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DEFINIÇÃO

Química Orgânica é a química dos compostos 
dos compostos de carbono. Esse termo enganoso 
“orgânico” é uma relíquia dos dias em que, consoante 
a sua origem, se dividiam em compostos químicos 
em 2 classes: inorgânicos e orgânicos.

HISTÓRICO: em 1777 Bergman dividiu a química  
em dois grandes grupos.

- Orgânicos: animais e vegetais

- Inorgânicos: minerais

Bergman acreditava que os organismos vivos é 
que produziam os compostos orgânicos.

Desta forma surgiram várias teorias pelo conhe-
cimento da época:

- BERZELIUS: Teoria da força vital. Nos organ-
ismos vivos, há uma força especial indispensável à 
síntese dos compostos orgânicos. Por isso, esses 
compostos não podem ser sintetizados fora dos 
organismos vivos (in vitro).

- WÖHLER (1828): Friedrick Wöhler (1880-
1882) fez cair a teoria da força vital, obtendo 
artificialmente a ureia. Isto é, partindo de um sal 
inorgânico, o cianeto de potássio (KCN), obteve uma 
substância antes só isolada a partir de organismo 
animal. O KCN aquecido, em presença do oxigênio 
do ar, forma o cianato de potássio (KCNO). Este, 
tratado com sulfato de amônio, dá origem ao cianato 
de amônio (NH4CNO). O cianato de amônio, por 
aquecimento, transforma-se em ureia (NH2)2CO.

SÍNTESE DE WÖHLER

NH4CNO -> O=C - NH2 - NH2

NH2 como Ureia

REVISÃO DE TABELA PERIÓDICA

PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS
DO CARBONO

Quem parou para estudar essas características 
do átomo de carbono foi o camarada Kekulé em 
1858, essas características vão nos ajudar a identi-
ficar um composto orgânico, e essas características 
estão resumidas em três postulados que são:

- Tetravalência do átomo de carbono;

- Valências equivalentes;

- Encadeamento (capacidade de formar cadeias).

Tetravalência,o tetra representa quatro e valência 
ligação, ou seja, o carbono faz quatro ligações.

Veja abaixo:
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O terceiro postulado se tivesse que se eleger, 
seria o postulado que manda, ou  seja, que dita a 
química orgânica, como a química de carbono. O 
Kekule, através do do 3º postulado, disse que o 
carbono pode formar cadeias longas e estáveis. O 
carbono é o único elemento capaz de formar cadeias.

As ligações podem ser classificadas como sigma 
ou pi.

CARÁTER ANFÓTERO: pode combinar-se com 
elementos mais eletronegativos bem como com os 
menos eletronegativos que ele.

Ex.: CH4 e CCl4

FORMAÇÃO DE ALÓTROPOS

CLASSIFICAÇÃO DOS ÁTOMOS

DE CARBONO

- Quanto ao número de carbonos ligados;

- Quanto a hibridização.

- Carbono primário: ligado ao máximo 1 de 
carbono.

- Carbono secundário: ligado ao máximo 2 de 
carbono.

- Carbono terciário: ligado ao máximo 3 de 
carbono.

- Carbono quaternário: ligado ao máximo 4 de 
carbono.

HIBRIDAÇÃO DO CARBONO

Hibridização ou hibridação é o processo de 
formação de orbitais eletrônicos híbridos. Em 
alguns átomos, os orbitais dos subníveis atômicos 
s e p se misturam, dando origem a orbitais híbridos 
sp, sp² e sp³.

Sabe-se que a única forma do carbono efetuar 
suas 4 ligações é por meio de seus elétrons (desem-
parelhados) em seus orbitais atômicos. Como assim? 
Bom, observe abaixo a distribuição eletrônica do 
carbono e sua distribuição nos orbitais.

É possível perceber que no orbital 2p, existem 
somente 2 elétrons desemparelhados (sozinhos) 
e um orbital totalmente vazio. Dessa forma, o 
carbono só poderia se ligar duas vezes. Mas não é 
isso que acontece.

 A explicação para sua tetravalência se dá 
pelo fato de o átomo de carbono ter, antes da reação, 
um dos elétrons 2s promovido ao subnível 2p.
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ELEMENTOS ORGANÓGENOS

VALÊNCIA

C: 4        H:1       O:2       N:3

CLASSIFICAÇÃO DAS CADEIAS

 CARBÔNICAS

As cadeias podem ser abertas, fechadas ou cíclicas.

As cadeias podem ser normais(lineares) ou 
ramificadas.

As cadeias normais apresentam somente átomos 
de carbono primários e secundários, enquanto as 
cadeias ramificadas devem ter no mínimo carbonos 
terciários e quaternários.

As cadeias podem ser homogêneas ou 
heterogêneas.

As cadeias podem ser saturadas ou insaturadas.
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As cadeias podem ser aromáticas (presença do 
anel de benzeno).

FUNÇÃO ORGÂNICA

É o conjunto de compostos carbonados que 
possuem propriedades químicas semelhantes.

Numa função orgânica são agrupados substân-
cias que apresentam propriedades químicas semel-
hantes, devido a presença de átomos ou grupo 
de átomos chamados GRUPO FUNCIONAL ou 
RADICAL FUNCIONAL.

NOÇÕES DE NOMENCLATURA OFICIAL

A nomenclatura oficial dos compostos orgâncos 
tem suas normas ditadas pela IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemestry).

O nome de um composto orgânico é resultado da 
união de três partículas: raiz + parte intermediária 
+ sufixo, sendo que cada parte tem um significado 
próprio.

Assim:

I. o prefixo fornece o número de átomos de 
carbono existentes na cadeia.

II. a parte intermediária dirá como os carbonos 
estão unidos, se por simples, duplas ou triplas 
ligações.

III. o sufixo indicará a função química a que 
pertence o composto.

Veja resumidamente, os componentes básicos 
da nomenclatura de um composto orgânico:


