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Resumo sobre Hidrocarbonetos 
 

 
 
Exercícios: 
01. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula 

molecular do octano é: 
a) C8H18     
b) C8H16     
c) C8H14 
d) C12H24     
e) C18H38 

 

02. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de H por molécula é: 
a) metano. CH4   
b) etano. H3C-CH3   
c) eteno.   H2C—CH2 
d) etino. HC---CH  
e) propino.   HC---C-CH3 

 
03. Escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcanos:  

a) propano;       
b) pentano;        

 
04. Dê os nomes dos alcanos representados por suas fórmulas estruturais: 
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Classificação dos hidrocarbonetos 
 

Os hidrocarbonetos podem ser classificados pela organização estrutural da cadeia e pelas 
instaurações. Insaturação é a presença de dupla(s) ou tripla ligação entre carbonos, é a ocorrência de ligações 
do tipo pi (π).  
 

Com relação à disposição dos átomos, um hidrocarboneto pode ter cadeia normal ou ramificada. 
 

→ Hidrocarboneto de cadeia normal, linear ou reta: aquele com cadeia que possui apenas duas 
extremidades. 

 
 

→ Hidrocarbonetos de cadeias fechadas ou cíclicas: aqueles com cadeias em que os átomos se 
organizam formando um ciclo, um polígono ou um anel aromático (hidrocarboneto fechado com insaturações 
alternadas). Não possuem pontas soltas a menos que haja uma ramificação. Cada vértice do polígono 
representa um carbono e seus respectivos hidrogênios ligantes. 

 

 
 
Nomenclatura dos hidrocarbonetos 

Para cada tipo de hidrocarboneto, há uma regra de nomenclatura estabelecida pela Iupac. A nomenclatura 
desses compostos é feita da seguinte forma: 
 
1ª parte: localização e nome da(s) ramificações (se houver); 
2ª parte: aplica-se o termo ciclo caso o composto seja de cadeia fechada, mas, se for cadeia alifática 
(aberta), não será necessário; 
3ª parte: prefixo indicativo de quantos carbonos há na cadeia principal; 
4ª parte: localização e infixo indicativo do tipo de insaturação na molécula; 
5ª parte: sufixo “o” próprio de hidrocarbonetos. 
Se a molécula tiver estrutura aberta, sem ramificação, a nomenclatura se iniciará na parte 3. 
 

A tabela a seguir mostra as informações necessárias (prefixo, infixo e sufixo) para a nomenclatura de 
hidrocarbonetos em geral. O prefixo varia de acordo com o número de carbonos; o infixo, de acordo com o 
número de insaturações; e o sufixo “o” faz referência a compostos do tipo hidrocarbonetos. 

Prefixo Infixo Sufixo 

1 carbono met- Apenas ligações simples -an- 

-o 

2 carbonos et- 

3 carbonos prop- 1 ligação dupla -en- 

4 carbonos but-     

5 carbonos pent- 2 ligações duplas -dien- 

6 carbonos hex-     

7 carbonos hept- 1 ligação tripla -in- 

8 carbonos oct-     
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9 carbonos non- 2 ligações triplas -diin- 

10 carbonos dec-     

 
O primeiro passo para descobrir a nomenclatura de um composto orgânico é identificar a cadeia 

principal de carbonos, que deve conter as insaturações e o maior número de carbonos sequenciais possível. 
Depois de identificar a cadeia principal, os carbonos devem ser enumerados – iniciando-se a contagem pelo 
lado mais próximo das ramificações e insaturações (se houver). A localização será o número do carbono em 
que se encontra a ramificação ou a insaturação. Às vezes só há uma localização possível para um radical ou 
ligação dupla ou tripla, sendo assim, não é necessário expressar na nomenclatura a localização do carbono 
ligante. 
 

 
 
A nomenclatura para as ramificações será dada pelo número de carbonos em cada uma, mais 
terminação ila ou il. Quando houver mais de uma ramificação, utiliza-se ordem alfabética. 
Veja os exemplos a seguir: 
→ Exemplo 1 
CH3 – CH2 – CH3 → Propano 
1ª parte: o prefixo “prop-” indica que a cadeia tem três carbonos. 
2ª parte: o infixo “-an-” sinaliza que a molécula só realiza ligações do tipo sigma ou simples. 
3ª parte: o sufixo “-o” é característico de hidrocarbonetos. 
 
