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A oxidação e a redução são fenômenos 
complementares



Definição

O número de oxidação ( NOX ) indica a carga elétrica de um átomo
determinada pela diferença de eletronegatividade entre o átomo e os
outros átomos que se ligam a ele.

Revisão 1 – Eletronegatividade

Eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons.
Ela acontece quando o átomo está numa ligação química covalente, ou seja, no compartilhamento de
um ou mais pares de elétrons.
O que a determina é a capacidade do núcleo atômico para atrair elétrons vizinhos.



Revisão 2 – O que são compostos iônicos?
Compostos iônicos são aqueles formados por íons de

cargas opostas através de interação eletrostática (forte), ou seja,
para uma substância ser considerada iônica, deve possuir pelo
menos uma ligação iônica na sua estrutura.

Os compostos iônicos possuem cargas reais e o NOX é a
própria carga do íon. No caso do sal de cozinha, o Na perde um
elétron e adquire carga +1 e o Cl recebe este elétron e adquire
carga -1. Desta forma no sal de cozinha as cargas são +1 e -1,
respectivamente.



Revisão 3 – o que são compostos moleculares?
Não podemos falar em compostos moleculares sem antes
mencionar a ligação covalente, que é quem dá origem a esse tipo
de composto. Uma ligação covalente é aquela onde acontece o
compartilhamento de elétrons, e temos envolvidos um ametal e
um átomo de hidrogênio, ou dois ametais, ou ainda dois
hidrogênios. Lembrando ainda que o objetivo dos átomos ao
formar uma ligação química é atingir um menor estado de
energia, a chamada “estabilidade”.



Nos compostos moleculares ( ligações covalentes) pode ocorrer a 
formação de polos. Como o átomo mais eletronegativo de uma 
ligação covalente “ adquire” carga por exercer uma atração sobre 
o par de elétrons compartilhado.





Quando átomos de um mesmo elemento estão ligados a
molécula é apolar, já que não há diferença de eletronegatividade.
Logo o Nox é zero.


