Química
Reações orgânicas
Resumo
Reação de adição
Essas reações são características de hidrocarbonetos insaturados, ocorrem com a quebra da ligação pi. Os
ciclanos de três ou quatro carbonos, como apresentam anéis instáveis, também sofrem esse tipo de reação
devido à quebra de uma ligação sigma entre carbonos do anel, originando compostos de cadeia aberta.

Hidrogenação catalítica
Essas reações ocorrem com o gás hidrogênio e são catalisadas por metais, como: Ni, Pt, Pd.

Nessa reação, a hidrogenação completa de 1 mol de alqueno consome 1 mol de gás hidrogênio, produzindo
1 mol de alcano.

Halogenação
Essa reação envolve os halogênios, sendo o cloro (Cl 2) e o bromo (Br2) os mais utilizados.
Em alceno:

Em alcadieno:
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Adição de HX
Nesse tipo e reação os reagentes mais comuns são o cloreto e o brometo de hidrogênio (HCl e HBr).
A adição do hidrogênio (H) e do halogênio (X) aos carbonos da insaturação obedece a regra de Markovnikov,
que diz que, o hidrogênio do HX adiciona-se ao carbono da dupla ou tripla ligação mais hidrogenado.

Exemplo de Markovnikov:

Reações de hidratação de alquenos e alquinos
Essas reações consistem na adição de água, na presença de catalisadores e em meio ácido, aos
hidrocarbonetos alquenos e alquinos, e também obedecem à regra de Markovnikov, ou seja, o H se liga ao
carbono mais hidrogenado da insaturação.
Exemplos:

Adição em aromáticos
Os aromáticos, devido à ressonância, normalmente sofrem reações de substituição; porém, em condições
enérgicas ou em condições especiais, podem sofrer reações de adição.
Exemplos:
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Reação de adição à carbonila
A carbonila (

) está presente nos aldeídos, nas cetonas e nos ácidos carboxílicos e seus derivados

(ésteres, anidridos e cloretos de ácidos). No entanto, as reações que serão vistas a seguir aplicam-se apenas
aos aldeídos e cetonas. Esses compostos orgânicos são muito reativos, sendo que os aldeídos são mais
reativos do que as cetonas.

Adição de hidrogênio(H2)

Essa reação é considerada, na verdade, uma reação de redução. Com redutores mais fortes, o álcool final
pode ser transformado no alcano correspondente.

Adição de Cianidreto (HCN)
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Adição de Bissulfito de Sódio ( NaHSO3)

Adição de compostos de Grignard (RMgx)

Compostos do tipo desse brometo final são importantes, pois reagem com a água (isto é, sofrem hidrólise),
produzindo álcoois:

Compostos Organometálicos
Um tipo curioso de reação é a de adição de certos metais (Mg, Zn etc.) aos haletos orgânicos, como
exemplificamos abaixo:

Os compostos formados, chamados de organometálicos, são largamente empregados em sínteses orgânicas
por apresentarem alta reatividade química. Por exemplo:
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Na Química dos compostos organometálicos um nome muito importante é o de François Auguste Victor
Grignard (1871-1935). Grignard trabalhou intensamente na síntese de muitos compostos orgânicos. Sua
descoberta principal foi a preparação, em 1900, dos chamados compostos de Grignard (RMgX), um dos mais
úteis e versáteis reagentes da Química Orgânica. Além disso, os compostos de Grignard serviram como
exemplo para a preparação de vários outros compostos organometálicos de enorme utilidade na Química
Orgânica.
Para entendermos a importância dos compostos de Grignard, devemos lembrar que, em geral, os compostos
orgânicos são pouco reativos por serem apolares. Nos casos dos haletos e dos compostos de Grignard, a
situação é totalmente diferente. Observe, por exemplo, uma das sínteses de Grignard.

Vemos, então, que, no haleto, o grupo orgânico é mais positivo, enquanto, nos compostos de Grignard, a parte
orgânica é mais negativa — é essa polaridade que facilita enormemente a reação. Pela descoberta de um
reagente totalmente novo Grignard recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1912, que foi dividido com seu
compatriota Paul Sabatier (1854-1941), este por seus trabalhos de hidrogenação de compostos orgânicos.
•
Mecanismo das adições à Carbonila
O ponto reativo da molécula de um aldeído ou cetona é, sem dúvida, a carbonila, altamente polarizada, devido
à ressonância:

O fato de o carbono ter carga positiva torna-o suscetível aos ataques nucleofílicos, isto é, aos “ataques” por
reagentes negativos (ou neutros, mas com pares de elétrons livres), que são os chamados reagentes
nucleofílicos, como, por exemplo, CN- , HSO3 - etc. Seja, por exemplo, a reação:
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Esta reação terá início com o ataque do reagente nucleofílico CN- à molécula do aldeído, prosseguindo, depois,
de uma forma totalmente previsível, conforme vemos no esquema seguinte:

Reação de substituição
Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de um
hidrocarboneto por outro átomo ou grupo de átomos. Essas reações podem ser representadas genericamente
da seguinte maneira:

R – H + AB → R – B + HA
A notação R – H representa um hidrocarboneto.

