
Caderno 2  E05 estudo dos isômeros   



O TNT ( figura 1 ) é um sólido amarelo cristalino que possui um alto 
potencial explosivo. O TNT é tão explosivo que detona com apenas 
uma temperatura de 80°C ou uma fagulha elétrica. Isto se deve porque 
na sua estrutura existem átomos de oxigênio suficientes para que 
ocorra a combustão. Em relação ao composto julgue os itens.

Revisão de tudo 

1) ( ) seu nome oficial é 2-metil-1,3,5-trinitro-benzeno.  

2) ( ) o número de oxidação do carbono tetraédrico na molécula de TNT é -3

3) ( ) O método de obtenção do TNT é a nitração total do metil-benzeno, ou seja, quando o 
metil-benzeno  reage com três mols de  HNO2.
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Atividade 2 , julgue os itens 

1) ( ) No Brasil, adiciona-se álcool etílico anidro à gasolina, para reduzir a combustão incompleta nos 
motores. Em agosto de 2000, o Ministério da Agricultura anunciou: “Mistura de álcool anidro na gasolina será 
reduzida de 24% para 20%. O objetivo é economizar 450 milhões de litros de álcool este ano”. Em consequência 
desta medida, os motores dos veículos movidos a gasolina aumentarão a emissão no ar do poluente dióxido de 
carbono ( CO2) Utilizando equações não-balanceadas temos: 

CxHy + O2 → CO2 + H2O (combustão completa)
CxHy + O2 → C + CO + H2O (combustão incompleta)

2) ( ) Para a despoluição de lagos e rios, injetam-se pequenas bolhas de ar que se aderem à superfície das 
impurezas sólidas em suspensão na água, tornando-as mais leves. Isso possibilita a flutuação das impurezas em 
direção à superfície do líquido, para que possam ser retiradas. O processo descrito recebe o nome de aeração.

3) ( ) A redução da quantidade de enxofre no diesel é muito importante do ponto de vista ambiental, pois esse 
componente está ligado à formação de gases que provocam a chuva ácida. No diesel S-50, por exemplo, o teor máximo de 
enxofre é de 50 ppm. Desse modo, a quantidade máxima de enxofre em 200 g de diesel S-50 será de 10mg.
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4) ( ) O átomo X possui número atômico igual a (y + 5) e número de massa igual a (4y – 20). 
Sabendo-se que o íon X2+ apresenta 20 elétrons em sua eletrosfera, o número de nêutrons presentes no 
núcleo do átomo X é igual a 48. 

5) ( ) 

A reação de fotossíntese é endotérmica, que produz 6 mol de moléculas de oxigênio para cada 
mol de moléculas de gás carbônico consumido.

6CO2(g)   +   6H2O(l)  →    1C6H12O6(s)   +   6O2(g)  

X2+ 

e- = 20

22

Y + 5 = 22

Y = 17

A = 4y-20

A = 48

N = 48 -22

N = 26
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Atividade 03 Duas fitas idênticas de magnésio metálico são colocadas, separadamente, em dois 
recipientes. No primeiro recipiente adicionou-se solução aquosa de HCl e, no segundo, solução aquosa de 
CH3COOH, ambas de concentração 0,1 mol/L. Em relação ao experimento, jugue os itens 

1) ( ) As reações se completarão ao mesmo tempo nos dois recipientes, uma vez que os ácidos estão 
presentes na mesma concentração.

2) ( ) o ácido orgânico dado é o constituinte principal do vinagre.

3) ( ) As velocidades das reações serão afetadas se as fitas de magnésio forem substituídas por igual 
quantidade deste metal finamente dividido. 

4) ( )  Um dos produtos formados em ambos os casos é o hidrogênio molecular.

Mg(s) + 2H+(aq) → Mg+2(aq) + H2 (g)
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Isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes denominadas 
isômeros apresentam a mesma fórmula molecular ( mesmo conjunto de átomos ) 
e diferentes fórmulas estruturais ( diferentes arranjo entre os átomos ).

C2H6O

São compostos diferentes com a mesma ______________________ denominamos de ___________  

Isômeros

planos ou constitucionais 

Espacial ou esterioisômero

Fórmula molecular Isômeros 

etanol

Metoxi-metano



isômeros planos : sua habilidade 

Dado a fórmula molecular : representar 
os compostos 

Reconhecer e classificar o tipo 
de isomeria



( habilidade : Dado a fórmula molecular representar a estrutural  dos compostos )

a) 
Dois compostos diferentes com a fórmula molecular C2H4O2 ( obs não pode ser de 
função mista )

B) Escreva o nome e a fórmula das 4 aminas de fórmula C3H9N

propilamina

isopropilamina trimetilamina

Etil-metilamina



Isômeros 
planos 

Cadeia ou núcleo 
► mesma função 

► tipo de cadeia

De posição
► mesma função 

► na posição: Grupo funcional, ramificação ou insaturação 

De Função ► os isômeros pertencem a funções diferentes 

Aberta/fechada , normal/ramificada, homogênea / 
heterogênea 



De compensação ou metameria
► mesma função 

► na posição do heteroátomo dentro da cadeia carbônica 

Taustos = dois em si mesmo

Dinâmica ou tautomeria

►É um caso particular de isomeria de função , no qual os isômeros 
coexistem em equilíbrio dinâmico em solução.

