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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 
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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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ÁLCOOL 1º [ O ] ALDEÍDO
[ O ]

ÁLCOOL 2º [ O ] CETONA

ÁLCOOL 3º [ O ] NÃO OCORRE

CH3 C
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CH3
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ÁC. 

CARBOXÍLICO

DICA CANAL EDUCAÇÃO
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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 
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OXIDAÇÃO BRANDA DE ALCENOS
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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: ÁC. CARBOXÍLICO, CO2 + H2O OU CETONA

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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OXIDAÇÃO ENÉRGICA DE ALCENOS
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OZONÓLISE DE ALCENOS

Quando os alcenos são submetidos na presença de OZÔNIO (O3) irá 

sofrer oxidação quebrando a molécula originando ALDEÍDOS OU 

CETONAS 

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

ALDEÍDO

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

METANAL 

Se o carbono da dupla ligação NÃO possuir hidrogênios, irá 

formar: CETONA
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OZONÓLISE DE ALCENOS
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DICA CANAL EDUCAÇÃO
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REAÇÃO DE COMBUSTÃO

Combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, 

libera calor para o ambiente.

Esse tipo de reação é muito comum, já que a maioria 

da energia que consumimos é derivada da queima de 

materiais: os combustíveis. Exemplo: gás de cozinha, 

gasolina, óleos e outros, todos eles obtidos a partir da 

destilação de petróleo, por isso recebem a 

classificação de hidrocarbonetos.
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Essas reações são muito comuns e importantes em nosso

cotidiano. Veja alguns exemplos:

•►Queima de combustíveis, como gasolina e etanol, para

movimentar os veículos;

•► Queima de combustíveis em indústrias;

•► Queima do gás de cozinha para cozinhar alimentos;

•► Queima de uma fogueira;

•► As células do nosso corpo realizam combustão para

digerirem os alimentos e produzirem energia que será

consumida pelo organismo.

DICA CANAL EDUCAÇÃO
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Ocorre quando existe oxigênio suficiente para consumir 

todo o combustível e produz dióxido de carbono e água 

como produtos.

COMBUSTÃO COMPLETA:

Em virtude da crescente combustão de combustíveis 

fósseis, como o carvão e os derivados do petróleo, a 

quantidade de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera 

aumentou muito, agravando o problema do 

aquecimento global em razão da intensificação 

do EFEITO ESTUFA.
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Além disso, se houver resíduos de enxofre no combustível,

eles também sofrerão combustão, liberando para a atmosfera

óxidos de enxofre:

S(s) + 3/2 O2(g) → SO3(g)

Esse óxido reage com a água das chuvas e gera ácido

sulfúrico, o que leva a outro problema ambiental:

a CHUVA ÁCIDA.

SO3(s) + H2O → H2SO4(g)
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CHUVA ÁCIDA
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Ocorre quando não existe oxigênio suficiente para consumir todo o

combustível e produz monóxido de carbono e água ou fuligem

(formada basicamente por carbono) e água como produtos.

COMBUSTÃO INCOMPLETA:

Combustão incompleta do metano: CH4(g) + 3/2 O2(g) → CO(g) + 2 H2O(g)

Combustão incompleta do gás butano: C4H10(g) + O2(g) → CO(g) +  H2O(g)

As reações de combustão incompletas geram menor energia e também

formam resíduos muito tóxicos para o meio ambiente.

Assim, o estudo das reações de combustão é importantíssimo não

só para o avanço das técnicas usadas na sociedade moderna, mas

também para controlar e diminuir os seus efeitos prejudiciais.
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COMBUSTÃO EM ALCANOS

COMBUTÃO COMPLETA – Produz CO2 + H2O. 

COMBUTÃO INCOMPLETA – Produz CO + H2O. 

CnH2n+2 +  (3n+1)O2 nCO2 + (n+1)H2O

2

EQUAÇÃO GERAL DE COMBUSTÃO DOS ALCANOS

C4H10 +     O2 CO2 +     H2O

BUTANO

4 513
2
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01. Durante a reação de combustão incompleta de hidrocarbonetos, 

há liberação de grandes quantidades de energia, principalmente sob 

a forma de calor. A queima, neste caso, é responsável pela formação 

de alguns subprodutos, quais são eles?

a) gás carbônico e água

b) gás oxigênio e fuligem

c) monóxido de carbono

d) gás oxigênio e água

e) gás ozônio e água

COMBUTÃO COMPLETA – Produz CO2 + H2O. 

COMBUTÃO INCOMPLETA – Produz CO + H2O. 
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02. Considere a reação orgânica de oxidação energética a seguir:

Propõe-se que, a partir dela, sejam obtidos os seguintes produtos:

I. Propanal II. 2-Butanona III. Propanona IV.Ác. propanoico

Marque a alternativa que indica os produtos que realmente são obtidos

no processo.

a) I e IV. b) II e III.

c) III e IV. d) II e IV. e) I e III.

LETRA: C
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CH3 – CH2 – CH = C – CH3

CH3

+ [O]
KMnO4

H+

CH3 – CH2 – C  
OH

O
O = C – CH3

CH3

+

12345

2-METIL-PENT-2-ENO

ÁC. PROPANÓICO
PROPANONA

LETRA: C
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03. A ozonólise do 1-buteno produz quais das moléculas 

abaixo?

a) Duas moléculas de etanal.

b) Propanal e metanal.

c) Etanal e propanal.

d) Propanona e metanal.

e) Duas moléculas de propanal.

CH3 – CH2 – CH = CH2

1234

BUT-1-ENO

+[O]
O3/H2O

H+
CH3 – CH2 – C  

H

O
+

ÁC. PROPANAL

HC  
H

O

METANAL

LETRA: B
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04. A reação de ozonólise dos alcenos produzirá moléculas de:

a) Diálcoois ou ácidos carboxílicos

b) Álcoois ou fenóis.

c) Cetonas ou aldeídos.

d) Cetonas ou ácidos carboxílicos.

e) Álcoois ou ácidos carboxílicos.

Quando os alcenos são submetidos na presença de OZÔNIO (O3) irá 

sofrer oxidação quebrando a molécula originando ALDEÍDOS OU 

CETONAS 

LETRA: C
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05. Na reação abaixo:

o composto orgânico formado será:

a) Uma cetona.

b) Um ácido carboxílico.

c) Um aldeído.

d) Um éter.

e) Um diálcool vicinal.