As principais reações de substituição são:
Halogenação
Reações que ocorrem com as substâncias simples dos halogênios: F 2, Cl2, I2 e Br2.
Exemplo:

A substituição de 1 átomo de H, tanto no metano quanto no etano, por 1 átomo de Cl produzira sempre um
mesmo composto. Quando a reação ocorre com outros alcanos, o substituinte pode entrar no lugar de
qualquer um dos átomos de hidrogênio, produzindo uma mistura de compostos isômeros.

6

Química
Vários fatores influem na porcentagem dos produtos obtidos nesse tipo de reação, mas se pode fazer uma
previsão de qual produto será formado em maior quantidade por meio de uma regra de uso comum, que indica
a ordem de facilidade com que um hidrogênio “sai” do hidrocarboneto:

Cterciário > Csecundário > Cprimário
Nitração
É a reação que ocorre com ácido nítrico (HNO3), cuja fórmula estrutural pode ser representada da seguinte
maneira:

HO – NO2

Sulfonação
Reação que ocorre com o ácido sulfúrico, cuja formula estrutural pode ser representada por HO – SO3H

Alquilação
É a substituição de um ou mais hidrogênios do anel aromático por um ou mais grupos derivados de alcanos.

Acilação
É a substituição de um ou mais hidrogênios de um ou mais grupos derivados de ácidos carboxílicos.
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Reação de substituição no anel aromático
Nas reações de substituição em aneis aromáticos, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de
hidrogênio do anel aromático por outro átomo ou grupo de átomos.

As principais reações de substituição em anel aromático são:

Halogenação
•

Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl ou Br , uma vez que o F é reativo demais, sendo até
explosivo, e o I tem reação lenta demais) aos aromáticos;
O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular;
Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl , FeBr , FeCl ...) como catalisadores;
No benzeno, os produtos formados são um HALETO DE FENILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO;
2

2

2

2

•
•
•

3

3

3

Nitração
•
•
•
•

Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO ) aos aromáticos;
O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO do ácido;
Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (H SO ) como catalisador;
No benzeno, os produtos formados são um NITROBENZENO e uma ÁGUA.
3

2

2

4
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Sulfonação
•
•
•
•

Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H SO ) aos alcanos;
O hidrogênio é substituído pelo grupo –SO H do ácido;
Utiliza CALOR (Δ) como catalisador;
No benzeno, os produtos formados são um ÁCIDO BENZENOSSULFÔNICO e uma ÁGUA.
2

4

3

Alquilação e acilação de Friedel-Crafts
Tanto a alquilação quanto a acilação de Friedel-Crafts, usam o AlCl3 ou FeCl3 como catalisadores da reação,
que tem o papel de ajudar na formação do carbocátion.
➢

Alquilação de Friedel-Crafts

Etapa 1
Formação do cátion alquil

Onde R é um radial orgânico.
Etapa 2
Reação do cáton com o anel aromárico

A ressonancia do anel aromático estabiliza o produto formado.
Etapa 3

Regeneração do anel aromático.
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➢ Acilação de Friedel-Crafts
Segue as mesmas etapas, porém com um haleto de acila.
Ex.:

Esterificação
•
•
•

Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÁCIDO CARBOXÍLICO;
Há a reação de OH da carboxila de ácido com H da hidroxila de álcool;
Os produtos formados são um ÉSTER e uma ÁGUA.

Transesterificação
•
•
•
•

Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER;
Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster;
Utiliza ácido ou base forte como catalisador;
Os produtos formados são um outro ÁLCOOL e um outro ÉSTER.

Síntese de Wurtz
•

Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e o SÓDIO METÁLICO;

•

Há a reação entre os halogênios e o sódio metálico e a união dos dois radicais orgânicos;

•

Utiliza um éter como catalisador;

•

Os produtos formados são HIDROCARBONETO e HALETO DE SÓDIO.
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Processo de Kolbe
•
•
•
•

Ocorre com a eletrólise de 2 mol de ÁCIDO CARBOXÍLICO;
Há a reação dos radicais dos ácidos carboxílicos e a oxidação das carboxilas a gás carbônico;
Utiliza corrente elétrica, base forte (KOH) e metanol como catalisadores;
Os produtos formados são HIDROCARBONETO e 2 mol de CO2.

