


APRESENTAÇÃO 

Olá. 

Aqui é a Patrícia Barra, professora de Química e Engenharia Química do 
Estratégia Concursos.  

Esse material foi preparado especialmente para você, que se prepara para 
concursos públicos na área de Química (nível técnico ou superior) e Engenharia 
Química. Um e-book sobre os principais tópicos de Química Orgânica.  

Você sabe que a química orgânica vai muito além de saber que o carbono é 
tetravalente e, por esse motivo, você precisa ficar atento aos pontos mais 
importantes e mais cobrados nas provas e, é claro, que tudo isso está aqui, na 
forma de mapas mentais e resumos.  

Tudo bem didático e focado nos principais editais, feito com muito critério para 
ajudá-lo na conquista da sua aprovação. 

Olha o que você vai encontrar neste e-book. 

1. CARBONO E SUA CLASSIFICAÇÃO 

2. HIBRIDAÇÃO DO CARBONO 

3. CLASSIFICAÇÃO DE CADEIAS 

4. FUNÇÕES ORGÂNICAS 

5. ISOMERIA PLANA 

6. ISOMERIA GEOMÉTRICA 

7. ISOMERIA ÓPTICA 

8. REAÇÕES ORGÂNICAS DE ADIÇÃO 

9. REAÇÕES ORGÂNICAS DE ELIMINAÇÃO 

10. REAÇÕES ORGÂNICAS DE SUBSTITUIÇÃO 

11. REAÇÕES ORGÂNICAS DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO 

12. PROPRIEDADES FÍSICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS 

Bons estudos! 

Prof. Patrícia Barra 

Instagram: @profpatriciabarra 



 

1. CARBONO E SUA CLASSIFICAÇÃO 

O elemento carbono é o centro do estudo da química orgânica e, 
primeiramente, iremos classifica-lo em função do número de carbonos que estão 
diretamente ligados a ele. 

Carbono primário (Cp): é o átomo de carbono que está ligado a apenas um ou 
nenhum outro átomo de carbono. 

Carbono secundário (Cs): é o átomo de carbono que está ligado diretamente a 
dois outros átomos de carbono. 

Carbono terciário (Ct): é o átomo de carbono que está ligado diretamente a três 
outros átomos de carbono. 

Carbono quaternário (Cq): é o átomo de carbono que está ligado diretamente a 
quatro outros átomos de carbono. 

 

Carbono saturado: é o átomo de carbono que faz apenas ligações simples, 
independente do átomo com quem está ligado. 

Carbono insaturado: é o átomo de carbono que faz pelo menos uma ligação 
dupla ou tripla. Importante lembrar que essas ligações são genericamente 
denominadas de insaturações. 

Carbono assimétrico (quiral): é o átomo de carbono que possui 4 ligações 
simples e, obrigatoriamente, essas ligações são realizadas com grupos ligantes 
diferentes entre si.  



Carbono simétrico: é o átomo de carbono que não possui todos os ligantes 
diferentes entre si ou que possuem uma insaturação (dupla ou tripla). 

 

2. HIBRIDAÇÃO DO CARBONO 

Hibridação consiste na junção de orbitais atômicos puros e incompletos, 
dando origem à novos orbitais, denominados híbridos (misturados), permitindo 
ao átomo realizar um número maior de ligações e, dessa forma, tornar-se mais 
estável. E, neste caso, explica como o carbono consegue fazer 4 ligações ao 
todo sendo, portanto, tetravalente.  

Há três tipos de hibridação em relação ao átomo de carbono: sp3, 
 sp2 e sp. 

