Química

Isomeria

Caro Estudante;
Estamos às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM-2020) e para
este material escolhi um tema com relativa recorrência no exame: Isomeria. O material
traz uma abordagem sucinta e objetiva sobre o assunto, e espero que ele seja de grande
valia para a nossa rotina de estudos no projeto Pré-Enem Digital Gold. Bons estudos!
Prof. Erasmo Moises dos Santos Silva
Este material foi organizado pelo professor Erasmo Moises dos Santos Silva e foi
disponibilizado para uso exclusivo nas ações do Projeto Pré-Enem Digit@l Gold.

Isomeria

Isomeria é um fenômeno no qual
diferentes

compostos

apresentam

a

mesma fórmula molecular. Um exemplo
interessante

de

isomeria

está

nas

moléculas representadas na Figura 1,

Para relembrar
O que caracteriza uma substância são
suas propriedades. Por isso, isômeros são
compostos distintos apesar de terem a
mesma fórmula molecular

cujas fórmulas moleculares são idênticas (C10H18O3), mas apresentam diferenças
estruturais na posição de um grupo hidroxila (OH). Essas diferenças as fazem moléculas
distintas e são de extrema relevância para o funcionamento de uma colmeia. A molécula
A é produzida exclusivamente por abelhas rainhas e é responsável por atrair os machos
e inibir o desenvolvimento reprodutor das abelhas operárias, fazendo com que somente
as abelhas rainhas sejam capazes de se reproduzir.

Figura 1 - Isômeros produzidos por abelhas. Fonte: https://bityli.com/eLFe3. Acessado em: 03 nov. 2020

Neste material exploraremos dois tipos de isomeria: isomeria plana (de função,
de cadeia, de posição e de compensação) e isomeria geométrica (cis-trans).

Isomeria de função
A isomeria de função é o tipo de isomeria em que os isômeros pertencem a
funções orgânicas distintas, como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Isômeros de função. Fonte: https://bityli.com/zxro4. Acessado em: 03 nov. 2020

Perceba que as moléculas de etanol e metóxi-metano têm a mesma fórmula
molecular (C2H6O), mas pertencem a funções orgânicas distintas: álcool e éter,
respectivamente. O mesmo fenômeno acontece para a propanona e o propanal.
Um outro caso comum de isomeria de função é denominado tautomeria, que pode
ser detectado quando uma dupla-ligação entre carbono-oxigênio se desloca para o átomo
de carbono e o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da
carbonila (Figura 3). Nesse caso, a “nova” substância tem a mesma fórmula molecular da
anterior e as duas substâncias coexistem em um equilíbrio dinâmico.

Figura 3 - Tautomeria entre propanona e prop-1-en-2-ol. Fonte: https://bityli.com/bL6yP. Acessado em: 4 nov. 2020

Isomeria de cadeia ou constitucional
Na isomeria de cadeia, dois compostos têm a mesma fórmula molecular e
pertencem à mesma função, mas apresentam diferenciação na cadeia principal, como
mostra a Figura 4, por conta de: (1) um composto ter cadeia não ramificada e outro
ramificada; (2) um composto ter cadeia fechada e outro ter cadeia aberta; (3) e um
composto ter cadeia fechada não ramificada e outro ter cadeia fechada ramificada.
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Figura 4 - Isomeria de cadeia. Fonte: Julio Cezar Foschini Lisboa [et al.] Ser Protagonista-Vol. 2. Editora SM

Isomeria de posição
Na isomeria de posição, os compostos apresentam a mesma massa molecular,
pertencem a mesma função orgânica, têm a mesma cadeia principal, mas se distinguem,
como mostra a Figura 5, quanto a: (1) posição de um grupo substituinte; (2) posição de
um grupo funcional; (3) ou posição de uma insaturação.
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Figura 5 - Isomeria de posição - Fontes:https://bityli.com/NTstd e https://bityli.com/bxG4X. Acessados em: 4 nov. 2020

Isomeria de compensação ou metameria
Na isomeria de compensação ou metameria, os isômeros pertencem ao mesmo
grupo funcional, apresentam a mesma cadeia principal, mas se distinguem quanto à
posição de um heteroátomo, como mostra a Figura 6.

Figura 6 - Metameria em Aminas. Fonte: https://bityli.com/X7LCR. Acesso em: 4 nov. 2020

Isomeria cis-trans
A

isomeria

cis-trans

ocorre

com

frequência em compostos com ligação dupla
entre átomos de carbono. Essa ligação não
permite livre rotação dos átomos da molécula.
Assim, havendo ligantes iguais em uma mesma
região ou em lados opostos da molécula, poderá
haver isomeria cis-trans.

Para complementar
Isomeria cis-trans não acontece em
compostos com átomos de carbono
unidos por ligações simples, pois esta
ligação rotaciona sobre si, ao contrário
da ligação dupla, possibilitando que a
molécula adquira várias conformações
sem a formação de produtos distintos.

Na figura 7, observe que os ligantes iguais ficam em lados opostos no primeiro
isômero, denominado então de isômero trans. Já na segunda estrutura, os ligantes iguais
ficam do mesmo lado do plano, sendo então denominado de isômero cis.

Figura 7 - Isomeria cis-trans. Fonte: https://bityli.com/IVJqn. Acessado em: 4 nov. 2020

Compostos cíclicos podem apresentar isomeria cis-trans, basta apenas que dois
átomos ligados de carbono possuam grupos diferentes, como mostra a Figura 8.

Figura 8 - Isomeria cis-trans. Fonte: https://bityli.com/ejrmt. Acessado em: 4 nov. 2020

Vale a ressalva que a isomeria cis-trans não ocorre sob duas condições, a saber:
(1) quando só há um grupo distinto ligado aos carbonos da ligação dupla; (2) e quando há
a presença de dois grupos semelhantes ligados a um único carbono da ligação dupla.
Questões resolvidas
(ENEM) 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.

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 π 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.
Resolução: Perceba que o rearranjo molecular promovido pela incidência de luz decorre
da isomerização cis-trans das ligações N=N. Na versão mais alongada do polímero,
percebe-se os anéis aromáticos em posição trans. Já na versão mais compacta, os anéis
aromáticos estão na versão cis. Portanto, a alternativa correta é a letra B.

(Unaerp-SP) O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo-da-índia que tem
propriedades anestésicas. O isoeugenol é outro óleo essencial extraído da noz-moscada.

Figura 9 - Fonte: https://bityli.com/BhDX8. Acessado em: 04 nov. 2020

Dadas as estruturas dos dois óleos, pode-se dizer que:
a) são isômeros funcionais.
b) são isômeros de cadeia.
c) não são isômeros.
d) são isômeros de posição.
e) são formas tautoméricas.

Resolução: Perceba que a diferença entre o eugenol e o iso-eugenol está na posição
das ligações duplas pertencentes aos substituintes ligados aos anéis benzênicos.
Constata-se, portanto, uma isomeria de posição. Assim, a alternativa correta é a letra
D.

