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Conteúdos:
- REAÇÕES DE OXIDAÇÃO

Objetivo da aula:
Apresentar a importância da REAÇÕES DE OXIDAÇÃO
e correlacioná-la com o cotidiano do aluno. 



PROF:JURANDIR
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REAÇÃO DE OXIDAÇÃO

As principais reações de oxidação e redução com

compostos orgânicos ocorrem com os ALCOÓIS,

ALDEÍDOS e ALCENOS

Os álcoois podem sofrer oxidação quando expostos a algum agente

oxidante, como uma solução aquosa de dicromato de potássio

(K2Cr2O7) ou de permanganato de potássio (KMnO4) em meio ácido.
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OXIDAÇÃO DE ÁLCOOIS

O comportamento dos alcoóis primários, secundários e

terciários, com os oxidantes, são semelhantes

 Os alcoóis primários, sofrem oxidação, produzindo aldeído
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 O aldeído, se deixado em contato com o oxidante,

produz ácido carboxílico.
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A reação de oxidação total do ETANOL mostrada acima é bem 

comum no cotidiano. Ela ocorre quando o VINHO SE 

TRANSFORMA EM VINAGRE.

A conversão de vinho em vinagre 
ocorre em alguns dias,  quando o etanol (álcool 

do vinho) é oxidado a ácido acético
(ou etanóico).
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Os alcoóis secundários oxidam-se formando cetonas.

H3C –

PROPAN-2-OL

C
I

I
– CH3

OH

H

[O]
H3C– C

II
– CH3

– H2O

O

PROPANONA

Obs.: Os alcoóis terciários não sofrem oxidação
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DICA CANAL EDUCAÇÃO
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ÁLCOOL 1º [ O ] ALDEÍDO
[ O ]

ÁLCOOL 2º [ O ] CETONA

ÁLCOOL 3º [ O ] NÃO OCORRE

CH3 C

OH

CH3

CH3

[ O ] NÃO OCORRE

ÁC. 

CARBOXÍLICO

DICA CANAL EDUCAÇÃO

Os ALCOÓIS TERCIÁRIOS não sofrem oxidação, pois não

possuem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional.
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DICA CANAL EDUCAÇÃO

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Oxida%C3%A7%C3%A3o_de_%C3%A1lcoois1.png
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O BAFÔMETRO é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida

alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa. É também

conhecido pela denominação técnica “etilômetro”, devido às reações que

envolvem o álcool etílico presente na baforada do suspeito e um reagente.

O ar expelido entra em contato com uma mistura de ácido sulfúrico, dicromato de

potássio, nitrato de prata e água, fazendo-a mudar de cor, de amarelo para verde.

É a partir desta mudança de coloração que se pode estimar os níveis de álcool

presentes no sangue e o estado de embriaguez de um indivíduo.
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K2Cr2O7(aq.) + 4H2SO4(aq.) + 3C2H5OH(v)→ 3C2H4O(g) + K2SO4(aq.) + Cr2(SO4)3(aq.)+7 H2O(l)

Quando o álcool (exalado pelo motorista embriagado) entra

em contato com a solução de dicromato de potássio (meio

ácido) provoca uma reação de Oxirredução: o dicromato

oxida o álcool etílico a aldeído acético (C2H4O). Na reação

final, o dicromato (amarelo-alaranjado) dá origem

ao Sulfato de Crômio III (coloração verde). Esta mudança

de coloração indica a embriaguês do motorista.
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Hoje a tolerância para consumo e direção é zero!

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob efeito de

álcool é considerado infração gravíssima. A multa tem valor de R$ 2.934,70

e pode levar a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento
da CNH e retenção do veículo.

Além disso, se o motorista embriagado se envolver em um

acidente de trânsito e causar a morte de alguém, ele pode ficar

preso de cinco a oito anos.

Sabendo isso, a opção mais segura quando você vai a uma festa,

balada ou qualquer outro evento é sempre:

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA!

https://icetran.com.br/blog/lei-seca-regras-para-evitar-penalidades/
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FERMENTAÇÃO

É toda reação química, catalisada por enzimas,

provenientes de microorganismos.

