
Apostila de Química 29 – Reações de 
Hidrocarbonetos 

 

1.0 Reações de Substituição 
 

 Ocorre a substituição de pelo menos 1 átomo de hidrogênio do hidrocarboneto 

por outro grupo de átomos. 

 

R – H + AB  R – B + HA 

 
R – H = Alcanos, aromáticos, ciclanos com 5 ou mais carbonos. 

 

 Ordem de facilidade com que o hidrogênio “sai” do hidrocarboneto: 

 

CTERCIÁRIO > CSECUNDÁRIO > CPRIMÁRIO 

 

 Normalmente, numa equação, representa-se somente o produto obtido 

em maior quantidade. 

 

1.1 Halogenação 
 

 Substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um átomo de halogênio. 

 Ocorre com as substâncias simples dos halogênios – F2, Cl2, Br2, I2. 

 Reações com I2 – Extremamente lentas. 

 Reações com F2 – Explosivas. 

 

1.2 Nitração 
 

 Substituição de um ou mais átomos de hidrogênio pelo NO. 

 Ocorre com o ácido nítrico (HNO3). 

 

1.3 Sulfonação 
 

 Substituição de um ou mais átomos de hidrogênio pelo SO3H. 

 Ocorre com o ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

1.4 Reações Características dos Aromáticos 
 

1.4.1 Alquilação 
 

 Reação de Friedel-Crafts. 

 Substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do anel aromático por 1 ou 

mais radicais derivados de alcanos. 

 

 

 

 



1.4.2 Acilação 
 

 Reação de Friedel-Crafts. 

 Substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do anel aromático por 1 ou 

mais radicais derivados de ácidos carboxílicos. 

 

1.4.3 Dirigência em Aromáticos 
 

 Grupo dirigente – Primeiro substituinte de um hidrogênio do anel aromático que 

orientará a posição na qual irá ocorrer a segunda substituição, que pode ser de 2 

tipos: 

 Orto-para-dirigentes: 

 Formação de 2 produtos nas posições orto e para. 

 Apresentam 1 átomo ou grupo de átomos unidos somente por 

ligações simples. 

 Meta-dirigentes: 

 Formação de 1 produto na posição meta. 

 Apresentam pelo menos uma ligação dupla, tripla ou dativa. 

 

2.0 Reações de Adição 
 

 Reações características de hidrocarbonetos insaturados – Alquenos, alquinos, 

dienos. 

 Ocorrem com a quebra da ligação π. 

 Ciclanos de 3 ou 4 carbonos também sofrem essa reação – Anéis instáveis. 

 

2.1 Hidrogenação Catalítica 
 

 Ocorrem com o gás hidrogênio. 

 São catalisadas por metais. 

 Hidrogenação parcial – Não se quebra todas as ligações π. 

 Hidrogenação total – Quebram-se todas as ligações π. 

 Reações de hidrogenação são chamadas de reações de redução – O Nox do 

carbono envolvido na reação diminui. 

 

2.2 Halogenação 
 

 Ocorre com os halogênios – Cloro e Bromo são os mais utilizados. 

 

2.3 Adição de HX 
 

 Ocorre com a adição do hidrogênio (H) e do halogênio (X). 

 Regra de Markovnikov – O Hidrogênio do „HX‟ adiciona-se ao carbono da 

dupla ou tripla ligação mais hidrogenado. 

 

 

 

 



2.4 Reações de Hidratação de Alquenos e Alquinos 
 

 Adição de água na presença de catalisadores e em meio ácido. 

 Obedece a regra de Markovnikov. 

 

2.4.1 Adição em Aromáticos 
 

 Ressonância – Normalmente sofrem reação de substituição. 

 Em condições energéticas/especiais – Sofrem reações de adição. 

 

3.0 Reações de Oxidação de Alquenos 
 

3.1 Oxidação Branda 
 

 Ocorre com hidrocarbonetos insaturados. 

 Obtido em meio neutro ou ligeiramente básico, diluído e a frio. 

 Reativo de Baeyer – Agente oxidante. 

 Aplicação – Diferenciação de alquenos e cicloalcanos, que são isômeros de 

cadeia, pois somente os alquenos sofrem essa reação. 

 

3.2 Ozonólise 
 

 Utiliza ozônio (O3) na presença de água (H2O) e zinco (Zn). 

 Átomos de oxigênio do ozônio ligam-se aos carbonos da dupla ligação do 

alqueno, originando um composto intermediário instável – Ozoneto ou Ozonida. 

 Ozoneto se hidrolisa – Gera aldeídos e/ou cetonas. 

 O zinco é utilizado para evitar que o oxigênio oxide o aldeído a ácido 

carboxílico. 

 

3.3 Oxidação Energética 
 

 Ocorre a quebra da dupla ligação e a formação de ácidos carboxílicos e/ou 

cetonas. 

 Os átomos de hidrogênio ligados ao carbono da dupla ligação se transformam 

em hidroxila. 

 As reações de combustão também são reações de óxido-redução. 


