 

1C  MET      6C  HEX Somente ligações simples  an 

o 

2C  ET          7C  HEPT Uma ligação dupla  en 

3C  PROP     8C OCT Duas ligações duplas  dien 

4C  BUT       9C  NON Uma ligação tripla  in 

5C  PENT    10C  DEC Duas ligações triplas  diin 



Hidrocarbonetos 

A função hidrocarbonetos divide-se em: alcanos, alcenos, 
alcadienos, alcinos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. 

 

• Alcanos: Hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas, apresentam cadeia 
aberta e saturada. 

 

CH₄    1C = MET 

           Ligações simples = an                           METANO  

           Terminação = o 

 

C₂H₆   2C = ET 

           Ligações simples = an                            ETANO 

           Terminação = o 

 

FÓRMULA GERAL: 
CnH₂n₊₂  

A quantidade de 
hidrogênio é sempre o 
dobro da quantidade 
de carbono mais 2. 



Hidrocarbonetos 

• Alcenos: Hidrocarbonetos etilênicos ou olefinas, apresentam cadeia 
aberta e insaturada, com uma única dupla ligação. 

 

C₂H₄    2C = ET 

           Uma ligação dupla = en                       ETENO  

           Terminação = o 

 

C₃H₆    3C = PROP 

            Uma ligação dupla = en                         PROPENO 

            Terminação = o 

 

   

• Nos alcenos com quatro ou mais carbonos, a dupla ligação pode ocupar 
posições diferentes na cadeia, por isso é necessário localizá-la por um número. 
• Esse número deve ser o menor possível e ser apresentado antes do nome do 
composto, separado por hífen. 
• Para determinar esse número, numera-se a cadeia da extremidade mais 
próxima da insaturação. 

FÓRMULA GERAL: 
CnH₂n  



Hidrocarbonetos 

• Alcadienos: Chamados diolefinas ou dienos, apresentam cadeia aberta e 
insaturada, com duas ligações duplas. 

 

C ₃H₄    3C = PROP 

           Duas ligações duplas = dien                        PROPADIENO  

           Terminação = o 

 

C₄H₆    4C = BUT 

            Duas ligações duplas = dien                         BUTADIENO 

            Terminação = o 

 

   

• Antes no nome do composto deve ser apresentado dois números separados 
por vírgula, para representar a localização das duas ligações duplas. 

A é acrescentado apenas 
para o nome soar melhor. 

FÓRMULA GERAL: 
CnH₂n₋₂ 



Hidrocarbonetos 

• Alcinos: Chamados alquinos, hidrocarbonetos etínicos ou acetilênicos, 
apresentam cadeia aberta e insaturada, com uma única ligação tripla. 

 

C ₂H₂  2C = ET 

           Uma ligação tripla = in                        ETINO  

           Terminação = o 

 

C₃H₄    3C = PROP 

            Uma ligação tripla = in                         PROPINO 

            Terminação = o 

 

   

FÓRMULA GERAL: 
CnH₂n₋₂ 



Hidrocarbonetos 

• Ciclanos: Chamados cicloalcanos ou cicloparafinas, apresentam cadeia 
cíclica. A nomenclatura é a mesma dos alcanos, precedida da palavra 
ciclo. 

 

C₃H₆   3C = PROP 

            Ligações simples = an                        CICLOPROPANO  

            Terminação = o 

 

C₄H₈    4C = BUT 

            Ligações simples = an                       CICLOBUTANO 

            Terminação = o 

 

   

FÓRMULA GERAL: 
CnH₂n 



Hidrocarbonetos 

• Ciclenos: Chamados cicloalcenos ou ciclolefinas, apresentam cadeia 
cíclica com uma única dupla ligação. A nomenclatura segue a dos 
ciclanos. 

 

C₃H₄   3C = PROP 

            Uma ligação dupla = en                      CICLOPROPENO  

            Terminação = o 

 

C₄H₆    4C = BUT 

            Uma ligação dupla = en                      CICLOBUTENO 

            Terminação = o 

 

   

FÓRMULA GERAL: 
CnH₂n₋₂ 

• Se não houver cadeia mista, não é necessária a numeração. 



Hidrocarbonetos 

• Aromáticos: São hidrocarbonetos que apresentam na cadeia um anel 
benzênico ou mais.  

• A nomenclatura segue as regras dos demais hidrocarbonetos. 

• Recebem nomes particulares e a terminação ENO é devida às duplas 
ligações do anel. 

• Não é possível estabelecer uma fórmula geral que englobe todos os 
hidrocarbonetos aromáticos. 

 

 

 



Hidrocarbonetos 



Exercícios 
1. Dadas as fórmulas moleculares, classifique os seguinte 

hidrocarbonetos em alcanos, alcenos ou alcinos. 

a. C₅H₁₀ 

b. C₇H₁₂ 

c. C₆H₁₄ 
 

2. Escreva a fórmula molecular dos hidrocarbonetos de cadeia acíclica: 

a. 1 – butino 

b. 1,2 – butadieno 

c. Pentano 

d. 2 – buteno 

e. Propano  

f. 2 – penteno 

g. Propino 

h. Eteno 

i. Butano  

j. 2 – buteno  



Radicais 

• A ligação predominante nos compostos orgânicos é a 
covalente (compartilhamento de pares eletrônicos); 

• Essas ligações podem ser rompidas pelo fornecimento de 
energia; 

• RADICAL é a denominação dada ao agrupamento neutro de 
átomos que apresenta um ou mais elétrons livres. 

 



Radicais 

• A nomenclatura de uma radical é dada pelo prefixo indicativo 
do número de átomos de carbono mais a terminação il ou ila.  

• Entre os radicais mais simples estão os monovalentes (um 
elétron livre) derivados dos alcanos, chamados de radicais 
alquilas e representados por R - . 

 

 



Radicais 

• Outros radicais importantes: 

 



Radicais  

HIDROCARBONETOS DE CADEIA RAMIFICADA 

• Escolha da cadeia principal: 

Havendo só ligações simples, a cadeia principal deve ser mais longa 
e a mais ramificada; 

Se houver ligações duplas ou triplas, a cadeia principal deve ser a 
mais longa a conter essas ligações; 

• Numeração da cadeia principal: 

No caso de só haver ligações simples, a numeração deve ser feita de 
modo que as ramificações fiquem nos carbonos de menores 
possíveis (menor soma); 

Havendo ligações duplas ou triplas, a numeração deve iniciar-se na 
extremidade mais próxima dessas ligações; 



Radicais  

HIDROCARBONETOS DE CADEIA RAMIFICADA 

Ramificações carbonos 2 e 4 (soma = 6) – menor soma 

Ramificações carbonos 3 e 5 (soma = 8) 



Radicais  

HIDROCARBONETOS DE CADEIA RAMIFICADA 

• No caso de hidrocarbonetos aromáticos, os nomes são 
especiais ou então derivados do nome do composto mais 
simples; 

 



Radicais  

HIDROCARBONETOS DE CADEIA RAMIFICADA 

• Para o caso de duas ramificações, existem denominações 
especiais; 

 

 



Exercício  

1. Escreva a fórmula estrutural dos seguintes hidrocarbonetos: 

a. 2,3 – dimetilbutano 

b. 4 – metil – 2- hexeno 

c. etilciclopentano 

d. Paradietilbenzeno 

 



Haletos orgânicos 

• São derivados halogenados dos hidrocarbonetos; 

• São compostos que apresentam um ou mais átomos de 
halogênio (F, Cl, Br ou I) substituindo igual número de átomos 
de hidrogênio de um hidrocarboneto. 

 



Haletos orgânicos 

• Para esta função existem duas nomenclaturas, a oficial e a não 
oficial; 

 

                                  Cloroetano ou cloreto de etila 

 

                                  Bromobenzeno ou brometo de benzila 

 

 

                                  clorociclopropano ou cloreto de ciclopropila 

 

 

 

 



Funções oxigenadas 

• Todos os compostos orgânicos que apresentam oxigênio 
pertencem a funções chamadas funções oxigenadas. 

• Exemplo: Álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido e seus derivados 
e éter. 

 

ÁLCOOIS 

• Todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais 
radicais oxidrilas (-OH) ligados a átomos de carbono saturado. 

 

 



Funções oxigenadas 

• Os álcoois são classificados de acordo com a posição e com a 
quantidade de radicais oxidrilas. 

De acordo com a posição: 

• Primários: o grupo –OH se liga a carbono primário; 

• Secundários: o grupo –OH se liga a carbono secundário; 

• Terciários: o grupo –OH se liga a carbono terciário; 

 

 

Álcool primário 
Álcool secundário 

Álcool terciário 



Funções oxigenadas 

De acordo com a quantidade de radicais –OH: 

• Monoálcoois ou monóis: apresentam uma oxidrila; 

• Diálcoois ou dióis: apresentam duas oxidrilas; 

• Triálcoois ou trióis: apresentam três oxidrilas; 

 

 

 

 Monol 

Diól 

Triol 



Funções oxigenadas 

• Para nomenclatura dos álcoois, utiliza-se os prefixos 
indicativos da quantidade de carbono, os intermediários 
indicativos do tipo de ligação e a terminação ol.  

• Quando necessário, a numeração dos carbonos deve ser 
iniciada na extremidade mais próxima do grupos –OH.  

 

 

 

 

 1,3 - propanodiol 



Funções oxigenadas 

• No caso de estruturas complexas, o grupo –OH é considerado 
uma ramificação denominada hidroxi; 

 

 

 

 

• Os álcoois também podem ser nomeados pela palavra álcool 
seguida do nome do radical ligado ao grupo –OH, com a 
terminação ico: 

• Álcool metílico 

• Álcool etílico 

• Álcool ciclopropílico 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funções oxigenadas 

FENÓIS 

• São os compostos orgânicos que apresentam uma ou mais 
oxidrilas ou hidroxilas (-OH) ligadas diretamente ao anel 
benzênico; 

 

 

 

 

• Para nomenclatura considera o grupo –OH uma ramificação 
hidroxila; 

• Havendo necessidade de numeração, esta deve se iniciar pelo 
carbono que apresenta o grupo –OH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-hidroxi – 2-metilbenzeno 



Funções oxigenadas 

FENÓIS 

• Também apresentam nomes especiais que não obedecem a 
nenhuma regra de nomenclatura; 

• Fenol comum ou ácido fênico     

 

• Resorcinol    

 

 

• Metacresol 

 

 

• Paracresol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrigada pela atenção!! 