→ Exemplo 2 
CH2=CH-CH2-CH3 → But-1-eno 
Em hidrocarbonetos com insaturação, é necessário numerar e localizar o carbono em que se encontra a dupla, 
e a numeração deve ser a menor possível. Para isso, a contagem dos carbonos deve iniciar-se pelo lado mais 
próximo da dupla ligação. 
1ª parte: “but-” indica que há quatro carbonos na cadeia. 
2ª parte: “1-en” faz referência à insaturação localizada entre o carbono 1 e 2. 
3ª parte: “-o” é o sufixo característico de hidrocarbonetos. 
 
→ Exemplo 3 
Para cadeias fechadas, as regras de nomenclatura mantêm-se, mas a palavra ciclo inicia o nome do composto, 
indicando que se trata de um hidrocarboneto fechado ou cíclico. 

 
1ª parte: ciclo- indica que se trata de uma cadeia fechada. 
2ª parte: -but- denota a existência de 4 carbonos na cadeia 
3ª parte: -o é o sufixo característico de hidrocarbonetos. 
Leia também: Classificação das cadeias carbônicas 
 
Tipos de hidrocarbonetos 
Os hidrocarbonetos podem ser divididos em alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos – que são classificados de 
acordo com a instauração da cadeia (dupla(s) ou triplas ligações) – e ciclanos, que são as cadeias fechadas. 
 
→ Alcanos: são os hidrocarbonetos que não possuem insaturação. A fórmula geral para alcanos é CnH2n+2, 
e a nomenclatura é composta por prefixo + an + o. 
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Os alcanos podem ser encontrados na natureza, como o gás metano (CH4), que é liberado por animais e 
produzido em processos de decomposição, bem como nas refinarias e indústrias petroquímicas. Compostos 
como propano (C3H7), butano (C4H10), que compõe o nosso gás de cozinha (GLP), e o octano (C8H18), 
presente em combustível automotivo, são subprodutos do petróleo. 

 
Chama controlada produzida por gás liquefeito de petróleo, sistema semelhante ao de uso doméstico. 
 
→ Alcenos ou alquenos: são as cadeias carbônicas que possuem uma insaturação, uma ligação dupla. Sua 
fórmula geral é CnH2n, e a sua nomenclatura é composta por prefixo + en + o. 

 
O gás etileno (C2H4), usado na agricultura para acelerar o amadurecimento de frutos, pertence à função alceno. 
O composto é aplicado também na produção da matéria-prima polietileno, usada na fabricação de utensílios 
plásticos. 
 
→ Alcinos ou acetilênicos: hidrocarbonetos com uma ligação tripla. Sua fórmula geral é CnH2n – 2. 
A nomenclatura é composta por prefixo + in + o. 

 
O acetileno ou etino (C2H2) é um gás da função alcino utilizado em soldas e cortes de metal. Esse composto 
pode alcançar temperaturas de até 3.000 °C, o que permite realizar reparos em partes submersas de um navio. 

 
 
→ Alcadienos ou dienos: cadeias carbônicas com duas insaturações, isto é, duas duplas ligações entre 
carbonos. A fórmula é CnH2n – 2. Perceba que é a mesma fórmula dos alcinos, o que significa que pode 
acontecer isomeria entre os compostos (mesma fórmula molecular para compostos diferentes). 
A nomenclatura de um alcadieno é composta por prefixo + dien + o. 
Exemplo: 
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→ Hidrocarbonetos de cadeia fechada: as moléculas organizam-se de forma cíclica, tendem a configurar um 
polígono e, assim como nas cadeias abertas, pode ocorrer instaurações e/ou ramificações. Ciclanos, ciclenos, 
ciclinos e benzenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada. 
 
Ciclanos ou cicloalcanos: cadeias cíclicas que se constituem somente por ligações simples. Sua fórmula geral 
é CnH2n. Nomenclatura: ciclo + prefixo + an + o. 
 
Ciclenos ou cicloalcenos: cadeias fechadas de hidrocarbonetos com uma instauração. Sua fórmula geral é 
CnH2n-2. Nomenclatura: ciclo + prefixo + en + o. 
Ciclinos ou cicloalcinos: hidrocarbonetos de cadeia fechada com a presença de duas duplas ligações. Sua 
fórmula geral é CnH2n-4. Nomenclatura: ciclo + prefixo + in + o. 

 
 
 