FERMENTAÇÃO DA SACAROSE PRODUZ ETANOL
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01. Quando um álcool primário sofre oxidação total, o produto principal é:

a)  ácido carboxílico.

b)  álcool secundário.

c)  éter.

d)  álcool terciário.

e)  cetona.
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02. Por oxidação, uma substância orgânica X forneceu uma cetona de

mesmo número de carbonos de X. A substância que foi oxidada é um:

a) éter

b) éster

c) álcool terciário

d) álcool primário

e) álcool secundário



23

03. Considere esta reação:

Com relação a ela, pode-se afirmar que: 

a) os álcoois secundários não sofrem oxidação. 

b) o reagente é um álcool terciário, por isso sofre oxidação. 

c) a propanona é produto da oxidação de propan-2-ol. 

d) o propan-2-ol, ao sofrer oxidação, fornece aldeídos. 

e) o propan-2-ol, ao sofrer a redução, fornece a propanona.
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04. Automóveis a álcool emitem grande quantidade de aldeído, produzido por: 

a) fragmentação da molécula do álcool. 

b) redução do álcool. 

c) oxidação parcial do álcool. 

d) oxidação completa do álcool. 

e) reação do álcool com o nitrogênio do ar.
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05. Com a finalidade de preservar a qualidade, as garrafas de vinho devem ser

estocadas na posição horizontal. Desse modo, a rolha umedece e incha,

impedindo a entrada de _________________ que causa_____________ no

vinho, formando ____________. Os termos que preenchem corretamente as

lacunas são

a) ar; decomposição; etanol.

b) gás oxigênio (do ar); oxidação, ácido acético.

c) gás nitrogênio (do ar); redução; etano.

d) vapor de água; oxidação; etanol.

e) gás oxigênio (do ar); redução; ácido acético.
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06. A ação de bactérias aeróbicas em garrafas de vinho mantidas abertas transforma o vinho em

vinagre segundo a sequência de reações descrita abaixo:

C2H5OH → CH3CHO → CH3CO2H

Podemos afirmar corretamente que:

a) ocorre uma oxidação de ácido acético a álcool passando por aldeído etanóico como intermediário.

b) ocorre uma redução de álcool a ácido passando por aldeído etanóico como intermediário.

c) ocorre uma redução do ácido acético a álcool passando por aldeído etanóico como intermediário.

d) ocorre uma oxidação do álcool a aldeído etanóico passando por ácido acético como intermediário.

e) ocorre uma oxidação do álcool a ácido acético passando por etanal como intermediário.
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07. O nome de um composto, que não sofre oxidação quando em

presença de KMnO4 em meio ácido, é:

a) Álcool primário.

b) Álcool secundário.

c) Álcool terciário.

d) Aldeído

Obs.: Os alcoóis terciários não sofrem oxidação
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08. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de

processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam:

1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas

alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada

para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por

um eletroímã para a retirada de materiais metálicos.

2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia

para toda a usina.

3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento

para transformar-se em açúcar refinado e etanol.

Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação

de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar?

a) Separação mecânica, extração, decantação. 

b) Separação magnética, combustão, filtração. 

c) Separação magnética, extração, filtração. 

d) Imantação, combustão, peneiração. 

e) Imantação, destilação, filtração.
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09. O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que possui 

a seguinte fórmula estrutural:

O produto principal obtido a partir da oxidação do composto acima é:

a) Uma cetona

b) Um álcool primário

c) Um álcool secundário

d) Um ácido carboxílico

e) Um ácool terciário

OH
ALDEÍDO ÁC. CARBOXÍLICO
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OXIDAÇÃO BRANDA DE ALCENOS

Quando os alcenos são submetidos na presença de uma solução BÁSICA E

DILUÍDAS de permanganato de potássio (KMnO4) sofrem oxidação branda

originando dialcoóis vicinais

H3C – C
I

I
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OH

H
[O]

= C
I
H

KMnO4

OH
-

H3C – C
I

– CH3

H

– C
I
H

I
OH

BUT-2-ENO BUTAN-2,3-DIOL
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OXIDAÇÃO ENÉRGICA DE ALCENOS

Quando os alcenos são submetidos na presença de uma solução ÁCIDA E

CONCENTRADA de permanganato de potássio (KMnO4) sofrem oxidação

quebrando a molécula originando s vicinais

Se o carbono da dupla ligação possuir um hidrogênio, irá formar: ÁCIDO 

CARBOXÍLLICO

Se o carbono da dupla ligação possuir dois hidrogênios, irá formar: CO2 + H2O

Se o carbono da dupla ligação NÃO possuir hidrogênios, irá formar: CETONA
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H3C– C
I

–CH3

H
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H3C– C
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O
2

BUT-2-ENO ÁC. ETANÓICO ou 

ÁC. ACÉTICO

EXEMPLO


