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A Química e o Átomo 
 

A Química estuda a matéria e as suas transformações. Assim, para estudarmos química temos 

que olhar a matéria de maneira mais atenta e na base da matéria está o átomo. Mas como é o átomo?! A 

forma como “vemos” o átomo evolui de acordo com a tecnologia e de acordo com as diferentes 

experiências e descobertas que tem vindo a ser realizadas ao longo do tempo. 

Toda a diversidade do Universo é conseguida através da ligação de apenas cerca 90 elementos 

químicos diferentes daí a importância de estudarmos a ligação química, o modo que se processa e as 

possibilidades existentes e a base da ligação química é o eletrão. 

 

Evolução do Modelo Atómico 
 

O filósofo grego Demócrito introduziu, no século V a.C. o conceito de átomo como unidade 

indivisível da matéria e embora hoje se saiba que os átomos não são indivisíveis, continua válido o 

princípio que estes são unidades elementares da matéria.  

O primeiro modelo atómico sugerido foi o de Dalton admitiu que a matéria era constituída por 

pequenas esferas maciças indivisíveis — os átomos. 

No modelo de Thomson, concebido em 1904, o átomo consistia uma esfera de carga elétrica 

positiva, na qual estão imersos os eletrões com carga elétrica negativa. Este modelo é designado de 

modelo do bolo de passas e a partir da aceitação deste modelo sabemos que o átomo não é indivisível. 

De acordo com as experiências realizadas com partículas α e com folhas de ouro, Ernest 

Rutherford concebeu em 1911 um novo modelo atómico em que o átomo é constituído por um núcleo, 

portador de carga elétrica positiva, à volta do qual rodam os eletrões, descrevendo órbitas elípticas. 

Este modelo ficou conhecido como o modelo planetário do átomo. 

Niels Bohr, em 1913, definiu um outro modelo atómico em que o átomo é constituído por um 

núcleo, tal como no modelo de Rutherford, mas em que os eletrões se movem em órbitas circulares 

em torno do núcleo, correspondendo a cada uma delas um nível de energia. Os eletrões podem passar 

de uma órbita para outra por absorção ou emissão de energia. Bohr como não consegui provar as suas 

ideias ficaram registadas como postulados. 

Atualmente, os cientistas abandonaram a ideia de que o eletrão descrevia uma trajetória 

definida em torno do núcleo e passaram a admitir que existem zonas onde há maior probabilidade de 

encontrar os eletrões, designadas por orbitais. Neste aspeto o trabalho de Heisenberg (princípio da 
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incerteza de Heisenberg) teve um papel extremamente importante. Os trabalhos de Schrondinger e De 

Broglie foram também grandes impulsionadores do atual modelo atómico: o modelo da nuvem 

eletrónica. 

 

O átomo de acordo com o modelo da nuvem eletrónica 
 

Os átomos têm dimensões muito reduzidas – são infinitamente pequenos - da ordem do décimo-

milionésimo de milímetro - e são constituídos por partículas subatómicas — protões, neutrões e 

eletrões. Possuem um núcleo, constituído por protões e neutrões, que se denominam nucleões. Em 

redor do núcleo movimentam-se os eletrões na nuvem eletrónica. 

 

Protão — partícula do núcleo de um átomo com carga elétrica positiva.  

Neutrão — partícula do núcleo de um átomo desprovida de carga elétrica.  

Eletrão — partícula de um átomo com carga elétrica negativa. 

 

O átomo, embora formado por partículas com carga elétrica, é globalmente neutro, já que o 

número de eletrões é igual ao número de protões. A carga do núcleo designa-se por carga nuclear e é 

igual à carga de todos os protões que existem no núcleo. O protão e o neutrão são partículas com massa 

sensivelmente igual; a massa do eletrão é cerca de duas mil vezes menor do que a massa do protão ou 

do neutrão. Sendo assim, a massa do átomo está quase na sua totalidade concentrada no núcleo 

enquanto o tamanho do átomo é da responsabilidade da nuvem eletrónica. 