• sp3 

•  
sp2 



 
• sp 
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3. CLASSIFICAÇÃO DE CADEIAS 

O elemento carbono possui uma capacidade peculiar de fazer ligações químicas 
entre si formando diferentes cadeias carbônicas, que podem ser divididas em 
alifáticas e aromáticas, uma vez que a classificação para cada tipo é diferente.  
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3. FUNÇÕES ORGÂNICAS 

A teoria estrutural dentro da química orgânica nos permite agrupar e classificar 
os compostos que apresentem comportamento químico semelhante em função 
da presença de um certo arranjo de átomos, denominado grupo funcional. Tal 
grupo funcional é parte da molécula que a caracteriza e que efetivamente 
determina suas propriedades (químicas e físicas) e onde ocorre a maioria das 
suas reações químicas e, reconhecer o grupo funcional e ter uma noção geral 
da forma como o nome do composto orgânico é dado são pontos 
fundamentais. 

SEGUE UM RESUMO COM AS PRINCIPAIS FUNÇÕES ORGÂNICAS, SEUS 
RESPECTIVOS GRUPOS FUNCIONAIS E O SUFIXO (OU PREFIXO) UTILIZADO 
NA SUA NOMENCLATURA. 

 

 



 

  



4. ISOMERIA 

A isomeria consiste em um fenômeno em que moléculas que possuem a mesma 
fórmula molecular (mesmo número de cada átomo da molécula), mas se diferem 
pela fórmula estrutural (visualizada no plano ou tridimensionalmente).  

A isomeria pode ser dividida de acordo com o esquema abaixo: 

 

Vamos falar um pouco sobre cada tipo de isomeria e, lembre-se, esse assunto 
sempre cai nas provas de diversos concursos. 

4.1 ISOMERIA PLANA 

Isomeria plana ocorre em compostos orgânicos que possuem a mesma fórmula 
molecular, mas se diferem na fórmula estrutural plana. Tal isomeria pode ser 
subdividida em cinco tipos: função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



5. ISOMERIA GEOMÉTRICA 

Neste caso, as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, mas irão se 
diferenciar pela sua fórmula estrutural espacial. Mas, para que exista isomeria 
geométrica, alguns requisitos devem ser obedecidos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIS/TRANS 

Na isomeria geométrica, do tipo cis/trans, um dos ligantes de cada carbono 
insaturado deve ser o átomo de hidrogênio. Caso os ligantes de cada carbono 
insaturado estiverem do mesmo lado do plano imaginário (traçado 
paralelamente à dupla ligação) a isomeria será do tipo CIS. E caso os ligantes 
estejam em lados contrários a esse plano imaginário a isomeria será o tipo 
TRANS. 

 

LEMBRE-SE QUE OS ISÔMERO GEOMÉTRICOS POSSUEM 
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DIFERENTES ENTRE 

SI. 

Isomeria CIS/TRANS em composto cíclicos 

Os compostos cíclicos apresentam um anel ou núcleo que é um 
polígono plano e atua como o próprio plano de simetria e, conforme os 
substituintes estejam acima ou abaixo desse ciclo, podem surgir casos de 
isomeria cis/trans. 



 

 

ISOMERIA DO TIPO Z/E 

Neste caso, iremos utilizar a mesma ideia adotada para isomeria cis (do mesmo 
lado do plano imaginário) e trans (lados opostos ao plano imaginário), mas 
adotaremos outra nomenclatura. 

Isomeria do tipo Z (do alemão Zusammen, que significa juntos): se os grupos 
de maior massa estiverem do mesmo lado plano imaginário (seja em relação à 
dupla na cadeia acíclica ou para cadeias fechadas). 

Isomeria do tipo E (do alemão Entgegen, que significa opostos): se os grupos 
de maior massa estiverem de lados opostos no plano imaginário (seja em 
relação à dupla na cadeia acíclica ou para cadeias fechadas). 

 

  



6. ISOMERIA ÓPTICA 

Vamos estudar mais um pouco sobre isomeria, especificamente isomeria óptica 
e, para isso, utilizaremos conceitos relacionados ao desvio da luz polarizada. 
Você sabe o que é luz polarizada? 

 A luz é uma onda eletromagnética que apresenta componentes em várias 
direções. Entretanto, a luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas 
que se propagam em uma única direção e essa direção pode ser alterada 
quando a luz polarizada incide em uma molécula que possui isomeria óptica.  

