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1) Histórico 

1.1) Bergman 

Química Inorgânica:  

Química Orgânica: 

Compostos extraídos dos minerais 

Compostos extraídos dos organismos vivos

1.2) Jacob Berzelius Teoria da Força Vital 

Compostos orgânicos sintetizados a partir de organismos vivos

1.3)  Síntese de Wohler
NH4CNO(s)                        

∆

Ureia



1.4)  August Kekulé Definição de química orgânica 

É a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono.

2) O átomo de carbono 

6C 1s2,    2s22p2

o carbono possui dois orbitais atômicos incompletos para se ligar, como explicar então as quatro ligações covalentes do 
carbono.



Hibridação 

promoção fusão

Exemplo 
na molécula do CH4 temos o carbono com hibridação 

sp3 apresentando geometria tetraédrica com ângulo formado 

entre os ligantes de 109o28'.



2º caso

promoção
fusão

na molécula do eteno temos o carbono com hibridação 

sp2 apresentando geometria trigonal plana (triangular) 

com ângulo formado entre os ligantes de 120o



3º caso 

promoção

fusão

na molécula do acetileno temos o carbono com hibridação 
sp apresentando geometria linear com ângulo formado entre 
os ligantes de 180o



Habilidade: conhecer bem a tabela abaixo

Ligação do 
carbono

Tipo de ligação 

4 sigma(σ)

3 sigma (σ) 
1 pi (π)  

2 sigma (σ)
2 pi (π )

Hibridação 

sp

sp2

sp3

Ângulo entre 
ligações  

Geometria 

Tetraédrica 

trigonal

Linear ou digonal



>>

Comprimento da ligação 

1,54 Ao 1,34 Ao 1,20 Ao

Elementos organógenos : São os quatro elementos que formam praticamente todos os compostos de 
carbono. CHON



3) Maneiras de representar um compostos orgânico através das fórmulas 

Fórmulas 
químicas 

molecular

Estrutural ou de Couper

Espacial ou tridimensional

Linha ou Bastão

condensada

Eletrônica ou de Lewis 



Exemplos: 

C8H18

C(CH3)3CH2CH(CH3)2

CH3

CH3

CH3

CH2CH(CH3)2



Exercícios de sala ( fixação )

Q1) A estrutura dos compostos orgânicos pode ser 

representada de diferentes modos. Analise estas 

quatro fórmulas estruturais:

A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que o número 
de compostos diferentes representados nesse conjunto 
é:

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

Letra D




