
Introdução a química 
orgânica 
Mestranda: Daniele Potulski 

Disciplina: Química da Madeira I 



Classificação das cadeias carbônicas 

• Os compostos orgânicos apresentam como unidade 
fundamental o elemento carbono, sendo que os átomos desse 
elemento aparecem ligados entre si, formando as cadeias 
carbônicas, que constituem o “esqueleto” dos compostos 
orgânicos. 

 



Classificação das cadeias carbônicas 

• De acordo com a localização do átomo de carbono na cadeia, 
ele pode ser: 

• Primário: quando se liga, além de outros átomos, a apenas 
outro átomo de carbono; são os átomos extremos da 
cadeia. 

 

 

 

• Secundário: quando se liga a dois outros átomos de 
carbono. 



Classificação das cadeias carbônicas 

• Terciário: quando aparece ligado a três outros átomos de 
carbono. 

 

 

 

 

• Quaternário: quando se liga a quatro outros átomos de 
carbono. 

 

 

  



Classificação das cadeias carbônicas 

• A cadeia carbônica pode ser: 

• Aberta ou acíclica ou alifática: os átomos de carbono se 
ligam entre si de modo a terem extremos livres. 

 

 

 

• Fechada ou cíclica: os átomos de carbono se ligam entre si 
de modo a formarem um ciclo. 

 

  



Classificação das cadeias carbônicas 

• Mista: os átomos de carbono se ligam entre si de modo a 
terem extremos livres e também formarem ciclo 

 

 

 

 

  



Classificação das cadeias abertas 

• As cadeias abertas podem ser: 

• Normais: apresentam unicamente átomos de carbono 
primários, ou primários e secundários. 

 

 

 

• Ramificadas: apresentam pelo menos um átomo de 
carbono terciário ou quaternário, ou seja, apresentam 
ramificação. 

 

 

Carbono 1: primário 
Carbono 2: primário 

Carbono 1: primário 
Carbono 2: terciário 
Carbono 3: terciário 
Carbono 4: primário 
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Classificação das cadeias abertas 

• Homogêneas: apresentam apenas átomos de carbono,  ou 
seja, não apresentam heteroátomos – átomo diferente do 
carbono no MEIO da cadeia. 

 

 

 

 

• Heterogênea: apresentam pelo menos um heteroátomo. 

 

http://luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/orgcad11.gif
http://cognoscomm.com/mm/MolCarbEtano.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5jpzdMm9pMc/SZhsWKLAS5I/AAAAAAAAAH4/yKnz6ElmO7k/s320/4.jpg
http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/docencia_red/qo/l2/image091.gif


Classificação das cadeias abertas 

• Saturadas: os átomos de carbono se ligam entre si por 
ligações simples exclusivamente; o átomo de carbono que 
apresenta só ligações simples é chamado carbono 
saturado. 

 

 

 

• Insaturadas: apresentam pelo menos dois átomos de 
carbono ligados por dupla ou tripla ligação; o átomo de 
carbono com ligação dupla ou tripla é chamado carbono 
insaturado. 
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Classificação das cadeias fechadas 

• As cadeias fechadas podem ser: 

• Aromáticas: quando constituídas por seis átomos de 
carbono ligados entre si, com alternância de ligações 
simples e duplas – anel benzênico ou núcleo benzênico. 

 

 

 

 

 

• Alicíclicas: não constituem anel benzênico. 
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Classificação das cadeias fechadas 

• As cadeias fechadas aromáticas podem ser: 

• Mononucleares: apresentam apenas um núcleo 
benzênico; são o próprio núcleo. 

 

 

 

 

• Polinucleares: apresentam dois ou mais núcleos 
benzênicos. 

 

Os anéis possuem 
átomos de C em comum. 



Classificação das cadeias fechadas 

• As cadeias fechadas alicíclicas podem ser: 

• Homocíclica: constituídas apenas por átomos de carbono. 

 

 

 

 

• Heterocíclicas: apresentam heteroátomos. 

 



Classificação das cadeias fechadas 

• Saturadas: os átomos de carbono se ligam entre si 
exclusivamente por ligações simples. 

 

 

 

 

• Insaturadas: apresentam pelo menos dois átomos de 
carbono ligados por dupla ou tripla ligação. 

 

 

 

 

 



Classificação das cadeias - Resumo 

Cadeia aberta, acíclica ou alifática          Homogênea ou heterogênea 

                                                                      Normal ou ramificada 

                                                                      Saturada ou insaturada 

 

 

Cadeia fechada ou cíclica       Alicíclica        Homocíclica ou heterocíclica 

                                                                            Saturada ou insaturada 

 

                                                    Aromática        Mononuclear  

                                                                               Polinuclear 

   

  



Obrigada pela atenção!! 


