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1697 

As combustões foram as primeiras
reações de oxidação-redução a
serem analisadas por filósofos e
cientistas. Em 1697, o físico
alemão Georg Ernst Stahl propôs
a teoria do flogístico.

CARACTERIZAÇÃO DAS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO

Na combustão, o flogístico presente no combustível é transferido para o ar.



1697 

As combustões foram as primeiras
reações de oxidação-redução a
serem analisadas por filósofos e
cientistas. Em 1697, o físico
alemão Georg Ernst Stahl propôs
a teoria do flogístico.

Em 1774, Antoine Lavoisier acabou por rejeitar
a teoria do flogístico ao propor que a
combustão de uma substância seria uma
reação resultante da sua combinação com o
oxigénio do ar e ao explicar que o aumento de
massa do metal calcinado era igual à massa de
oxigénio consumido na reação.

1774

CARACTERIZAÇÃO DAS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO

Lavoisier comprovou que as quantidades consumidas
de mercúrio e oxigénio para originar óxido de
mercúrio eram regeneradas na reação inversa.
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CARACTERIZAÇÃO DAS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO

O termo oxidação significava
“combinação com o oxigénio” e o
termo redução significava
“remoção do oxigénio”.



Após a descoberta dos eletrões, concluiu-se que o que está em causa é a
perda e o ganho de eletrões.

OXIDAÇÃO − Processo no qual uma espécie química perde eletrões,
cedendo-os a uma outra.

REDUÇÃO − Processo no qual uma espécie química ganha eletrões,
captando-os de uma outra.

Oxidação do zinco numa atmosfera de oxigénio e numa atmosfera
de cloro.



OXIDANTES E REDUTORES

Reação de oxidação-redução − Reação em que há transferência de
eletrões de uma espécie para outra.

Espécie química reduzida (Oxidante) − Espécie química que ganha
eletrões numa reação de oxidação-redução.

Espécie química oxidada (Redutor) − Espécie química que cede eletrões
numa reação de oxidação-redução.



OXIDANTES E REDUTORES

Semiequação de redução: Cℓ2(g) + 2 e−→ 2 Cℓ−(aq)

Semiequação de oxidação: Zn(s) → Zn2+(aq) + 2 e−

A reação global resulta da soma das duas semirreações. Na equação global, como
os eletrões se devem encontrar em igual número nos reagentes e nos produtos
da reação, devem ser omitidos.

Par conjugado de 
oxidação-redução:
Cℓ2/Cℓ−Zn2+/Zn

Par conjugado de oxidação-redução: par de
espécies que se podem converter uma na outra
por transferência de eletrões. Representa-se
geralmente na forma (oxidante/redutor).



ACERTO DE REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO

No acerto de reações de oxidação-redução tem de se verificar:

• O acerto da massa, de acordo com a Lei de Lavoisier;

• O acerto da carga, que também se conserva nas reações químicas;

• A igualdade entre o número de eletrões recebidos pelo oxidante e

cedidos pelo redutor.

Exemplo:

Cu(s) + AgNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + Ag(s)

A equação química de oxidação-redução não está acertada
nem em relação à massa nem em relação às cargas.



ACERTO DE REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO

1. Escrever a equação iónica correspondente:
Como o ião             se trata de um ião expectador tem-se:

Cu(s) + Ag+(aq) → Cu2+(aq) + Ag(s)

2. Identificar a espécie oxidada e a espécie reduzida
Atendendo à carga dos iões envolvidos, a análise da reação permite concluir que o cobre
sofre oxidação (uma vez que a sua carga passa de 0 para +2, perdendo dois eletrões) e que
o catião Ag+ sofre redução (uma vez que a sua carga passa de +2 para 0, ou seja, ganha 2
eletrões).

3. Separam-se as semirreações e acertam-se quanto ao número de átomos e
posteriormente quanto às cargas.

3NO−

Semiequação de redução:  Ag+(aq) + e−→ Ag(s)

Semiequação de oxidação: Cu(s) → Cu2+(aq) + 2 e−



ACERTO DE REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO

4. Verificar se o número de eletrões recebidos pelo oxidante é igual ao número
de eletrões cedidos pelo redutor. Caso não se verifique essa igualdade,
multiplicar as equações das semirreações por fatores adequados, que garantam
essa igualdade.

