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É quando os isômeros apresentam 

as ligações entre seus átomos 

dispostas de maneira diferente no espaço 

Existem dois tipos de isomeria espacial

 Isomeria geométrica ou cis-trans.
 Isomeria óptica.

2



Pode ocorrer em dois casos principais:

  Em compostos com duplas ligações.
 Em compostos cíclicos.
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Nos compostos com duplas ligações 
deveremos ter a seguinte estrutura:

C = C
R2

R1

R4

R3

R1 R2 R3 R4e
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H

H3C

H

CH3

A estrutura que apresentar 
os átomos de hidrogênio no 

mesmo lado do plano é a 
forma CIS 

A estrutura que apresentar 
os átomos de hidrogênio no 

mesmo lado do plano é a 
forma CIS 

A estrutura que apresentar os 
átomos de hidrogênio em lados 

opostos do plano é a forma 
TRANS 

A estrutura que apresentar os 
átomos de hidrogênio em lados 

opostos do plano é a forma 
TRANS 

CISCIS TRANSTRANS

 C = C
HH3C

H CH3

 C = C
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Nos compostos cíclicos a isomeria cis – trans é 

observada quando aparecerem 

grupos ligantes diferentes em dois carbonos do ciclo 

H CH3

HH3C

TRANSTRANS
H

CH3

H

H3C

CISCIS
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01)  As  balas e as gomas  de mascar com  sabor de canela contêm o composto 
cinamaldeído (ou aldeído cinâmico) que apresenta a fórmula estrutural abaixo.

H
H

H O

O nome oficial deste composto orgânico é:

a) trans – 3 – fenil propenal.

b) trans – 1 – fenil propenal.

c) trans – 3 – fenil propanal.

d) trans – 3 – benzil propenal.

e) cis – 3 – fenil propenal. 

trans - 3 - fenil propenal

1
2

3
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LUZ NATURAL

É um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em vários 
planos, perpendiculares à direção de propagação do feixe luminoso 

representação
de Fresnell

CONCEITOS BÁSICOS
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É um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um 
único plano 

LUZ POLARIZADA

representação
de Fresnell
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A POLARIZAÇÃO DA LUZ NATURAL

lâmpada

luz natural

prisma de Nicol

bálsamo – do – canadá

raio
extraordinário

raio
ordinário

LUZ 
POLARIZADA
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luz polarizadaluz natural

substância

Algumas substâncias são capazes de provocar um desvio no plano 
da luz polarizada 

Estas substâncias possuem atividade óptica (opticamente ativas)

dextrógira

levógira
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As formas dextrógira e levógira, que correspondem uma a 
imagem da outra, foram chamadas ANTÍPODAS ÓPTICOS ou 
ENANTIOMORFOS.

ácido lático (ácido 2 – hidróxipropanóico)
espelho

COOH

C

CH3

H

OHC

COOH

CH3

H

OH
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É FORMADA POR 50% DE DEXTRÓGIRO E 50% DE 
LEVÓGIRO SENDO CONSIDERADA OPTICAMENTE 
INATIVO. 

MISTURA RACÊMICA
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CARBONO ASSIMÉTRICO OU QUIRALCARBONO ASSIMÉTRICO OU QUIRAL

É o átomo de carbono que possui quatro ligantes diferentes entre si

CCH H

ClH

H OH

 como o composto tem carbono assimétrico, ele apresenta ATIVIDADE ÓPTICA
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1) Na  estrutura  abaixo,  quando  se  substitui “R” por alguns 
radicais, o composto adquire atividade óptica. 
Qual  dos  itens  indica  corretamente  esses  radicais?

a) metil e etil.
b) metil e propil.
c) etil e propil.
d) dois radicais metil.
e) dois radicais etil.

CH3C

R

COOH

R

CH2 CH3

CH2 CH3CH2
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02)  Analise as estruturas I, II, III e IV, abaixo.

CH2OH

(I)
CH3

H OH

CH2OH

(II)
CH3

HOH

CH2OH

(III)

H OH

CH2OH

(IV)

HOH

CH2OH CH2OH

É correto afirmar que
a) somente as estruturas I e II apresentam isomeria ótica.
b) somente as estruturas I e III apresentam atividade ótica.
c) somente as estruturas III e IV apresentam atividade ótica.
d) somente as estruturas I e IV apresentam isomeria ótica.
e) todas apresentam atividade ótica.
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Para uma substância orgânica, com carbono 
assimétrico, o número de isômeros ativos e 

inativos é dado pelas expressões:

2n

2 n – 1
número de isômeros ativosnúmero de isômeros ativos

número de isômeros inativosnúmero de isômeros inativos

“n” é o número de carbonos assimétricos

número total de isômeros ópticosnúmero total de isômeros ópticos 3 x 2n – 1
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tem um carbono assimétricos  n = 1.tem um carbono assimétricos  n = 1.

2 n1 =  2  isômeros ativos

2 = 2 1 – 1 =n – 1 2 0 = 1 isômero inativo

CCH H

ClH

H OH
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CH3C  –

H
I

–– C NH2
 I
Cl

 I
Cl

H
I

01) O número total de isômeros (ativos e inativos)  da 
molécula abaixo é:

a) 2.
b) 4.
c) 6.
d) 8.
e) 10.
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2. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns 
no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, 
sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros 
(R e S). Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à malformação 
congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do 
bebê. 

Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros 

a) reagem entre si. 
b) não podem ser separados. 
c) não estão presentes em partes iguais. 
d) interagem de maneira distinta com o organismo. 
e) são estruturas com diferentes grupos funcionais. 
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3. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha-rainha de uma 
operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o 
sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas-
operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas-
operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química 
para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química.

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária 
possuem diferença na 

a) fórmula estrutural. 
b) fórmula molecular. 
c) identificação dos tipos de ligação. 
d) contagem do número de carbonos. 
e) identificação dos grupos funcionais. 
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4. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões 
atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo 
micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento 
molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de 
silício, ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois 
comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz ocorrem 
reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. 
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O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre do(a) 

a) movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das 
ligações. 
b) isomerização das ligações N=N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a 
trans. 
c) tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais 
compacto. 
d) ressonância entre os elétrons do grupo azo e os do anel aromático que encurta as 
ligações duplas. 
e) variação conformacional das ligações N=N que resulta em estruturas com diferentes 
áreas de superfície.  
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5. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas 
como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80%, em massa, da 
substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, 
especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios 
liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de oito 
carbonos, duas insaturações, nos carbonos 2 e 6; e dois grupos substituintes metila, 
nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que 
mais contribui para o forte odor. 

Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada 
região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser 
utilizado é:
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