Os eletrões são caracterizados pela sua probabilidade de posição – dada pela sua orbital – e pelo 

seu nível de energia que corresponde ao valor de energia que possuem no átomo onde estão 

distribuídos por níveis de energia. 

 

Número atómico e número de massa  
 

Cada elemento químico é caracterizado pelo seu número atómico, que se representa por Z e que 

indica o número de protões existentes no núcleo do átomo (que é igual ao número de eletrões se falamos 

em átomos mas que e diferente nos iões pois estes ganharam ou perderam eletrões!!!). O número 

atómico é representado no canto inferior esquerdo do símbolo químico.  

Designa-se por elemento químico o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atómico. 

Assim, átomos do mesmo elemento possuem o mesmo número atómico (Z). O número atómico 

determina as propriedades químicas do elemento. Há ainda a considerar o número de massa, que se 

representa por A, e que indica o número de partículas que constituem o núcleo — o número de protões 

e de neutrões (nucleões). O número de massa representa-se no canto superior esquerdo. 

Sabendo o número atómico e o número de massa sabemos quantos protões, neutrões e eletrões 

constituem um átomo ou um ião. Atenção que um átomo é neutro e um ião não! Mas um ião não ganha 

ou perde protões mas sim eletrões! Os protões estão no núcleo unidos pela força nuclear forte, logo 

reações químicas só mexem com as nuvens eletrónicas e as reações nucleares (que não são estudadas 

na química) estudam as reações cujos núcleos dos átomos são alterados. 

  

Exemplo:  

 

http://exercicios.fisicoquimica.googlepages.com/ooo.jpg/ooo-full.jpg
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Elemento químico:  Oxigénio  

 

Número de protões = 8  

Número de eletrões = número de protões = 8  

Número de neutrões = A—Z = 16—8 = 8  

 

Isótopos 
 

Isótopos são átomos que possuem o mesmo número atómico mas diferente número de massa, 

isto é, diferente número de neutrões. Por exemplo, o oxigénio, além do átomo acima citado, que é o mais 

abundante na Natureza, possui mais dois isótopos com números de massa 17 e 18, respetivamente.  

 
 

História da Tabela Periódica 
 

A disposição dos elementos químicos num quadro que os sistematiza e agrupa segundo as suas 

propriedades, a que se chama Tabela Periódica dos Elementos, foi objeto de estudo e de procura por 

parte de vários químicos no século passado. 

Dimitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907) nasceu na Sibéria e formou-se em Química em 1856, 

na Universidade de S. Petersburgo. Participou na 1.aConferência Internacional de Química em 1860, 

tendo estabelecido importantes contactos com Canizzaro de quem recolheu informações 

particularmente úteis sobre as substâncias conhecidas e sobre diferenças entre os valores de massas 

atómicas e de massas moleculares. Sendo professor de Química em S. Petersburgo, procurou 

sistematizar os conhecimentos da época num livro de texto para os seus alunos. Ao passar em revista 

as suas notas sobre as substâncias e ao procurar organizá-las de forma a não ter que repetir informação, 

foi verificando a existência de analogias no seu comportamento nuns casos e de grandes diferenças em 

outros. Refletindo sobre o assunto, estabeleceu uma distinção que foi crucial não só para a sua 

organização e sistematização, mas também para o desenvolvimento posterior da Química: a distinção 

entre substância simples (ou substância elementar como é atualmente referido) e elemento. Procurou 

então organizar os elementos tendo em conta o que se sabia na época sobre as propriedades físicas e o 

comportamento químico das substâncias simples formadas à custa de cada um desses elementos, tendo 

como critério de ordem a sua massa atómica. 

Em Março de 1869, Mendeleiev apresentou à Sociedade Química Russa uma comunicação 

intitulada «Acerca da Relação entre as Propriedades dos Elementos e os seus Pesos Atómicos», na qual 

expunha que as propriedades físicas e químicas dos elementos «variavam de forma periódica em função 

dos respetivos pesos atómicos». Os 63 elementos conhecidos na época apareciam organizados sob a 

forma de um quadro por ordem crescente de peso atómico. No entanto, o critério do peso do atómico 

foi menos importante para Mendeleiev do que o comportamento químico e as analogias de 

comportamento químico. Por isso, a sua tabela não seguia sempre rigorosamente os dados dos pesos 

atómicos, contendo inclusivamente «buracos» por preencher nalgumas posições. Segundo o seu ponto 

de vista, esses «buracos» deveriam ser preenchidos por elementos ainda por descobrir, previsão que se 

veio a confirmar com a descoberta de novos elementos com as propriedades por ele imaginadas. 

