
                                                                                           HIDROCARBONETOS  - CONTINUAÇÃO 

 

Os alcanos são compostos de cadeia aberta ( ou acíclica) que possuem 

apenas ligações simples ( − ) 

          Ex.:         CH3 –CH2 –CH2 – CH2 –CH2 – CH3    ( Hexano) 

 

Um dos principais alcanos é o butano que juntamente com o propano 

compõe a mistura presente no GLP (gás liquefeito de petróleo) o 

comumente chamado gás de cozinha.  

Os cicloalcanos , possuem uma cadeia fechada ou cíclica. Um 

exemplo é o ciclobutano que possui a forma geométrica de um 

quadrado onde cada vértice representa um carbono. 

 

Os alcenos são compostos que possuem uma ligação dupla ( = ) 

entre carbonos em sua estrutura. 

 Podem ser chamados também de olefinas devido à tendência de um 

dos principais compostos dessa classe, o eteno, através de reação 

com halogênios ( Flúor, Cloro, Bromo, Iodo) formar produtos oleosos 

e apolares. 

 Os alcenos também possuem cadeias fechadas como é o caso do 

ciclobuteno. 

 

 

Os alcinos são substâncias que apresentam em sua cadeia uma 

tripla ligação  (≡). 

https://www.infoescola.com/quimica-organica/alcanos/
https://www.infoescola.com/quimica/gas-liquefeito-de-petroleo-glp/
https://www.infoescola.com/quimica/ciclanos-cicloalcanos/
https://www.infoescola.com/quimica-organica/alcenos/
https://www.infoescola.com/quimica/ligacao-dupla/
https://www.infoescola.com/quimica/halogenios/
https://www.infoescola.com/quimica-organica/alcinos/


 O alcino mais simples é o etino, ou acetileno que é utilizado em larga 

escala nas soldas além de ser parte do processo de síntese de pílulas 

anticoncepcionais.  

                                                           H -  C ≡ C - H 

 

Já os alcadienos possuem duas duplas ligações na sua estrutura 

 

                                                            

 

 

  

 

 

                                                                             

HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS 

 
Benzeno 

Por fim temos os hidrocarbonetos aromáticos, onde o principal é 

o benzeno. 

 Esses compostos são cíclicos, ou seja possuem cadeia fechada. 

Possuem duplas alternadas dentro do ciclo que na maioria das 

vezes são representadas por um círculo. Isto se deve ao fenômeno 

da ressonância, pois o círculo simboliza o movimento 

dos elétrons (em sentido circular) no interior do anel aromático. 

 Outros exemplos de aromático é o naftaleno que é um composto 

onde encontramos dois anéis benzênicos. Esta substância é vendida 
comercialmente sob o nome de naftalina e é utilizada como anti-mofo 

e contra insetos. 

https://www.infoescola.com/quimica/hidrocarbonetos-aromaticos/
https://www.infoescola.com/quimica-organica/benzeno/
https://www.infoescola.com/quimica/eletron/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/naftalina/


 
Hidrocarbonetos aromáticos 

Quando os compostos aromáticos foram descobertos e isolados 

desejava-se trabalhar com compostos de odor agradável, daí o nome.  

Porém isso não se sustenta hoje em dia, pois esta característica não 

é o que determina a aromaticidade de um composto, mas sim a 

presença de elétrons envolvidos em  ligações duplas que se alternam 

em torno de um ciclo. 

 

https://www.infoescola.com/quimica-organica/hidrocarbonetos/ 

 

 

 

https://www.infoescola.com/quimica-organica/hidrocarbonetos/

