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Histórico da Química Orgânica 

 
O início do estudo da Química Orgânica data da metade do século XVIII, quando acreditava-se que os 

compostos orgânicos eram somente sintetizados pelos organismos vivos. Ao mesmo tempo, os compostos 
inorgânicos eram aqueles originários de organismos não vivos, os quais pertenciam ao Reino Mineral. 
 

A Teoria da Força Vital 
 

No final do século XVIII e início do século XIX, os químicos passaram a se dedicar ao estudo das 
substâncias presentes em organismos vivos, tentando isolá-las e identifica-las. Com isso, foi possível notar que 
tais substâncias apresentavam propriedades muito diferentes daquelas obtidas a partir de minerais e, portanto, 
elas deveriam constituir um grupo especial na área da Química: a Química Orgânica. 

No ano de 1807, o químico sueco Jöns Jakob Berzelius lançou a teoria da força vital, também conhecida 
como Vitalismo, que defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos 
orgânicos, ou seja, tais substâncias não poderiam de nenhuma maneira, ser produzidas artificialmente. 
Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma “força vital” característica dos 
organismos vivos, o que impossibilitava a síntese dos mesmos. 

 

 
A teoria da força vital foi logo aceita pelos químicos da época, uma vez que, nenhum composto orgânico 

havia sido obtido artificialmente até então. Sendo assim, a ideia de Berzelius perdurou por alguns anos, sem 
sofrer questionamentos (o que estabeleceu uma verdadeira barreira no desenvolvimento da Química Orgânica). 

A Teoria postulava que as substâncias orgânicas não poderiam ser sintetizadas em laboratório, pois apenas 
os organismos vivos possuíam a energia necessária para isso. 

Mas essa história ganhou uma nova configuração no ano de 1828, quando o químico alemão Friedrich 
Wöhler, discípulo de Berzelius, conseguiu sintetizar em laboratório a ureia, um composto orgânico, a partir do 
aquecimento do cianato de amônio, acabou obtendo a uréia que é uma substância orgânica encontrada na 
urina de alguns animais, um composto inorgânico, como na seguinte reação: 

 

 
A química orgânica está presente até em nosso organismo na forma de proteínas, lipídios e carboidratos. A 

composição do açúcar, da glicose e da celulose se resume em carbono, hidrogênio e oxigênio. 
Além de a química orgânica estar presente em todos os seres vivos (em nosso organismo), ela também faz 

parte de nossa alimentação, através dos chamados compostos orgânicos naturais. Existem centenas destes 
compostos nos alimentos que ingerimos, como por exemplo, o ácido tartárico presente na uva e o ácido cítrico 
do limão, todos possuem em suas fórmulas o elemento carbono. 

 

 
 

A partir daí, a Química Orgânica passou a se referir apenas ao estudo dos compostos de carbono. 
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Postulados de Kekulé 
 

O químico alemão Friedrich August Kekulé foi quem estudou as principais características do átomo de 
carbono. Explicou as propriedades em forma de três postulados: 

 
1° postulado de Kekulé: o carbono é tetravalente 

Como o átomo de carbono possui 4 elétrons na sua última camada, ele tem quatro valências livres e pode 
fazer quatro ligações covalentes, formando moléculas. Desta forma, o átomo fica estável. 

C=C=C 
2° postulado de Kekulé: o carbono tem 4 valências livres 

O átomo de carbono tem as quatro valências livres. A posição do heteroátomo não difere os compostos. 
Exemplo: clorofórmio (CH3Cl) 

 
3° postulado de Kekulé: o carbono forma cadeias carbônicas 

Os átomos de carbono agrupam-se entre si, formando estruturas de carbono, ou cadeias carbônicas. 

 
Alguns elementos (enxofre e fósforo) também conseguem formar cadeias, assim como o carbono, mas não 
cadeias tão longas, estáveis e variadas como o carbono. 
 

Tipos de união entre átomos de carbono: 
Dois átomos de carbono podem se ligar entre si através de um, dois ou três pares de ligação. 
1 par eletrônico – ligação simples C – C  
2 pares eletrônicos – ligação dupla C = C 
3 pares eletrônicos – ligação tripla C ≡ C 
 

Fórmulas 
Para representar o gás metano (CH4) veja as diversas fórmulas que podemos utilizar: 
Fórmula Eletrônica → Mostra na fórmula os pares eletrônicos entre as ligações dos átomos. É a chamada 
fórmula de Lewis. 

 
Fórmula Estrutural → mais utilizada do que a eletrônica. Os pares eletrônicos são representados por um 
traço. Indicam a ligação covalente entre os átomos. 

 



Exercícios Complementares 
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Fórmula Molecular → é uma representação mais simplificada da molécula. Indica os átomos e a sua 
quantidade na substância. 

 
Fórmula Geométrica → essas fórmulas indicam como poderia ser vista a molécula no espaço. Mostra os 
ângulos e as suas ligações. 

 
Classificação do Átomo de Carbono 

Classificamos o átomo de carbono de acordo com o número de carbonos que estão ligados a ele. 
Exemplo: 

 
Neste caso, as ligações que faltam são completadas com hidrogênio, porque o carbono sempre deve fazer 

4 ligações. Observe que o carbono 1,4,5,6 e 8 estão ligados a somente um carbono, então são chamados de 
Carbonos Primários. O carbono 3 está ligado a dois carbonos, então é chamado de Carbono Secundário. O 
carbono 7 está ligado a três carbonos, então é chamado de Carbono Terciário. O carbono 2 está ligado a quatro 
carbonos, então é chamado de Carbono Quaternário. 
 
Carbono quiral 

Carbono quiral é um átomo de carbono que apresenta quatro ligantes diferentes. Denomina-se de carbono 
quiral, ou carbono assimétrico, o carbono de uma cadeia que apresenta quatro ligantes diferentes. 

Representação geral de um carbono quiral 
Identificação de carbono quiral em uma cadeia carbônica → quando estiver tentando identificar um ou 

mais carbonos quirais em uma cadeia aberta, veja um exemplo: 

 
Perceba que os carbonos 1, 2, 5 e 6 possuem mais de um hidrogênio, logo, não podem ser carbonos 
quirais. Os carbonos 3 e 4 são quirais, pois apresentam quatro ligantes diferentes, como podemos observar 
nas representações a seguir: 
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Demarcação de cada um dos ligantes do carbono 3 da cadeia 
 

 
Demarcação de cada um dos ligantes do carbono 4 da cadeia 

 
Nas demarcações realizadas no exemplo, fica evidente que levamos em consideração todos os átomos que 

estão ligados ao carbono, como o caso do ligante CH2-CH3 no carbono 3. Assim, não dizemos que no carbono 3 
temos apenas um carbono ligado a ele, mas, sim, o grupo etil (CH2-CH3). 
 
 
 
 
 
 
 
 