5. Somam-se as equações das semireações membro a membro, reduzindo os
termos semelhantes.

Cu(s) + 2 Ag+(aq) → Cu2+(aq) + 2 Ag(s)

6. Escrever a equação química acertada

Semiequação de redução:  2 Ag+(aq) + 2 e−→ 2 Ag(s)

Semiequação de oxidação: Cu(s) → Cu2+(aq) + 2 e−

Cu(s) + 2 AgNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + 2 Ag(s)



ESTADO DE OXIDAÇÃO

É uma medida do grau de oxidação de um átomo de um elemento químico
numa substância, quantificado pelo número de oxidação desse átomo na
referida substância.

O número de oxidação (n.o.) é um número inteiro, positivo ou negativo,
atribuído a um elemento de uma molécula ou ião e que representa a
carga que o átomo desse elemento teria se os seus eletrões
compartilhados fossem atribuídos ao átomo que os atrai mais fortemente.



Regras Gerais Exemplo

1. Para os elementos em substâncias elementares
n.o. = 0

Zn → n.o.(Zn) = 0;
O2 → n.o.(O) = 0;
Cℓ2 → n.o.(Cℓ) = 0;
P4 → n.o.(P) = 0

2. Para os elementos em iões monoatómicos
n.o. = z, em que z é a carga do ião.

Li+ → n.o.(Li) = +1;
Ba2+ → n.o.(Ba) = +2;
Aℓ3+ → n.o.(Aℓ) = +3;
Br- → n.o.(Br) = -1;

3. A soma dos números de oxidação dos átomos de
uma molécula ou qualquer unidade estrutural
neutra é igual a zero.

H2S → n.o.(H) = +1
n.o.(S) = -2

2  n.o.(H) + n.o.(S) = 0

4. A soma dos números de oxidação dos átomos de
um ião poliatómico é igual à carga do ião.

→ n.o.(O) = -2
n.o.(S) = +6

n.o.(S) + 4  n.o.(O) = -2

2

4SO −

TABELA I – REGRAS PARA A ATRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE OXIDAÇÃO



Para os elementos do grupo 1,
excetuando o hidrogénio: n.o. = +1 em
todas as substancias compostas.

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



Para os elementos do
grupo 2: n.o. = +2 em
todas as substancias
compostas.

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



Para os elementos do grupo 17 (a exceção
do flúor): n.o. = −1 em todas as substâncias
compostas, com exceção dos compostos
onde se combinam com o oxigénio ou com
outros halogéneos de número atómico
inferior.

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



Para o flúor: n.o. = −1 em
todas as substâncias
compostas

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



Para o hidrogénio:
n.o. = −1 em combinação com metais e
boro, formando hidretos.
n.o. = +1 nas restantes substâncias
compostas.

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



Para o oxigénio:
n.o. = -1, nos peróxidos
n.o. = -2, nas restantes substâncias
compostas, com exceção dos
compostos onde se combina com flúor

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



Há elementos que podem apresentar
diferentes estados de oxidação. Esta situação
manifesta-se, particularmente, nos metais de
transição.

Regras específicas para alguns elementos e grupos da Tabela Periódica



O ESTADO DE OXIDAÇÃO E AS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO



Uma reação química em que se observa uma variação dos estados de
oxidação de um ou mais elementos é uma reação que envolve uma
transferência de eletrões entre os reagentes, sendo designada por reação
de oxidação-redução.



SÉRIE ELETROQUÍMICA
Para que uma reação de oxidação-redução ocorra com uma extensão
apreciável, entre os reagentes terão que estar presentes o redutor
mais forte e o oxidante mais forte de dois pares oxidante/redutor.

Exemplo 1: Fita de magnésio numa solução de sulfato de cobre(II)

• Parte da fita de magnésio
reagiu;

• Formou um depósito de cobre
sobre a fita de magnésio;

• A cor azul da solução atenuou.



A reação que ocorre pode ser representada pela seguinte equação química:

n.o.

Da análise desta reação pode concluir-se que:

• o Mg é o agente redutor (o seu n.o. passa de 0 a +2).

• o catião Cu2+ é o agente oxidante (o seu n.o. passa de +2 a 0).

• o oxidante Cu2+ tem força suficiente para oxidar espontaneamente o
Mg e o Mg é um redutor capaz de provocar a redução espontânea do
catião Cu2+.

