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2.2. Reações Oxidação-Redução

Caracterização das reações de oxidação-redução

•conceitos de oxidação e redução

•espécie oxidada e espécie reduzida

•oxidante e redutor

•número de oxidação

•semirreações de oxidação e de redução

Força relativa de oxidantes e 
redutores 

•reação ácido-metal

•poder redutor e poder oxidante

•série eletroquímica

AL 2.3. Série eletroquímica

Oxidação

•Cedência de eletrões

•Aumenta o número de 
oxidação

•Oxida-se

•Reduz os outros

•Agente redutor

•Baixo potencial de redução

•Elevado poder redutor

Redução

•Aceitação de eletrões

•Diminui o número de 
oxidação

•Reduz-se

•Oxida os outros

•Agente oxidante

•Elevado potencial de redução

•Baixo poder redutor

• Relacionado com a “força” com que se reduz a si e oxida os outros

Potencial de redução

• Relacionado com a “força” com que reduz os outros e se oxida a si

Poder redutor

Atenção que ao 
escrever as 

semirreações 
de oxidação os 
eletrões estão 

no lado dos 
“produtos” e 

nas de redução 
os eletrões 

estão no lado 
dos 

“reagentes”.
Nos pares oxidante/redutor primeiro coloca-se a espécie de 

maior nº de oxidação e depois a de menor
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2.2. Reações Oxidação-Redução

2. Reconhecer as reações de oxidação-redução como reações de
transferência de eletrões e interpretar a ação de ácidos sobre alguns
metais como um processo de oxidação-redução.
2.1 Associar oxidação à cedência de eletrões e redução ao ganho de
eletrões.
2.2 Interpretar reações de oxidação-redução como reações de
transferência de eletrões.
2.3 Identificar, numa reação de oxidação-redução, as espécies
químicas oxidada (redutor) e reduzida (oxidante).
2.4 Identificar estados de oxidação de um elemento em substâncias
elementares, compostas e em espécies iónicas a partir do cálculo do
seu número de oxidação.
2.5 Usar o conceito de número de oxidação na identificação de
reações de oxidação redução.
2.6 Acertar equações químicas de oxidação-redução em casos
simples.
2.7 Interpretar uma reação de oxidação-redução como um processo
em que ocorrem simultaneamente uma oxidação e uma redução,
escrevendo as semiequações correspondentes.
2.8 Associar a ocorrência de uma reação ácido-metal à oxidação do
metal com redução simultânea do ião hidrogénio.
2.9 Comparar o poder redutor de alguns metais.
2.10 Prever se uma reação de oxidação-redução ocorre usando uma
série eletroquímica adequada.
2.11 Interpretar a corrosão dos metais como um processo de
oxidação-redução.