Entretanto, alguns outros elementos, que foram descobertos— sob o nome genérico de Terras 

Raras não pareciam encaixar-se na tabela proposta por Mendeleiev, estes elementos tinham 

propriedades semelhantes, o que fazia com que tivessem de ser colocados na mesma linha vertical e, 
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por outro lado, o facto de terem pesos atómicos muito próximos levava a que se englobassem na mesma 

linha horizontal, situação que parecia confusa. Na realidade, a posição destes elementos na tabela 

apenas ficou definitivamente esclarecida quando posteriormente se percebeu que a ordenação dos 

elementos, para dar conta das suas propriedades, deveria ser feita com base no número atómico, 

conceito este introduzido por Henry Moseley (1887-1915) em 1913. 

Por outro lado, a descoberta dos gases inertes, verificada na sua maioria em finais do séc. XIX, 

descoberta devida em grande parte ao desenvolvimento das técnicas analíticas espectroscópicas, e cuja 

existência não tinha sido prevista por Mendeleiev, veio acrescentar mais uma família de elementos à 

Tabela. Se em 1900 era praticamente consensual entre os químicos a organização dos elementos 

segundo a Tabela Periódica, não havia, no entanto, uma explicação satisfatória sobre as causas das 

respetivas semelhanças e diferenças de comportamento.  

O modelo atual da Tabela Periódica desenvolveu-se nos anos 20 do século atual: os elementos 

estão organizados por ordem crescente do respetivo número atómico, em18 filas verticais — Grupos 

—, e sete filas horizontais —Períodos. Estes não têm todos a mesma extensão. 

No primeiro período há 2 elementos: o hidrogénio e o hélio. Seguem-se 2 períodos de oito elementos 

cada, que vão, respetivamente do lítio ao néon e do sódio ao árgon. Seguem-se 2 períodos de 18 

elementos cada, o primeiro deles, do potássio ao krípton e o segundo do rubídio ao xénon. O período 

seguinte, com 32 elementos, do césio ao radão, aparece condensado em 18 colunas, por omissão dos 

lantanídeos — do cério ao lutécio, os quais são remetidos para fila autónoma. Finalmente, o último 

período, incompleto, que se inicia com o frâncio, também se apresenta condensado, por omissão dos 

actinídeos — do tório ao laurêncio —, remetidos para uma fila única à parte. Entretanto, convencionou-

se designar os elementos a partir do número atómico 104, inclusive, com base no nome latino que 

traduz o respetivo número na Tabela Periódica. 

Depois da adoção do atual modelo da Tabela Periódica, tem havido várias formas de identificar 

os grupos da Tabela Periódica. Em 1988, a Comissão de Nomenclatura em Química Inorgânica da União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (CNIC – IUPAC) publicou uma recomendação na qual se 

propõe que os grupos da Tabela Periódica se identifiquem com notação árabe, desde 1 até 18, iniciando-

se a contagem à esquerda. Tal proposta tem a vantagem de permitir a identificação rápida do número 

de eletrões de valência dos diversos elementos a partir do número que identifica o grupo. 

 

Tabela Periódica e distribuições eletrónicas 
 

Todos os elementos que se conhecem podem ser dispostos sequencialmente por ordem 

crescente do número atómico constituindo o que se designa por Tabela Periódica dos Elementos 

(TP). A organização característica dos elementos na TP permite pôr em destaque os elementos com 

propriedades semelhantes, agrupados em colunas. Cada coluna corresponde a um grupo; cada linha 

horizontal constitui o que se designa por um período.  