R1COO− + R2COO− → R1-R2 + 2 CO2
Síntese de Willamson
•
•
•
•

Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e ALCÓXIDOS DE SÓDIO (R — ONa);
Há a reação do halogênio do haleto com o sódio do alcóxido;
Utiliza geralmente compostos básicos como catalisadores;
Os produtos formados são um ÉTER e o CLORETO DE SÓDIO.

R1 — Cl + R2 — ONa → R2 — O — R1 + NaCl
Processo de Dumas
•
•
•
•

Ocorre entre SAIS ORGÂNICOS (cadeia acíclica e saturada) e CAL SODADA (CaO + NaOH);
É realizada a seco e a altas temperaturas;
O óxido de cálcio não participa da reação; Está presente apenas para reduzir a reatividade do NaOH;
Os produtos formados são um ALCANO e o CARBONATO DE SÓDIO.

Saponificação
•
•
•
•

Ocorre entre um ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica muito longa) e o
HIDRÓXIDO DE SÓDIO ou de POTÁSSIO;
Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical
ligado ao carboxilato;
Utiliza meio aquoso;
Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL.
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Reação de oxidação
Oxidação de alcenos e alcinos
Estas reações podem ser de 2 tipos:
1) BRANDA, que ocorre em meio aquoso neutro ou levemente básico e a frio.
•
•

Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4), que é um oxidante brando
quando está nas condições descritas acima;
Este oxidante se decompõe, gerando oxigênios atômicos;

•

Estes oxigênios atômicos quebram a ligação pi do alceno ou as ligações pi do alcino, abrindo
valências livres (em alcenos, duas; em alcinos, quatro);

•

Os átomos de oxigênio entram nessas valências, acompanhados de hidrogênios advindos da água
do meio, formando:

•

Vemos que os produtos formados foram, no caso do alceno, um diálcool vicinal (em que os carbonos
hidroxilados são vizinhos), e no caso do alcino, um poliálcool gêmino (em que há mais de uma
hidroxila no mesmo átomo de carbono) vicinal.
No entanto, álcoois gêminos são muito instáveis, motivo pelo qual logo sofrem desidratação. A perda
de água se deve à reação da hidroxila com o hidrogênio do MESMO ÁTOMO DE CARBONO:

•
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•

Assim, forma-se um composto carbonilado em, se o carbono envolvido for primário, tratar-se-á de
um ALDEÍDO; se for secundário, tratar-se-á de uma CETONA. Veja:

Conclusão:
• Oxidação de alceno: forma diálcool vicinal;
• Oxidação de alcino em carbono primário: forma aldeído;
• Oxidação de alcino em carbono secundário: forma cetona.
Obs: A solução de KMnO4 possui coloração roxa forte e, em meio levemente basificado por NaHCO 3 ou
Na2CO3, é chamada de REATIVO DE BAYER. Este reagente é empregado em um teste para verificar a presença
ou não de insaturações nos compostos orgânicos. Quando há instauração, ele se decompõe conforme já
ilustrado aqui, e assim descora. Quando o composto é saturado, não há tal descoramento.
2) ENÉRGICA, que ocorre em meio aquoso ácido e a quente.
•
•

Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4) ou o dicromato de potássio
(K2Cr2O7), que são oxidantes enérgicos quando estão nas condições descritas acima;
Estes oxidantes se decompões, gerando oxigênios atômicos;

2 KMnO4 + 3 H2SO4 → K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 [O]
K2Cr2O 7+ 4 H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3 [O]
•

Estes oxigênios atômicos quebram as ligações pi e sigma do alceno ou do alcino, dividindo o
composto em outros 2, com valências livres. Os átomos de oxigênio entram nessas valências,
acompanhados de hidrogênios advindos da água do meio, formando 2 mol de um poliálcool gêmino,
que se desidrata, resultando em água e um composto carbonilado.
Veja no caso do alceno:
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•

Se o carbono da ligação dupla/tripla rompida for primário, há formação de GÁS CARBÔNICO e ÁGUA:

•

Se o carbono da ligação dupla/tripla rompida for secundário, há formação de ÁCIDO CARBOXÍLICO e
ÁGUA:

•

Se o carbono da ligação dupla (este caso não cabe a alcinos) for terciário, há formação de CETONA e
ÁGUA:

Oxidação de álcoois
•

Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4) ou o dicromato de potássio
(K2Cr2O7), que se decompõem da maneira supracitada, formando átomos de oxigênio livres;

•

Estes oxigênios são adicionados às ligações C–H do carbono que contém o grupo funcional do álcool
(hidroxila). Assim, são formados álcoois gêminos, que, como sempre, desidratam-se, formando
compostos carbonilados;

•

No caso dos álcoois, a oxidação também pode ser BRANDA (PARCIAL) ou ENÉRGICA (TOTAL);

•

Na BRANDA, apenas uma ligação C–H do C hidroxilado receberá oxigênio, resultando em aldeído, caso
seja primário; ou em cetona, caso seja secundário:
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•

Na ENÉRGICA, as duas ligações C–H do C hidroxilado receberão oxigênio, resultando em ácido
carboxílico:

Obs: Quando o álcool oxidado for o METANOL, a oxidação enérgica pode prosseguir após a formação do
ácido metanoico, formando, por último, gás carbônico:

OBS: Álcoois TERCIÁRIOS não sofrem oxidação.

Ozonólise
•

Ocorre em alcenos;

•

Emprega-se como agente oxidante o ozônio (O3);

•

Há a reação do alceno com água;

•

Utiliza zinco (Zn) como catalisador;

•

A ligação dupla é rompida e os oxigênios do ozônio se ligam aos carbonos da dupla, formando um
composto intermediário instável chamado ozoneto;

•

Depois, as ligações envolvidas com os oxigênios se quebram, liberando um oxigênio que oxida a água
do meio, formando água oxigenada (H2O2);
Forma-se, também, um aldeído, caso o carbono da dupla seja primário ou secundário; e/ou uma
cetona, caso o carbono da dupla seja terciário.

•
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Reação de eliminação
Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos com
a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipo de reação de eliminação:
a) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação)
A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa
reação é de grande importância na indústria petroquímica.

b) Eliminação de halogênios (de-halogenação)
Na eliminação de halogênios, que são

eletronegativos,

usamos

um

metal

por

ser

eletropositivo(geralmente Zinco), catalisado por um álcool

c) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação)
Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH em dissolvida em álcool, e faz sentido, pois éinteressante
usar uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu reagente
for um haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos
hidrogenado. Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. Temos
duas possibilidades para, por exemplo, o 2–bromo-butano, veja:

Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004.
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d) Eliminação de água (desidratação)
• Desidatração intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool)

•

Desidatração intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcoois iguais ou diferentes, com
formação de éter)

Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos no
exemplo abaixo:

(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004)
Obs.: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem
a desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes.
•
Desidratação de ácidos carboxílicos
Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente:

Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das
tensões de Baeyer:

Obs: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido
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Eliminações Múltiplas
Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma
ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo:
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Exercícios
1.

As amidas podem ser obtidas pela reação entre um ácido carboxílico e a amônia, conforme a
seguinte equação geral:

R − COOH + NH3 → R − CONH2 + H2O
Considere um laboratório no qual estão disponíveis quatro ácidos carboxílicos: etanoico, propanoico,
butanoico e pentanoico.
Escreva a equação química completa da reação da amônia com o composto de caráter ácido mais
acentuado dentre os disponíveis no laboratório.
Admitindo a substituição da amônia pelo metanol na equação geral, indique a função orgânica do
produto formado e o tipo de hibridação do átomo de carbono do grupo funcional desse produto.

2.

Na transesterificação representada a seguir, 1 mol da substância I reage com 1 mol de etanol, na
presença de um catalisador (cat), gerando 1 mol do produto III e 1 mol do produto IV.

Considerando-se os reagentes, o produto III e o produto IV (que pertence à função orgânica álcool)
responda ao que se pede.
a) Represente a estrutura do produto III utilizando notação em bastão.
b) Dê o nome do produto IV, segundo as regras de nomenclatura da IUPAC.
c) Escreva a fórmula molecular da substância I.

3.

O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que possui a seguinte
fórmula estrutural:

Nomeie a função à qual essa molécula pertence. Apresente, também, a fórmula estrutural da
substância orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula.
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4.

Em uma reação de desidratação intermolecular de álcool, considere que dois mols do álcool reajam
entre si, a quente e em meio ácido, para formar um único mol do produto orgânico e um mol de água:

5.

a)

dê a nomenclatura do reagente segundo as regras da IUPAC;

b)

represente, na forma de bastão, a estrutura do produto formado;

c)

represente, na forma de bastão, a estrutura de dois isômeros do reagente.

Considere a fórmula estrutural do but − 1 − eno.