 Uma das formas de reconhecer isômeros ópticos consiste em encontrar 
na estrutura da molécula, pelo menos um carbono assimétrico (quiral), ou seja, 
carbono de hibridação sp3 que possui quatro ligantes diferentes entre si.  

Os compostos quirais, de um modo geral, apresentam interações 
biológicas diferenciadas e, o número total de isômeros opticamente ativos (IOA) 
pode ser determinado pela Regra de Van't Hoff, que é dada por:  

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE ISÔMEROS 
OPTICAMENTE ATIVOS 

IOA = 2n (n é o número de carbonos quirais). 

 

a) Molécula com 1 carbono quiral: terá dois isômeros opticamente ativos: um 
dextrógiro, que desvia a luz polarizada para a direita ou no sentido horário a um 
ângulo de +𝛼 e um levógiro, que desvia a luz polarizada para a esquerda ou no 
sentido anti-horário a um ângulo de -𝛼. Note que que esses compostos possuem 
o mesmo ângulo de desvio, só que em direções contrárias e, sendo assim, são 
denominados enantiômeros (ou enantiomorfos ou antípodas ópticos), pois 
possuem imagens especulares não superponíveis. 

 



 

b) Dois carbonos assimétricos diferentes: todo composto que apresentar dois 
carbonos quirais na sua estrutura, terá quatro isômeros opticamente ativos: dois 
dextrógiros (D1 e D2), um que desvia a luz polarizada para a direita a um ângulo 
de +𝛼1 e outro que desvia a luz polarizada também para a direita, porém a um 
ângulo de +𝛼2, e dois levógiros (L1 e L2), um que desvia a luz polarizada para a 
esquerda a um ângulo de -𝛼1 e outro que desvia a luz polarizada também para 
a esquerda, porém a um ângulo de -𝛼2. 

 

 



7. REAÇÕES ORGÂNICAS DE ADIÇÃO 

A reação orgânica de adição é caracterizada pela quebra da insaturação 
(especificamente a ligação π), ou seja, é a reação característica de alcenos ou de 
compostos que possuem carbonila, pois haverá diminuição do grau de 
insaturação da molécula. 

As reações de adição seguem, de um modo geral, a Regra de 
Markovnikov, ou seja, o hidrogênio será adicionado ao 

carbono mais hidrogenado. 

Exemplo: adição em alceno  

 

Exemplo: adição em carbonila (Reagente de Grignard) 

 

RESUMINDO AS PRINCIPAIS REAÇÕES DE ADIÇÃO, TEMOS: 

 



 

8. REAÇÕES ORGÂNICAS DE ELIMINAÇÃO 

A reação de eliminação, assim como o nome sugere, envolve a eliminação de 
dois átomos ou dois grupos de uma molécula, ou seja, eliminação de um átomo 
ou grupo de cada carbono vizinho, com o surgimento de uma insaturação 
(ligação π). 

Exemplo: eliminação de HCl em composto halogenado (Regra de Saytzeff). 

 

Exemplo: desidratação intermolecular de álcool. 

 

RESUMINDO AS PRINCIPAIS REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO, TEMOS: 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. REAÇÕES ORGÂNICAS DE SUBSTITUIÇÃO 

As reações de substituição, são aquelas em que há a troca (substituição) de um 
ligante (átomo ou grupo) por outro diferente, sem alterar o grau de insaturação 
na molécula. Esse tipo de reação ainda pode ser subdividido em três tipos: 
nucleofílica, eletrofílica e via radicais livres, como veremos a seguir. 

a) Substituição nucleofílica: um reagente nucleófilo (grupo de carga negativa) 
possui afinidade pela densidade positiva do composto orgânico que vai reagir. 

Exemplo: reação de esterificação 

 

b) Substituição eletrofílica: a reação de substituição eletrofílica ocorre com o 
anel aromático (de alta densidade eletrônica dos elétrons π) atacando uma 
espécie eletrofílica. 