 

Tabela Periódica dos Elementos 
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A arrumação dos elementos na Tabela Periódica revela ainda uma grande divisão de elementos 

em metais e não metais, de acordo com algumas propriedades específicas das correspondentes 

substâncias elementares. Os metais, por exemplo, apresentam brilho, são maleáveis e bons condutores 

elétricos. Os não metais são, em regra, não maleáveis e maus condutores elétricos (excetua-se o carbono 

sob a forma de grafite). A separar estes dois blocos situam-se uns poucos elementos, designados, por 

vezes, por metalóides (semi-metais). Apresentam-se fisicamente semelhantes aos metais, mas com 

comportamento químico mais semelhante aos não metais.  

Na realidade, a organização da Tabela Periódica reflete também a forma como os eletrões se 

distribuem energeticamente nos átomos dos diversos elementos. Com efeito, as propriedades químicas 

dos diversos elementos dependem da sua distribuição eletrónica. Repare-se que, em primeiro lugar, o 

número do período corresponde ao número de níveis de energia diferentes em que há eletrões e, 

também, ao nível de valência dos átomos correspondentes. Os elementos do mesmo grupo apresentam 

o mesmo padrão no que respeita à respetiva distribuição eletrónica. Assim, note-se que no grupo 1 os 

elementos apresentam um único eletrão no nível de valência; no grupo 2 apresentam 2 eletrões no nível 

de valência; situação semelhante pode ser verificada relativamente aos diversos grupos – nos 

elementos representativos grupos 1 e 2 e do 13 ao 18).  

Os metais do grupo 1 são conhecidos como metais alcalinos e apresentam grande reatividade 

química. Em particular, reagem intensamente com a água, transformando-se em iões monopositivos 

(Na+, Li+, K+), libertando-se hidrogénio na reação. Tal deriva do facto de possuírem um eletrão isolado 

no nível de valência. Por isso, podem perder esse eletrão com relativa facilidade, combinando-se com 

outros elementos.  

Os elementos do grupo 2 são correntemente chamados metais alcalinoterrosos e todos eles 

apresentam 2 eletrões no seu nível de valência. Este padrão nas suas configurações eletrónicas explica 

o seu comportamento químico semelhante. Entre outras particularidades formam iões dipositivos 

(Mg2+, Ca2+), integrando muitos compostos iónicos.  

O hidrogénio, por razões que serão analisadas em anos posteriores, apresenta um 

comportamento singular, pelo que não é habitual integrá-lo no grupo dos metais alcalinos apesar da 

semelhança na distribuição eletrónica. 
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Nos não metais, os elementos do grupo 17 são chamados halogéneos e apresentam-se de forma 

estável sob a forma de moléculas diatómicas - F2 e Cl2 gasosos, Br2 líquido e I2 sólido. Todos eles 

apresentam o nível de valência ocupado com 7 eletrões.  

Os elementos no grupo mais à direita (grupo 18) são chamados gases nobres. À exceção do hélio 

que tem apenas dois eletrões que preenchem logo o nível 1 apresentam o último nível preenchido com 

8 eletrões. Este tipo de configuração torna os átomos muito estáveis. Com efeito, a estabilidade destes 

átomos explica a existência de moléculas «monoatómicas», situação rara. Não se combinam facilmente 

com os outros elementos. Decorre destas características a designação especial de gases inertes. 

Saliente-se que a distribuição eletrónica de gás inerte é uma configuração particular que confere 

estabilidade especial aos átomos.  

Analisando ainda o grupo 1 constata-se que os metais alcalinos, fortemente reativos, apresentam 

apenas mais um eletrão do que o gás inerte imediatamente anterior na Tabela Periódica. Se perderem 

esse eletrão transformam-se em iões positivos, com uma distribuição eletrónica igual à do gás inerte 

anterior. Esta configuração torna estes iões particularmente estáveis, pelo que, na Natureza, os metais 

alcalinos se apresentam combinados em compostos iónicos.  
(Retirado de Química - 11.º Ano de Alda Pereira e Filomena Camões  

Texto Editora) 
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Ligação química 
 

A ligação química acontece quando um conjunto de forças consegue que dois átomos fiquem 

unidos. Para que uma ligação se estabeleça é necessário que o conjunto das forças atrativas, entre 

eletrões e núcleos, sejam mais fortes que as forças repulsivas núcleo-núcleo e eletrão-eletrão. 