► os principais casos de tautomeria envolvem os compostos 

carbonílicos.

Meta=mudança + meros = partes 

exemplo



Exercícios de isômeros planos classificação

Classifique o tipo de isomeria plana em cada para de isômeros abaixo.

Q1) e

Q2) 
e CH3C(CH3)2COH

Q3) 
e

Isômeros de função

Isômeros de cadeia 

Metâmeros 



4) 
e

6) 

5) 

e

posição

Cadeia

Metâmeros 



Q6) 

e

e

CH3COOCH2CH3 HCOO(CH2)2CH3

HCOO(CH2)2CH3 HCOOCH(CH3)2

Metâmeros 

cadeia



E

E

função

Tautômeros 



3) Escreva o nome e a fórmula dos 6 ésteres aromáticos  de fórmula C8H8O2

CH3CH3

H

H

H

H

Benzoato de metila 
Etanoato de fenila

Metanoato de M-toluila

Metanoato de O-toluila

Metanoato de P-toluila

Metanoato de benzila



► Isômero geométricos A isomeria geométrica ou cis-trans é um tipo de isomeria
espacial, também denominada de estereoisomeria e, portanto, os compostos que
apresentam esse tipo de isomeria são chamados de esteroisômeros. Ela só ocorre em
moléculas alifáticas (de cadeia aberta) que possuem dupla ligação ou em compostos
cíclicos ( ciclo alcanos )

Cis-1,2-dicloro-eteno Trans-1,2-dicloro-eteno



Cis -1,2-dicloro eteno

R  0

Trans-1,2-dicloro-eteno

molécula polar molécula apolar

R= 0

Outros exemplos 1) 2) 

Cis -1,2-dimetil-ciclopentano trans -1,2-dimetil-ciclopentano

PE = 60oC
PE = 48oC



atenção Estuda 
com carinho 

Ácido esteárico ácido- octadecanoico

C18:0    PF = 70oC

Ácido oléico

Ácido elaídico

ácido- 9-cis-octadecenoico

C18:1   PF = 13oC

ácido- 9-trans-octadecenoico

C18:1   PF = 51oC



ex2

Ácido – 5-cis-8-cis-11-cis -14-cis -eicosatetraenoico
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Aprofundamento 

Para designar alquenos tri e tetrassubstituídos utiliza-se outro sistema 
de nomenclatura, denominado E-Z. 

No sistema E-Z são examinados os grupos ligados a cada átomo de carbono da dupla ligação e colocados 
em ordem de prioridade. - Os átomos de maior número atômico têm maior prioridade.



Exemplo 1: 

CI

F

Br

H 

CI

F Br

H 

Se os grupos de maior prioridade em cada carbono estiverem do mesmo lado de um plano imaginário 
passando por esses carbonos, a geometria dessa dupla ligação será designada pela letra Z (do alemão 
Zusammen, “juntos”).

Se os grupos de maior prioridade em cada carbono estiverem em lados opostos da dupla ligação, a 
geometria da ligação será designada pela letra E (do alemão Entgegen, “opostos”). 

(Z) – 1-bromo-2-cloro-2flúor-eteno
(E) – 1-bromo-2-cloro-2flúor-eteno



Cis –but-2-eno
Trans –but-2-eno

(E)- but-2-eno (Z)- but-2-eno

Cis-3-metilpent-2-eno

(E)- 3-metilpent-2-eno



Estabilidade do isômero trans

+

+

H2(g) 

H2(g) 

CH3CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH3

Calor de hidrogenação ( Kcal/mol )

27,6

28,6



explicação

Quando os substituintes volumosos estão do mesmo lado da molécula , as respectivas nuvens de elétrons   
podem interagir entre si, causando uma tensão na molécula e tornando-a menos estável. Esse tipo de tensão 
é chamada impedimento estérico.

Quando os substituintes volumosos estão em lados opostos  da molécula , as respectivas nuvens de elétrons   
não podem interagir, e a molécula tem impedimento estérico menor.



Isômeros ópticos

A diferença fundamental entre os isômeros ópticos está na capacidade de desviar o plano de vibração de 
uma luz polarizada para a direita ( sentido horário ) ou para esquerda 
(sentido- anti-horário ) 

POLARÍMETRO E DESVIO DA LUZ POLARIZADA

A luz ou radiação comum é não polarizada, ou seja, vibra ou oscila em várias direções.

