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Isomeria

• Compostos químicos distintos 
que apresentam mesma fórmula 
molecular são chamados de 
isômeros.

• Isômeros irão apresentar 
diferentes propriedades físicas, 
químicas e biológicas.



Tipos de Isomeria

Isomeria

Plana ou 
Constitucional

Função

Tautomeria

Cadeia Posição

Metameria

Espacial ou 
Estereoisomeria

Isomeria Ótica ou 
Enantiomeria

Diastereoisomeria

Geométrica
Quando houver 
mais de um C 
assimétrico



Isomeria Plana ou Constitucional

Isomeria Plana ou 
Constitucional

Função

Tautomeria

Cadeia Posição

Metameria



Isomeria de Função



Tautomeria – Isomeria Dinâmica de Função



Isomeria de Cadeia



Isomeria de Posição



Metameria ou Isomeria de Compensação



O composto responsável pelo cheiro incômodo de peixes é a 
trimetilamina, uma amina terciária. Comparando-se esse 
composto com a propan-1-amina, a relação isomérica entre eles 
é? Assinale a resposta correta:

a) Isomeria de função.

b) Isomeria de compensação.

c) Isomeria de posição.

d) Isomeria de cadeia.



O ciclopentano e pent-2-eno são isômeros:

a) cadeia

b) geométricos

c) ópticos

d) posição

e) compensação



O ácido pentanoico (conhecido como 

ácido valérico) é um líquido oleoso, 

com cheiro de queijo velho, tem 

aplicações como sedativo e hipnótico. 

Se aplicado diretamente na pele, tem 

uma efetiva ação sobre a acne.
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ÁCIDO PENTANOICO

  

De acordo com sua fórmula

estrutural, seu isômero correto é o

a) propanoato de etila.

b) etóxi-propano.

c) 3-metil-butanal.

d) pentan-2-ona.



Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico.

O ortocresol e o álcool benzílico

a) apresentam a mesma função orgânica.

b) são isômeros.

c) são compostos alifáticos.

d) apresentam heteroátomo.

e) apresentam carbono quiral.



Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias

compartilham a mesma fórmula molecular, mas

apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo

dos átomos difere em cada caso.

Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a

mesma fórmula molecular C4H10O:

I. H3C–CH2–O–CH2–CH3

II.

III.

IV.

V. H3C–O–CH2–CH2–CH3

H3C CH CH2

OH

CH3

  

H3C CH2 CH CH3

OH
  

H3C CH2 CH2 CH2

OH
  

Assinale a opção em que as estruturas estão

corretamente associadas ao tipo de isomeria.

a) Isomeria de função — II e III.

b) Isomeria de cadeia — III e IV.

c) Isomeria de compensação — I e V.

d) Isomeria de posição — II e IV.


