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Número de Oxidação
As reações de oxirredução caracterizam-se por apresentarem elementos
que perdem ou ganham elétrons ao longo do processo, alterando dessa forma
seus números de oxidação. Observem o exemplo abaixo:
Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu


Zn: varia seu NOX de 0 a +2. Ocorre perda de elétrons.



Cu: varia seu NOX de +2 a 0. Ocorre ganho de elétrons.

Dizemos que o elemento que teve seu número de oxidação aumentado
sofre oxidação, ao passo que o elemento com NOX diminuído sofreu redução.
Assim:


Oxidação: processo de aumento do NOX através da perda de elétrons.



Redução: processo de diminuição do NOX através do ganho de elétrons.

Agentes
O processo de oxirredução é simultâneo, ou seja, enquanto um elemento
químico perde elétrons, outro automaticamente ganha. Logo, o elemento que
sofre oxidação é o que causa a redução ao outro e vice-versa. Assim:


Agente Oxidante: substância que contém o elemento reduzido.



Agente Redutor: substância que contém o elemento oxidado.

É válido destacar que o Agente estará sempre presente no Reagente, nunca no
Produto.

Observem os exemplos:
KBr + K2Cr2O7 + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
Br: -1 → 0

Sofre oxidação

Cr: +6 → +3 Sofre redução
Agente Oxidante: K2Cr2O7
Agente Redutor: KBr
Bi2O3 + NaClO + NaOH → NaBiO3 + NaCl + H2O
Bi: +3 → +5 Sofre Oxidação
Cl: +1 → -1 Sofre redução
Agente Oxidante: NaClO
Agente Redutor: Bi2O3

Desenvolvendo Competências

1 . Determine os números de oxidação para cada elemento das espécies
químicas abaixo:
a)

HBr

b)

ClO4-

c)

H2O2

d)

NaCl

e)

MnBr2

f)

Na2S2O3

2. O enxofre é um sólido amarelo encontrado livre na natureza em regiões onde
ocorrem fenômenos vulcânicos. As suas variedades alotrópicas são o rômbico e
o monoclínico. Esse elemento participa de várias substâncias e íons, tais como:
S8, H2S, SO2, H2SO4, H2SO3, SO3, SO42- e Al2(SO4)3.
Determine os Nox do enxofre em cada uma dessas espécies químicas.
03. (FGV – SP) No recente atentado terrorista ocorrido na cidade japonesa de
Yokohama foi lançado fosgênio, representado na figura a seguir, num trem
subterrâneo.

Os elementos químicos que compõem essa substância têm números de
oxidação:
I. carbono

II. cloro

a) (I) +4, (II) -1, (III) -2
b) (I) -4, (II) +1, (III) -2
c) (I) +3, (II) -1, (III) -2
d) (I) -3, (II) +1, (III) +2
e) (I) 0, (II) -1, (III) +2

Gabarito:
01. a)

HBr

H = +1 ; Br = -1
b)

ClO4Cl = +7 ; O = -2

c)

H2O2
H =+1; O = -1

d)

NaCl
Na = +1; Cl = -1

e)

MnBr2
Mn = +2; Br = -1

III. oxigênio

f)

Na2S2O3
Na = +1; S = +2; O = -2

02. S8: Nox = 0
H2S: Nox = -2
SO2: Nox = +4
H2SO4: Nox = +6
H2SO3: Nox = +4
SO3: Nox = +6
SO42-: Nox = +6
Al2(SO4)3: Nox = +6
03. Alternativa “a”