(0) (+2) (+2) (0) 



Exemplo 2: Fio de cobre numa solução de cloreto de magnésio

Não se observam alterações:

Cu(s) + Mg2+(aq) → não há evidências da ocorrência de reação

• O oxidante Mg2+ não tem força
suficiente para oxidar
espontaneamente o Cu;

• o Cu é um redutor que não é
capaz de reduzir
espontaneamente o Mg2+.

O catião Cu2+ é um oxidante 
mais forte do que o catião Mg2+ 

O Mg é um redutor mais forte 
do que o Cu



Exemplo 3: Fio de cobre numa solução de nitrato de prata

O fio de cobre sofre oxidação, ficando coberto com prata
metálica:

O catião Ag+ é um oxidante 
mais forte do que o catião 
Cu2+;

O cobre é um redutor mais 
forte do que a prata.



Estas evidências experimentais permitem comparar o poder oxidante
dos catiões metálicos:

Se um oxidante é forte, o seu redutor conjugado será fraco pelo que,
comparando o poder redutor dos metais correspondentes, verifica-
-se:

Quanto maior o poder oxidante menor é o poder
redutor do seu conjugado e vice-versa.

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/redox/home.html


A série eletroquímica é uma tabela onde se encontram ordenadas
diversas espécies químicas em função do seu poder
oxidante/redutor. Permite prever a ocorrência de uma reação
espontânea de oxidação- redução.

As setas coloridas sobre o extrato da série eletroquímica indicam o sentido em que se 
prevê a ocorrência espontânea da reação de oxidação-redução.



REAÇÃO ÁCIDO-METAL
Uma reação ácido-metal é uma reação de oxidação-redução em que
ocorre a oxidação do metal com redução simultânea do catião
hidrogénio a hidrogénio gasoso.

O cobre não reage
numa solução aquosa
de ácido clorídrico.

O magnésio reage
numa solução aquosa
de ácido clorídrico.

Além da corrosão do magnésio, que provoca o seu consumo, 
observa-se a formação de pequenas bolhas gasosas de 
hidrogénio à superfície da fita.



A reação pode ser descrita pela equação química seguinte:

n.o.

Os metais com poder redutor superior ao H2 reagem
espontaneamente com os ácidos, sendo o catião H+ o agente
oxidante.

(0) (+1) (+2) (0) 



Os ácidos reagem com a água aumentando a concentração do ião hidrogénio
em solução. O ião hidrogénio hidratado pode exprimir-se indistintamente por
H3O+ ou por H+. Nas reações ácido-metal, pode optar-se pelo catião H+ de forma
a simplificar o aspeto das equações químicas.

NOTA



CORROSÃO DE METAIS

A oxidação dos metais, pela ação conjunta
de diversas substâncias existentes no meio
ambiente é, vulgarmente, conhecida por
corrosão.

A corrosão é uma reação inevitável de
oxidação-redução de um metal com as
substâncias que se encontram em seu redor,
sendo frequente a reação com o oxigénio do
ar num meio húmido.

Meios ácidos também favorecem a corrosão,
como a água da chuva, naturalmente ácida
devido à dissolução do CO2 atmosférico.

https://www.youtube.com/watch?v=TKMgUCq3npg&index=35&list=PLW0gavSzhMlReKGMVfUt6YuNQsO0bqSMV
https://www.youtube.com/watch?v=jQoE_9x37mQ


O exemplo de corrosão mais familiar e mais dispendioso é o
enferrujamento (oxidação) do ferro e das suas ligas, que culmina na
formação do óxido de ferro(III) hidratado, vulgarmente designado
de ferrugem.

1ª Etapa

2 Fe(s) + O2(g) + 2 H2O(ℓ) → 2 Fe(OH)2(s)

2ª Etapa

4 Fe(OH)2(s) + O2(g) + 2 H2O(ℓ) → 4 Fe(OH)3(s)

4 Fe(OH)3(s) → 2 Fe2O3.3H2O(s)



Equação química global simplificada:

n.o. (0) (0) (+3) (-2)

Exemplo: Os talheres de prata escurecem
em contacto com os alimentos devido à
formação de uma película superficial de
sulfureto de prata de cor preta.

A corrosão metálica não se limita ao ferro. Até mesmo os metais com
baixo poder redutor podem sofrer corrosão.



São exemplos de metais protegidos, o que lhes
proporciona maior resistência à corrosão.

Ferro revestido 
a ouro

Ferro cromado
Alumínio 

anodizado 

Ferro 
galvanizado 