Representação de Fresnell



A luz é denominada polarizada quando oscila em apenas uma direção.

A luz polarizada é obtida quando a luz atravessa lentes especiais denominadas polarizadores. Uma das propriedades 
características de moléculas quirais é a sua capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada , o aparelho 
utilizado para medir esse desvio é denominado polarímetro



Ao passar por um tubo contendo apenas moléculas simétricas, o plano 
de vibração da luz polarizada não sofre desvio (rotação). 

Ao passar por um tubo contendo moléculas assimétricas, o plano de vibração da luz polarizada 
sofre desvio (rotação). 



Dextrorrotatório (ou dextrógiro): desvia o plano da luz polarizada no sentido horário. É 
indicado como (+).

Levorrotatório (ou levógiro): desvia o plano da luz polarizada no sentido anti- horário. 
É indicado como (-)

Dexter    “Direita”   

Laevu “ esquerda”  

EXEMPLO: molécula de CHBrClF

Esta molécula não apresenta nenhum plano de simetria, é denominada molécula assimétrica ou molécula 
quiral.  Se a colocarmos diante de um espelho, a imagem especular será diferente dela.



Estas duas formas do composto são isômeros óticos e denominadas enantiômeros.

Carbono Quiral ou assimétrico 



RACEMATO:
É uma mistura formada por iguais quantidades de uma substância levorrotatória e 
seu respectivo enantiômero dextrorrotatório. - É oticamente inativa, ou seja, não 
desvia o plano da luz polarizada.

Cálculo do IOA e NPR : Fórmula de Van’Hoff

IOA = 2n

* IOA = isômero opticamente ativo 

* n = Número de carbonos quirais , assimétricos ou estereogênios

NPR = 2n-1 * NPR = Número de pares racêmicos 



Para os compostos abaixo determina: NCQ , IOA , NPR

a) 

b) 

c) 

NCQ = 2

IOA = 2

NPR = 1

NCQ = 1

IOA = 4

NPR = 2

NCQ = 4

IOA = 16

NPR = 8



Representação de Enantiômeros
As linhas normais ( ̶) representam os grupos que estão no plano 
do papel.

A linha tracejada representa o grupo que está atrás do plano

A linha escura, em forma de cunha, representa o grupo que 
está na frente do plano do papel.

Uma maneira muito simples para representar compostos orgânicos em duas dimensões foi introduzida pelo químico 
alemão Emmil Fischer e denomina-se projeção de Fischer

As projeções de Fischer para os compostos (I) e (II) são:

Nessas projeções, as linhas na horizontal representam grupos que estão na frente do plano do 
papel e as linhas na vertical, os grupos que estão atrás do plano. 



MOLÉCULAS COM MAIS DE UM CARBONO ASSIMÉTRICO

O composto (I) é a imagem especular do (II). Eles 
constituem um par de enantiômeros.

Os compostos (III) e (IV) constituem outro par de enantiômeros

NCQ = 2

IOA = 4

NPR = 2

CH3
CH3

CH3CH3
CH3

CH3

CH3
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H H
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Cl
Cl Cl

I II

Cl

Br Br

III IV



Portanto temos que: 

Os pares:                  I e II São enantiômeros

III e IV São enantiômeros

Os pares : (I) e (III) , (I) e (IV) ,  (II) e (III) , ( II ) e ( IV) 

Diastereoisômeros.

Estereoisômeros que não são imagens especulares uns dos outros são chamados diastereoisômeros

NPD = CIOA,2 − NPR

NPD = C 4,2 ─ 2
4!

(4-2)!.2!

─ 2

4.3.2!

2!.2
─ 2 NPD =4



Ex2 NCQ = 4

IOA = 16

NPR = 8

NPD ?

NPD = CIOA,2 − NPR

NPD = C16,2─8
16!

( 16-2)! .2!

─ 8

16.15.14!

14!.2

─ 8 NPD = 112

C6H12O6 C6(H2O)6
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A presença de carbonos assimétricos é, como vimos, um fator de assimetria, mas, porém, não é o 
único. Existem moléculas orgânicas que são assimétricas sem possuírem carbonos assimétricos. 
Vamos citar os dois casos mais comuns — o dos compostos Alênicos .

Compostos alênicos

O aleno é o mais simples dos alcadienos:

Seus derivados apresentarão atividade óptica 
desde que:



Vejamos o exemplo, 1,2-dicloro-ciclo-propano. Importante destacar que o anel do ciclo-
propano é plano, teremos as seguintes disposições:

Este é um caso curioso, em que surgem simultaneamente a isomeria óptica e a geométrica: 
o isômero cis é inativo; na forma trans, há isomeria óptica, aparecendo os 
isômeros dextrogiro, levogiro e o racêmico.