Teoria do Octeto: Um grande número de elementos adquire estabilidade eletrónica quando 

seus átomos apresentam oito eletrões na sua camada mais externa. Existem exceções para essa teoria 

como o Hidrogénio (H) e o Hélio (He), onde ambos se estabilizam com dois eletrões na última camada, 

ainda temos o caso do átomo de carbono que é tetravalente (pode realizar quatro ligações), além dele 

todos os átomos que pertencem a família de número 14 da tabela periódica são tetravalentes e sendo 

assim encontram-se no eixo central dessa regra (Octeto), nesses casos os átomos optam (por assim 

dizer) por fazer 4 ligações sigmas (ligações simples) entre diferentes átomos.  

Ligação covalente: Este tipo de ligação acontece quando as atracões entre os núcleos e os eletrões 

situados na região ligante (região entre os núcleos), favorecem a aproximação dos núcleos, apesar da 

repulsão existente entre ambos. Ligação covalente ou molecular é aquela onde os átomos possuem a 

tendência de compartilhar os eletrões da sua camada de valência, ou seja, da sua camada mais instável. 

Neste tipo de ligação não há a formação de iões, pois as estruturas formadas são eletricamente neutras. 

 

 
 

Ligação Covalente Simples é uma ligação covalente entre dois átomos (A - B). Ligação 

Covalente dupla são duas ligações covalentes entre dois átomos (A = B). Ligação covalente tripla são 

três ligações covalentes entre dois átomos (A  B). Ligação covalente polar é aquela que constitui um 

dipolo elétrico. Forma-se quando as eletronegatividades dos elementos ligados são diferentes. Ligação 

covalente apolar é aquela que não constitui dipolo elétrico. Neste caso, as eletronegatividades dos 

átomos ligados são iguais.  

 

Ligação iónica: Na ligação iónica há a formação de iões devido a transferência de eletrões de um 

átomo para o outro. Normalmente, nesta ligação, existe um elemento que tende a ceder eletrões (metal 

- catião), e outro que tende a receber eletrões (não metal - anião). 

Vejamos o exemplo do cloreto de sódio. O sódio possui 1 eletrão na última camada. Basta perder 

este eletrão para que ele fique estável com 8 eletrões na 2ª camada. O cloro possui 7 eletrões na sua 

última camada. É bem mais fácil ele receber 1 eletrão e ficar estável do que perder 7 eletrões para ficar 

estável, sendo isto o que acontece. Agora tudo está perfeito. O sódio quer doar 1 eletrão e o cloro quer 

receber 1 eletrão. Eles aproximam-se e o sódio doa seu eletrão que está em excesso ao cloro. 

 
Podemos perceber, então, o seguinte: átomos (metais) que possuem 1, 2 ou 3 eletrões na sua camada 

de valência tendem a perder estes eletrões para os átomos (não-metais) que possuem 5, 6 ou 7 eletrões 

em sua camada de valência. 

A Ligação metálica é constituída pelos eletrões livres que ficam entre os catiões dos metais 

(modelo do mar de eletrões). Os metais são constituídos pelos seus catiões mergulhados num mar de 
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eletrões. A ligação metálica explica a condutividade elétrica, a maleabilidade, a ductilidade e outras 

propriedades dos metais. 

 

Tipos de geometria das moléculas 
 

Linear: Acontece em toda molécula diatómica (que possui dois átomos) ou em toda a molécula 

em que o átomo central possui no máximo duas nuvens eletrónicas em sua camada de valência. 

Angular: Acontece quando o átomo central tem três ou quatro nuvens eletrónicas em sua 

camada de valência. No caso de três, duas devem estar fazendo ligações químicas e uma não, formando 

um ângulo de 120 graus entre os átomos ligantes. Quando há quatro nuvens, duas devem fazer ligações 

químicas e duas não, formando um ângulo de 109 graus e 28 minutos entre os átomos. 

