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Nomenclatura de compostos orgânicos 

 
 
Veja alguns exemplos: 

 
Observações:  
1. Em compostos cíclicos, usaremos o prenome ciclo. 
2. Em compostos ramificados, as ramificações são denominadas radicais ou grupos. 
3. Para localizar insaturações, radicais (grupos) e grupos funcionais, deve-se numerar a cadeia convenientemente. 
 

Nomenclatura de hidrocarbonetos 
 
Alcanos 

São hidrocarbonetos alifáticos saturados, ou seja, apresentam cadeia aberta com simples ligações 
apenas. 

Vejamos como funcionam as regras de nomenclatura: 

 
 
 

Nomenclatura de hidrocarbonetos 
“O nome de uma substância de cadeia aberta é formado por três 

componentes, cada um indicando uma característica do composto: o 
prefixo indica o número de átomos de carbono na cadeia, o 

intermediário indica o tipo de ligação entre carbonos e o sufixo indica 
a função a que pertence o composto orgânico”. 
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Alcenos (ou alquenos) 
São hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam uma dupla ligação.  
Quando um alqueno apresentar 

quatro ou mais átomos de carbono, sua 
dupla ligação pode ocupar diferentes 
posições na cadeia, originando compostos 
diferentes. Nesse caso, torna-se necessário 
indicar a localização da dupla ligação através 
de um número, obtido numerando-se a 
cadeia a partir da extremidade mais próxima 
da instauração (dupla ligação). O número que indica a posição da dupla ligação deve ser o menor possível e 
deve anteceder o nome do composto, do qual é separado por hífen. 

 
 

Alcinos (ou alquinos) 
São hidrocarbonetos alifáticos 

insaturados por uma tripla ligação. As regras 
para estabelecer a nomenclatura dos 
alquinos são as mesmas utilizadas para os 
alquenos. 
 
 
 
 
 
Alcadienos (ou dienos) 

São hidrocarbonetos alifáticos 
insaturados por duas duplas ligações. Nesse 
caso, como existem duas duplas ligações na 
cadeia, seu nome é precedido, quando 
necessário, de dois números separados por 
vírgula. 
 
 
 
 
Cicloalcanos (ou ciclanos) 

Apresentam cadeia fechada com simples ligações 
apenas. Sua nomenclatura segue as mesmas regras 
utilizadas para os alcanos, sendo precedida pela palavra 
ciclo, que indica a existência de cadeia fechada. 
 
 
 
 
 
 
Cicloalcenos (ou cicloalquenos) 

São hidrocarbonetos cíclicos insaturados por uma dupla ligação. 
Desde que não haja ramificações, não é necessário indicar a posição da 
dupla ligação. 
 
 
 
Aromáticos 

São hidrocarbonetos em cuja estrutura existe pelo menos 
um anel benzênico ou aromático e nos quais se verifica o 
fenômeno da ressonância. 

Esses compostos apresentam uma nomenclatura particular, 
que não segue as regras utilizadas na nomenclatura dos outros 
hidrocarbonetos. Além disso, não existe uma fórmula geral para 
todos os aromáticos. Os principais hidrocarbonetos aromáticos não-
ramificados estão ilustrados ao lado. 
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Nomenclatura de hidrocarbonetos com cadeia ramificada 
Para a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, são usadas as seguintes regras da IUPAC 

(aprovadas em 1979): 
Regra 1 – Determinar a cadeia principal (é a maior sequência contínua de átomos de carbono, não 
necessariamente representados em linha reta) e seu nome. 
Regra 2 – Reconhecer os radicais e dar nomes a eles. 
Regra 3 – Numerar a cadeia principal de modo que se obtenha os menores números possíveis para indicar as 
posições das insaturações (quando houver) e/ou dos radicais. Para tal, numera-se a cadeia principal nos dois 
sentidos. 
Regra 4 – Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixos que 
indicam suas quantidades: di, tri, tetra etc. 
Regra 5 – Quando houver dois ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem 
alfabética. 

 
 
 

 

 
 