Exemplo: reação de alquilação de Friedel-Crafts 

 

c) Substituição via radicais livres: Os alcanos são compostos altamente apolares 
e, consequentemente, pouco reativos. Sendo assim, suas reações são, de um 
modo geral, lentas e ocorrem pela formação de radicais livres que são espécies 
formadas por meio de homólise da molécula na presença de luz ultravioleta (UV), 
permitindo o emparelhamento dos seus elétrons (que inicialmente estão 
desemparelhados).  



 

 

 

RESUMINDO AS PRINCIPAIS REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO, TEMOS: 

 

10. REAÇÕES ORGÂNICAS DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO 

Algumas reações químicas se processam por meio de transferência de 
elétrons de um elemento que sofre oxidação (perda de elétrons - agente 
redutor) migrando para um elemento que sofre redução (ganho de elétrons - 
agente oxidante). E isso também pode acontecer em compostos orgânicos, o 
que pode ser comprovado pela variação do número de oxidação (NOX) do 
carbono.  

Determinação do NOX do carbono em compostos orgânicos. 



 

Note que cada carbono foi identificado como 1, 2, 3 e 4 (em 
vermelho) e apenas átomos diferentes de carbono vão 
influenciar no cálculo do NOX.  

Carbono 1: NOX = +3 (considerar os átomos da carboxila). 

Carbono 2: NOX = -2 (considerar apenas os dois átomos de 
hidrogênio (NOX=+1). 

Carbono 3: NOX = 0 (c0nsiderar a hidroxila e o hidrogênio). 

Carbono 4: NOX = -3 (considerar apenas os três átomos de 
hidrogênio). 

RESUMINDO AS PRINCIPAIS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO EM ALCENOS, 
TEMOS: 

 

 

 

  



RESUMINDO AS PRINCIPAIS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO EM ÁLCOOIS, 
TEMOS: 

 

  



11. PROPRIEDADES FÍSICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS 

O tipo e a intensidade da interação existente entre as moléculas 
dependerão das características das próprias moléculas, ou seja, polaridade e 
tamanho. Dentre os diversos tipos de interação, destacamos: dipolo induzido; 
dipolo permanente; ligação de hidrogênio e íon-dipolo. 

Dipolo induzido (dipolo instantâneo ou força de Van de Waals): interação 
predominante em moléculas apolares e apresenta uma baixa intensidade, o que 
acarreta em fraca atração entre as moléculas e, consequentemente, baixos 
valores de ponto de fusão e ebulição. 

Dipolo permanente (dipolo-dipolo): interação que predomina em moléculas 
polares vizinhas. Essa força apresenta intensidade intermediária, mas pode 
aumentar a medida que a polaridade da molécula aumenta, promovendo 
valores relativamente mais altos de ponto de fusão e ebulição. 

Ligação de hidrogênio: é um tipo específico de interação de alta intensidade 
que ocorre entre moléculas que possuem átomos de hidrogênio estão 
covalentemente ligados aos átomos eletronegativos flúor (F), oxigênio (O) e 
nitrogênio (N).  

Em consequência disso, compostos orgânicos que possuam funções como 
álcool, ácidos carboxílicos e aminas primárias e secundárias, por exemplo, terão 
altos valores de ponto de fusão e ebulição em função das interações do tipo 
ligação de hidrogênio. 

IMPORTANTE:  ácidos carboxílicos formam o dobro de 
ligações de hidrogênio, formando dímeros, o que acarreta em 



interações ainda mais intensas e, maiores valores de fusão e 

ebulição.  

Íon-dipolo: interação existente quando há dissolução de compostos iônicos em 
solventes polares. Neste caso, as interações íon-dipolo são especialmente fortes 
para íons pequenos e que possuam cargas elevadas. 

 

 

 

 

Como diferenciar os valores de temperatura de fusão e ebulição em compostos 
orgânicos? 
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