Trigonal plana ou triangular: Acontece somente quando o átomo central tem três nuvens 

eletrónicas na sua camada de valência. Estas devem fazer ligações químicas, formando um ângulo de 

120 graus entre os átomos ligados ao átomo central. 

Piramidal: Acontece quando há quatro nuvens eletrónicas na camada de valência do átomo 

central, sendo que três fazem ligações químicas e uma não. Os três átomos ligados ao átomo central 

ficam no mesmo plano.  

Tetraédrica: Acontece quando há quatro nuvens eletrónicas na camada de valência do átomo 

central e todas fazem ligações químicas. O átomo central assume o centro de um tetraedro regular. 

  

Compostos Orgânicos  

  

A química orgânica é um ramo da química que estuda a estrutura, as propriedades, 

a composição, as reações, e a síntese de compostos orgânicos. 

  Os compostos orgânicos ou compostos de carbono são aqueles que, por definição, contêm 

carbono, podendo conter outros elementos como o oxigénio e o hidrogénio. Muitos deles contêm 

azoto, halogéneos e, mais raramente, fósforo e enxofre. O carbono (do latim carbo, carvão) é um 

elemento químico, representa-se por C, tem número atómico 6 (Tem 6 protões e 6 eletrões) e é sólido à 

temperatura ambiente. Dependendo das condições de formação pode ser encontrado na natureza em 

diversas formas alotrópicas, carbono amorfo e cristalino em forma de grafite ou diamante. Pertence ao 

grupo (ou família) 14. É o pilar básico da química orgânica pois são conhecidos cerca de 10 milhões de 

compostos de carbono, estando presente em todas as formas de vida. 

Em química, um hidrocarboneto é um composto químico constituído apenas por átomos de 

carbono e de hidrogénio, ligados entre si. Quando na cadeia carbonada só existem ligações covalentes 

simples, trata-se de um hidrocarboneto saturado, caso existam ligações covalentes duplas ou triplas, 

entre os átomos de carbono, trata-se de um hidrocarboneto insaturado. 

  

Os hidrocarbonetos dividem-se em dois grandes grupos, como se pode observar na figura seguinte: 
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Os hidrocarbonetos alifáticos de cadeia fechada também se chamam ali cíclicos. Os de cadeia aberta 

tomam o nome de:  

 Alcanos, quando os átomos de carbono estão ligados uns aos outros por ligações covalentes 

simples;  

  Alcenos, quando existe pelo menos uma ligação covalente dupla entre dois átomos de carbono;  

 Alcinos, quando existe pelo menos uma ligação covalente tripla entre dois átomos de carbono. 

Hidrocarbonetos 

 

Em química, um hidrocarboneto é um composto químico constituído apenas por átomos de 

carbono e de hidrogénio. Os hidrocarbonetos naturais são compostos químicos constituídos por átomos 

de carbono (C) e de hidrogénio (H), aos quais se podem juntar átomos de oxigénio (O), azoto ou 

nitrogénio (N) e enxofre (S) dando origem a diferentes compostos de outros grupos funcionais. São 

conhecidos alguns milhares de hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são uma 

consequência das diferentes composições moleculares. Contudo, todos os hidrocarbonetos apresentam 

uma propriedade comum: oxidam-se facilmente libertando calor. Os hidrocarbonetos naturais formam-

se a grandes pressões no interior da terra (abaixo de 150 km de profundidade) e são trazidos para zonas 

de menor pressão através de processos geológicos, onde podem formar acumulações comerciais 

(petróleo, gás natural, etc). As moléculas de hidrocarbonetos, sobretudo as mais complexas, possuem 

alta estabilidade termodinâmica. Apenas o metano, que é a molécula mais simples (CH4), pode se formar 

em condições de pressão e temperatura mais baixas. Os demais hidrocarbonetos não são formados 

espontaneamente nas camadas superficiais da terra.  

Os hidrocarbonetos são compostos que apenas são constituídos por átomos de carbono (C) e de 

hidrogénio (H), e podem-se classificar da seguinte forma: 

o Cadeia aberta: 

o Alcanos;  

o Alcenos;  

o Alcinos. 

o Cadeia fechada (cíclicos): 

o Ciclo alcanos;  

o Ciclo alcenos;  

o Ciclo alcinos;  
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o Aromáticos. 

Quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, os hidrocarbonetos podem ainda ser divididos, 

didaticamente, em: 

o hidrocarbonetos saturados, englobando alcanos e ciclo alcanos, que não possuem ligações 

dupla, tripla ou aromática; 

o hidrocarbonetos insaturados, que possuem uma ou mais ligações dupla ou tripla entre 

átomos de carbono (entre eles os alcenos, alcadienos e ciclo alcenos - com ligação dupla; 

alcinos - com ligações tripla -; e aromáticos) 

 

Alcanos 
 

São hidrocarbonetos saturados (só com ligações simples). Também podem ser chamados parafinas. 

Tem a fórmula molecular CnH2n+2. O nome dos alcanos tem a terminação ano. Os átomos de carbono 

podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários: 

o Primários - átomo de carbono ligado a apenas um outro átomo de carbono;  

o Secundário - átomo de carbono ligados a dois átomos de carbono;  

o Terciário - átomo de carbono ligado a três átomos de carbono;  

o Quaternário -átomo de carbono ligado a quatro átomos de carbono. 

Os alcanos com 1 a 4 carbonos são gasosos à temperatura ambiente, enquanto os com o número de 

carbonos compreendidos entre 5 e 17 líquidos. Os compostos com mais de 18 carbonos são sólidos à 

temperatura ambiente. É a cadeia de átomos de carbono mais longa que se pode encontrar na molécula 

que determina a sua nomenclatura. 

 

 
  

Alcenos 
 

São hidrocarbonetos que contêm ligações duplas. Quando têm mais que uma ligação duplas são 

compostos polienos. Os alcenos com apenas uma ligação dupla, e lineares têm a fórmula CnH2n. 

O nome do alceno é atribuído a partir do nome do alcano correspondente, substituindo a terminação 

ano pela terminação eno. 

  

Alcinos 
 

São os hidrocarbonetos que contêm ligações triplas. No caso de terem duas ou mais ligações 

triplas são compostos poliinos. Os alcinos com apenas uma ligação tripla, e lineares têm a fórmula CnH2n-

2. 

O nome do alcino é atribuído a partir do nome do alcano correspondente, substituindo a terminação 

ano pela terminação ino. 
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Hidrocarbonetos 

Alcanos Alcenos Alcinos 

Metano CH4         

Etano C2H6 Eteno C2H4 Etino C2H2 

Propano C3H8 Propeno C3H6 Propino C3H4 

Butano C4H10 Buteno C4H8 Butino C4H6 

Pentano C5H12 Penteno C5H10 Pentino C5H8 

Hexano C6H14 Hexeno C6H12 Hexino C6H10 

Heptano C7H16 Hepteno C7H14 Heptino C7H12 

Octano C8H18 Octeno C8H16 Octino C8H14 

Nonano C9H20 Noneno C9H18 Nonino C9H16 

Decano C10H22 Deceno C10H20 Decino C10H18 

  

Hidrocarbonetos cíclicos 
 

No caso dos hidrocarbonetos cíclicos a estrutura da molécula é fechada. O nome é obtido 

juntando o prefixo ciclo ao nome da molécula de cadeia aberta correspondente (butano - ciclo butano; 

propano - ciclo propano). 

Ciclo alcanos Compostos com cadeia cíclica saturada, de fórmula geral CnH2n, com n > 2. 

Ciclo alcenos Compostos com cadeia cíclica com uma ligação dupla, de fórmula geral CnH2n-2, com n > 2. 

Ciclo alcinos Compostos com cadeia cíclica com uma ligação tripla, de fórmula geral CnH2n-4, com n > 2. 

Hidrocarbonetos aromáticos Estes hidrocarbonetos são baseados na molécula de benzeno C6H6, e têm 

cheiros característicos. 

 

Os hidrocarbonetos não aromáticos também são designados por alifáticos (alcanos, alcenos, alcinos). 
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Bom Trabalho Jovens Cientistas! 
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