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Tipos de Reagentes das Reações Orgânicas 

 

Substrato: é a molécula ou íon orgânico que vai ser 

atacado; 

 

Reagente: é a molécula, radical ou íon, orgânico ou 

inorgânico, que vai atacar o substrato. 
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Como já vimos, as reações orgânicas podem ser 

reações de radicais livres ou reações iônicas. 

 

*   Nas reações de radicais livres o reagente que ataca 

o substrato é um radical livre. 

* Nas reações iônicas os reagentes podem ser 

eletrófilos ou nucleófilos. 
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Reagentes Eletrófilos (E): “amigo do elétron” 

 

São os reagentes com falta de elétrons, ou seja, 

positivos. Por precisar de elétrons, o reagente eletrófilo 

ataca o substrato de maneira a utilizar de um par 

eletrônico do substrato. 

 

substrato + reagente eletrófilo → molécula ou íon 
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Ex.:   C2H5OH  +   H+    →   C2H5OH 

                                                  H 

           álcool      vindo         alcoxônio  

                          de um        (íon positivo de um álcool) 

                           ácido  

 

Além do H+, temos outros reagentes eletrófilos: NO2
+, 

SO3H
+, ZnCl2, AlCl3, FeCl3, íons de carbônio, etc. 
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Reagentes Nucleófilos (:Nu): “amigos do núcleo” 

 

São os reagentes que apresentam sobras de elétrons, 

ou seja, são negativos. O reagente nucleófilo ataca o 

substrato, onde há falta de elétrons, cedendp aí o seu 

par de elétrons. 

 

substrato + reagente nucleófilo → molécula ou íon 
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Ex.:   CH3-C-CH3   +   :CN-     →      CH3-C-CH3  

                 O                                           O- 

           cetona            vindo           íon negativo de  

                                 de um          uma cetocianidrina 

                                 cianeto 

 

Além do CN-, temos outros reagentes nucleófilos: OH-, 
OR-, SR-, H2O, NH3, íons de carbânio, etc. 
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Resumindo: 

 

Reagente eletrófilo (tem falta de elétrons) procura 

atacar um substrato nucleófilo (tem excesso de 

elétrons) e o reagente nucleófilo (tem excesso de 

elétrons) procura atacar um substrato eletrófilo (tem 

falta de elétrons). 
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Mecanismos das Reações Orgânicas 

 

O mecanismo nada mais é do que o nome que se dá à 

explicação das inúmeras etapas que ocorrem do início 

ao final da reação. 
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Ex.: CH2 = CH2 + HBr  →  CH3 – CH2 – Br 

 

Mecanismo: 

1° etapa: HBr → H+ + Br- 

2° etapa: H+ + CH2 = CH2 → CH3 – CH2
+ 

3° etapa: CH3 – CH2
+ + Br- → CH3 – CH2 – Br 

Soma: CH2 = CH2 + HBr  →  CH3 – CH2 – Br 

 

Tipos de Reagentes e Mecanismos das Reações Orgânicas 
 



 
 

O conhecimento das etapas de uma reação é muito 

importante pois nos permite entender melhor a reação 

global, além de nos dar base para o entendimento do 

motivo pelas quais algumas reação orgânicas 

apresentam subprodutos. 

Apesar de não aparecer de forma direta, o estudo dos 

mecanismos das reações leva-se em conta a cinética e 

os valores termoquímicos de cada etapa. 
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