Sumário :
Oxidação-redução

Reacção de oxidação-redução - reacção química em que ocorre transferência de electrões.
Oxidante - é a espécie química que, numa reacção química, capta electrões, reduzindo-se;
Redutor - é a espécie química que, numa reacção química, cede electrões, oxidando-se.
Número de oxidação de um elemento num dado estado é a carga que um átomo desse
elemento adquiriria se os electrões, em cada ligação, fossem atribuídos aos átomos mais
electronegativos.
Regras para determinar o número de oxidação (n. o.) dos elementos
Baseados na definição de número de oxidação, podemos apresentar um conjunto de regras
que nos permite calcular os números de oxidação dos elementos nos compostos.
Estas regras podem ser resumidas do seguinte modo:
1 - O número de oxidação (n. o.) de uma substância elementar é sempre zero, qualquer que
seja a forma em que se apresente.
Exemplos: He; H; H2; Na; O2; O3; N2; P4; S8; etc.
2 - Nos compostos mais vulgares, alguns elementos têm n.o. característicos:
- O n. o. do hidrogénio é +1 (excepto nos hidretos metálicos, que é -1). ;
Exemplos:
HCl; H2SO4; CH4; CH3Cl n.o. (H) = +1
NaH; CaH2; LiAlH4 n.o. (H) = -1
- O n. o. do oxigénio é -2 (excepto nos peróxidos, onde é -1.
Exemplos: CaO; Na2O; H2O; CuO n.o.(O) =-2
H2O2; Na2O2; BaO2 n.o. (O) =-1
- O n. o. dos metais alcalinos é igual a + 1 e dos metais alcalino-terrosos é +2.
Exemplos:
Na+ ; Na2S; Na2O n.o.( Na) = +1
Ca2+;CaO n.o.(Ca) = +2
3 - A soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos numa molécula
neutra é igual a zero (Regra da electroneutralidade); se se tratar de um ião, essa soma é
igual à carga desse ião.

Exemplos:
H2O
2 (+ 1) + (-2) = 0

OH-

+ 1 + (-2) = -1

CO2

4 + 2(-2) = 0

Estas regras permitem calcular facilmente o n.o. de qualquer elemento num composto a partir
do conhecimento dos n.o. dos restantes elementos do composto.

Passos usados no acerto de equações de oxidação-redução pelo método
misto:
1 - Verificar quais os elementos cujo n. o. sofre variação.
2 - Escrever, separadamente, as equações de eléctrodo.
3 - Acertar as massas dos elementos que sofrem variação do n.o.
4 - Fazer o balanço de electrões baseado na variação do n.o.
5 - Conforme o meio é ácido ou alcalino, acertar as equações de eléctrodo, quanto a cargas,
por adição de número conveniente de partículas H+ ou OH-, respectivamente.
6 - Acertar as equações de eléctrodo quanto a massas (átomos de oxigénio e hidrogénio) por
adição de moléculas de H2O.
7 - Somar as duas equações de eléctrodo, depois de multiplicadas por números convenientes,
de forma a equilibrar os electrões captados / libertados; reduzir os termos semelhantes.

