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Dado os compostos 
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C6H14
C6H14 C6H14

PE = 69oC PE = 64oC PE = 49,7oC

Explicação 



Isso ocorre porque as moléculas de cadeia normal apresentam uma maior área superficial e, portanto , 
forças de dipolo induzido mais intensas , que necessitam de maior energia para serem rompidas. 

Por sua vez as moléculas de cadeia ramificada são mais “ compactas “ , a área superficial é menor, gerando 
forças de dipolo induzido mais fracas , que necessitam de menos energia para serem rompidas.

PE = 108oC PE = 118oC
PE = 45oC PE = 78oC

Outras funções 



5) Solubilidade :

Solúvel em solventes Apolares

Insolúvel em solventes Polares 

6) Densidade : Todos hidrocarbonetos apresentam densidade menor que a da água

Os átomos que o formam possuem baixos 
valores de massa atômicas 

Sendo suas moléculas praticamente apolares ,
tendem a ficar o mais distantes entre si, o que
implica menos moléculas por unidade de volume.
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Alcanos ou parafinas Parafinas 

Parum =  pequeno

Affinis= afinidade

“ baixa reatividade “

Cadeia                   e    ligações                     aberta simples

Fórmula geral:  CnH2n+2

Nomenclatura Prefixo + infixo + O



Um alcano importante 

CH4(g) 

Gás do           , dos                                       lixo pântanos

Principal constituinte do GNV Gás natural veicular



Obtenção do metano 

Fermentação da celulose: 

Celulose                                CH4(g)  + outros compostos
Bactérias 

(C6H10O5)n

Aterros sanitários: Decomposição anaeróbia do material orgânico

Exploração do carvão nas minas

Biodigestor

Na fase de exploração do carvão  nas minas, o 
CH4 é liberado e se mistura com o ar , 
formando uma combinação muito explosiva , 
conhecida pelo nome de grisu.

1) Excrementos de animais  e restos de alimentos 
e água são misturados no alimentador do 

biodigestor (biomassa) 

2) Dentro do biodigestor a ação das bactérias 
decompõe essa biomassa transformado em 
biogás ( constituinte principal o CH4) e adubo 

3) O gás metano pode 
ser encanado para 
alimentar um gerador 
ou aquecedor 

4) As sobras 
servem como 

fertilizante 



Alcenos / alquenos ou olefinas

Cadeia                   com uma ligação                      aberta dupla 

Fórmula geral : CnH2n




