
Aula para do dia 09/21 



Atividade para relembrar

Licopeno é uma substância carotenóide que dá a cor avermelhada ao tomate, melancia , 
goiaba, entre outros alimentos. Dado a sua fórmula abaixo , julgue os itens 

3) ( )   Possui um total de 13 ligações pi.

2) ( )   É um composto de cadeia ramificada.

1) ( )   É um composto de cadeia alicíclica e insaturada. 

4) ( )  É um hidrocarboneto insolúvel em água.

5) ( )   É um alcano solúvel em solvente apolar.

6) ( )   É um hidrocarboneto solúvel em CCl4
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7) ( ) é um composto que possui um total de dez radicais  metila ( -CH3 )  F



Um alquino importante 

Etino 
Gás acetileno

Usado como gás de maçarico.

Obtenção:

Processo carboquímico.

Processo petroquímico. 

CaCO3(s)                             CaO(s)  + CO2(g) 

CaO(s)  +  2C(s)  

∆

CaC2(s)  + CO(g) 

CaC2(s)  + H2O(l) 

∆

+ Ca(OH)2

Craqueamento ou desidrogenação

∆/cat
+ 2 H2(g)



Alcadienos

Alcadienos ( ou simplesmente dienos ) são hidrocarbonetos acíclicos, contendo duas ligações duplas em sua cadeia 
carbônica 

Um dieno importante 

Isopreno 

1 3
42

2-metilbuta-1,3-dieno



Classificação 

As duplas ligações estão 
situadas no mesmo 

carbono e aparecem 
sucessivamente

As duplas ligações estão 
em carbonos diferentes  
e são separadas por, 
pelo menos, duas 
ligações simples 
sucessivas

As duplas ligações 
aparecem 

alternadamente, sendo 
separadas por uma única 

ligação simples 



Compostos Aromáticos

Os compostos aromáticos são compostos com propriedades químicas e características que os diferenciam dos 
demais hidrocarbonetos. 

Obtenção 

Processo carboquímico

Processo petroquímico



Processo Carboquímico. Destilação seca da Hulha

Carvão mineral 

 Os principais carvões minerais são:   

Turfa Linhito Hulha Antracito



Hulha 

Gás de Hulha 

Águas amoniacais  

Carvão coque 

Alcatrão de hulha 

Mistura de H2(g) , CO(g) , CH4(g) 

Usado como redutor na metalurgia 

C(s) + O2(g) → CO(g) 

Fe2O3(s)  + CO(g) → Fe(s) + CO2(g) 

Solução de NH4OH e seus sais ►Líquido escuro , oleoso. 
►Insolúvel em água 
►Rico em compostos aromáticos 



Alcatrão de hulha 

160oC óleos leves 

óleos Médios
160oC a 230oC

óleos pesados 

óleos Antracênicos

Piche 

230oC a 270oC

270oC a 360oC

> 360oC 



Processo petroquímico 

Cat/∆ + 4H2(g) 

Reforma Catalítica ( reforming ) 








