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São as reações em que alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula 
orgânica. (inverso das reações de adição)

AB  → A  +  B
Originam Compostos Insaturados a partir de reagentes saturados.

Noção Geral

haletos de alquila álcool
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As principais reações de eliminação se dividem em:

- Eliminação de hidrogênio (desidrogenação)
- Eliminação de haletos de alquila (desidroalogenação e desahalogenação)
- Eliminação de água (desidratação de álcool)

O “H” ligado ao carbono menos hidrogenado é mais facilmente removido.

Regra de Zaitsev
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1- Eliminação de Hidrogênio (Desidrogenação)

Produção de alceno, a partir de alcano.

Ex:
calor

Na eliminação de hidrogênio ocorre a conversão de: 
Gorduras saturadas em insaturadas; 
Álcoois em cetonas ou aldeídos (oxidação);
Alcanos em alcenos;
Aminas em nitrilas (- CN).
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2 - Eliminação de haletos de alquila

1,2-bromo-etano com o zinco, catalisada por um álcool e produzindo um alceno.Ex:

Desalogenação (dialetos vicinais – halogênios ligados a C adjacentes) – mais comum em
dibrometos vicinais.
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2 - Eliminação de haletos de alquila

Desidroalogenação (Os halelos reagem com KOH em presença de etanol, produzindo
alceno) – “Usa-se a Regra de Zaitsev”

Responda as questões usando o exemplo que foi descrito no caso da desidroalogenação:
A) Qual os nomes das substâncias orgânicas citadas?
B) Quais as massas molares de todos os participantes?

Dados: H = 1; C = 12; O = 16; K = 19; Br = 80.          

C) Qual a massa de água produzida, se usarmos 45,6 g
do haleto de alquila citado ?                                    
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Regra de Saytzef: carbonos menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais 
facilidade.

reação predominante

reação mínima
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Ocorre eliminação de uma ou mais moléculas de água (H2O).

3 - Eliminação de água ou desidratação

Desidratação em 
álcoois

Intramolecular (reação ocorre na própria molécula do álcool) – ocorre 
geralmente com álcoois sec e terc e formam alcenos correspondentes.

Intermolecular (reação ocorre entre dois álcoois) - Álcoois primários tendem a sofrer esse 
tipo de desidratação produzindo éteres.
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Polímeros

São macromoléculas produzidas pela reação de repetição de moléculas simples, chamadas 
de monômeros.

Polimerização é a reação onde os monômeros formam os polímeros.

Classificação

- Naturais: Ex: proteínas e celulose. - Sintéticos: Ex: polietiileno e náilon.
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- Termoplásticos: Podem ser reprocessados quando aquecidos novamente, sendo
remoldados. Esse processo pode ser repetido várias vezes, todavia, a cada reprocessamento,
algumas propriedades se perdem, mas podem ser compensadas ao misturarmos com
material virgem. Ex: Polietileno, Poliamidas, Policarbonato e Poliestireno.

- Termofixos: Não são reprocessados pois possuem reticulações em sua estrutura, e quando
são reaquecidos, as ligações cruzadas (reticulações) se quebram, degradando o material.
Mas eles podem ser adicionados em pequenas porções como cargas e reforços, inclusive em
materiais termoplásticos. São obtidos sob efeito de temperatura e pressão, moldados e
quando endurecem após esfriarem. Ex: Baquelite, Resina epóxi e Poliuretano.
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Classificação quanto as reações

- Homopolímeros: Adição de monômeros iguais.

- Copolímeros: Adição de monômeros diferentes.



www.quimusicando.zz.vc

- Condensação: Reação entre monômeros iguais ou diferentes com liberação de outra
substância ( água, geralmente).
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01. (UFF) A análise elementar de um haleto de alquila forneceu a seguinte composição 
centesimal: C = 37,16%; I = 56,19%. Quando esse haleto (o composto obtido) é tratado pelo 
KOH em meio alcoólico, produz-se um composto A que, ao sofrer a reação de ozonólise
(oxidado pela mistura sulfo-mangânica), transforma-se em duas cetonas: B e C. O composto C 
também pode ser obtido pela oxidação do álcool isopropílico. Com base nessas informações:
Dados: H =1; C = 12; I = 127

Exercício

A) Determine e escreva a fórmula molecular desse iodeto; 
B) Escreva a reação que se processa entre o iodeto de alquila, obtido no item anterior, e o 
hidróxido de potássio em meio alcoólico. Denomine o produto orgânico obtido A; 
C) Escreva a reação que se processa entre o composto A e a mistura sulfo-mangânica. 
Denomine os produtos orgânicos obtidos B e C;
D) Dê o nome oficial (IUPAC) dos produtos orgânicos B e C; 
E) Dê o nome oficial (IUPAC) do composto A.
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Resolução

A) Determine e escreva a fórmula molecular desse iodeto; 

1º achar a fórmula molecular.
Como o peso molecular não foi dado, a fórmula molecular é a própria fórmula empírica 
(n = 1). 

Fórmula com os menores números subscritos possívies

C = (37.16%/12) = 3.10

I = (56.19%/127) = 0.44

H = (6.65%/1) = 6.65

0.44/0.44 = 1

3.10/0.44 = 7

A fórmula molecular é: C7H15I. Logo um iodeto de alquila.

6.65/0.44 = 15
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Resolução

B) Escreva a reação que se processa entre o iodeto de alquila, obtido no item anterior, e o 
hidróxido de potássio em meio alcoólico. Denomine o produto orgânico obtido A; 

iodeto de alquila

hidróxido de potássio 

produto orgânico A
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Resolução

C) Escreva a reação que se processa entre o composto A e a mistura sulfo-mangânica.

D) Dê o nome oficial (IUPAC) dos produtos orgânicos B e C; 

butanona propanona

E) Dê o nome oficial (IUPAC) do composto A.

2,3-dimetil-pent-2eno
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