H2C = CH − CH2 − CH3

a)

Escreva as fórmulas estruturais dos dois isômeros de cadeia cíclica do but − 1 − eno.

b)

Considerando a regra de Markovnikov, escreva a equação química da reação de adição de água
ao but − 1 − eno e dê o nome da função orgânica à qual pertence o produto dessa reação.

6.

O bromofenilmetano, também denominado brometo de benzila, reage lentamente com a água,
formando um álcool e um ácido inorgânico. Escreva, utilizando as fórmulas estruturais das
substâncias, a equação química dessa reação. Em seguida, apresente a estrutura em bastão do éter
isômero do álcool produzido.

7.

A sequência de reações abaixo é um exemplo de síntese orgânica, na qual os principais produtos
formados são indicados por A e B.
I) but − 2 − eno + HC → A
H O

2 → B + NaC
II) A + NaOH ⎯⎯⎯

Apresente as fórmulas estruturais planas dos produtos A e B. Identifique, ainda, o mecanismo ocorrido
na reação I em função das espécies reagentes.
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8.

A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância amplamente empregada na
preparação de cosméticos, como cremes, loções, desodorantes e óleos para banho.

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta pureza e álcool isopropílico.
Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila e as fórmulas estruturais
do ácido mirístico e do álcool isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva a equação,
completa e balanceada, da reação pela qual é obtido o miristato de isopropila.

9.

Apresente os respectivos produtos (A, B, C, D e E) das reações químicas representadas pelas
seguintes equações:
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10. A formação de ligações carbono-carbono (C − C) é um grande desafio na química orgânica, e entre as
estratégias disponíveis, pode-se citar a Reação de Grignard. Nessa reação, um halogeneto de alquila
ou arila (R − X) reage com magnésio metálico (Mg), levando ao organomagnésio correspondente

(RMgX), adicionando-se, na sequência, um composto carbonilado (R'COR). A reação termina com a
adição de um ácido mineral (H3O+ ), levando ao produto a partir da formação de uma nova ligação
C − C.

Com relação ao emprego dos reagentes brometo de etila (bromoetano) e acetaldeído (etanal) na
Reação de Grignard, responda:
a) Qual é a fórmula estrutural (notação em bastão) do produto formado?
b) Qual é a função orgânica presente no produto?
c) Qual é o nome oficial IUPAC da substância obtida como produto?
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Gabarito
1.

Equação química completa da reação da amônia com o composto de caráter ácido mais acentuado
dentre os disponíveis no laboratório (ácido acético):

Admitindo a substituição da amônia pelo metanol na equação geral, vem:

Tipo de hibridação do átomo de carbono do grupo funcional do éster: sp2 .

2.
a)

Estrutura do produto III em bastão:

b) O nome do produto quatro é metanol ou álcool metílico.
c) Fórmula molecular da substância I: C8H8O2 .
3.
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4.
a) O nome do reagente é butan-1-ol.
b)

A reação de desidratação intermolecular de alcoóis origina éteres.

c) A fórmula molecular do reagente é C4H10O. Há dois possíveis isômeros:

5.
a) Fórmulas estruturais dos dois isômeros de cadeia cíclica do but-1-eno (a diferença está na
classificação da cadeia; uma é ramificada e a outra não é):

b) Regra de Markovnikov: numa adição o hidrogênio “entra” no carbono insaturado mais hidrogenado
da cadeia.

Nome da função orgânica à qual pertence o produto dessa reação: álcool.
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6.

Ocorre uma reação de substituição nucleofílica no carbono saturado:

Éter isômero é o metoxibenzeno, cuja fórmula estrutural será:

Por apresentarem fórmulas moleculares iguais (C7H8O) e apresentarem funções químicas diferentes,
são chamados de isômeros, nesse caso de função.
7.
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8.

Função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila: éster ou éster de ácido carboxílico.

Fórmula estrutural do ácido mirístico:

Fórmula estrutural do álcool isopropílico:

Equação que representa a reação pela qual é obtido o miristato de isopropila:
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9.

A substituição do hidrogênio na presença de calor ou luz ocorre na cadeia lateral do etil-benzeno:

A nitração do fenol na presença de ácido sulfúrico ocorre com orto e para dirigência, para a formação
de um único produto, teremos:

A oxidação do tolueno produz ácido benzoico:

A nitração do ácido benzoico ocorre com meta dirigência, para a formação de um único produto na
nitração, teremos:

ou com excesso de ácido nítrico:
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10.
a) Teremos:

Produto formado em bastão:

b) Função álcool.
c)

Butan-2-ol.
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