Química

Reações de Oxirredução

Apresentação

Este material foi organizado pela professora Amanda Katiélly. Vale ressaltar que
foi disponibilizado para a SEDUC-MT para o projeto Pré-Enem Digit@l Gold.

Reações de Oxirredução
As reações de oxidação e redução, também chamadas de reações de oxirredução
ou reação redox, são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano. Como exemplo,
temos:
- Um material que está enferrujado;
- A queima (combustão) do combustível nos veículos;
- Descolorir cabelos com água oxigenada;
- O funcionamento de pilhas e baterias que movimentam as calculadoras, carros,
brinquedos, rádios, televisões e muitas outras coisas;
Definições:
Reação de Oxidações – Perda de elétrons
Ag0
Ag47; Cu29

Cu0

Reação de Redução – Ganho de elétrons
Ag+1 + 1é
Ag47; Cu29
Cu+2 + 2é

Ag+1 + 1é
Cu+2 + 2é

Ag0
Cu0

Oxirredução – transferência de elétrons de um reagente para outro em uma
Cu0
Cu+2 +
reação química;
2é
Pode-se dizer que:


A substância que perde elétrons – sofre OXIDAÇÃO;



A substância que ganha elétrons – sofre REDUÇÃO;

Exemplo –
Mg – Sofre oxidação, perdendo 2 é
= Mg+2
O – Sofre redução, ganhando 2 é =
O-2

Exemplo:
Ao introduzir um fio de zinco (Zn) em uma solução de aquosa de sulfato de cobre
(CuSO4), tem-se a reação:
Zn0 + Cu+2

Zn+2

+

Cu0

Pode-se observar que:
Cu0
Cu+2 + 2é
O Zn, sofre uma oxidação – perdeu 2é, formando o íon Zn+2
O Cu+2, sofre uma redução – ganha 2é, formando o precipitado Cu.
NOX – Número de Oxidação
Nota-se que na reação oxirredução devido à transferência de elétrons, há uma
mudança nas cargas das espécies envolvidas. Essas cargas são chamadas de – NOX
– número de oxidação.
Zn0 + Cu+2

Zn+2

+

Cu0

Determinação do NOX –
Cu0
Cu+2 + 2é
1. Nox de substâncias simples – ZERO.
O2, O3, H2
2.

Nox Fixo – Existem elementos que apresentam Nox fixo.

Metais Alcalinos
(FAM 1)

Nox
= +1

Metais Alcalinos
Terrosos (FAM 2)

Nox
= +2

Zn (zinco)

Nox
= +2

Ag (prata)

Nox
= +1

Al (alumínio)

Nox
= +3

3.
Nox.

Nox variáveis – Existem elementos que apresentam variação no

Caso 1 - Hidrogênio - O Nox do elemento hidrogênio (H), nas substâncias
compostas, é geralmente +1.
HBr
Nox:

H2SO4

+1

+1

Contudo, se o hidrogênio estiver ligado a metal, formando hidretos
metálicos,
seu Nox é -1 .
NaH
–1

Nox:

CaH2
–1

Caso 2- Oxigênio - O Nox do elemento oxigênio (O), na maioria dos seus
compostos, é -2.

CO
Nox:

–2

H2O
–2

H2SO4
–2

Contudo, nos peróxidos (O2)2–, o Nox do oxigênio é -1.
Exemplo: H2O2
Cálculo de Nox – O somatório das cargas dos átomos no composto é
sempre – ZERO.

Variação do NOX em uma Reação de Oxirredução

Oxidou - O2, AUMENTOU O NOX.
Reduziu - Ag+1, DIMINUIU O NOX.

Agente REDUTOR e Agente OXIDANTE

Oxidou - O2, AUMENTOU O NOX, sendo considerado o agente Redutor.
Reduziu - Ag+1, DIMINUIU O NOX, sendo considerado o agente Oxidante.

Exercício Comentado
(Questão 123 – ENEM/2019)

Resolução
Essa reação não pode ser considerada de análise pois nas reações de
análise um reagente (composto) é dividido em duas ou mais substâncias. Não pode
ser considerada uma reação de síntese pois nas reações de síntese um ou mais
reagentes formam somente um produto.
Essa reação é considerada uma reação de oxirredução: RESPOSTA
LETRA C

