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1 Introdução
Em algumas questões de Química, nos é dada equações químicas sem o dev-

ido balanceamento quantitativo. O que ocorre é que sabemos quais as substâncias
estão sendo combinadas e quais as formadas, porém, não sabemos a proporção
em que isso acontece. Para resolver esse problema, neste material, apresentare-
mos métodos de balanceamento de reações redox.

Mas o que é uma reação redox? São reações em que ocorrem dois fenômenos:
A oxidação e redução. A oxidação é caracterizada pela perda de elétrons e au-
mento do Nox (Número de Oxidação), porém, na redução ocorre o contrário: Há
ganhos de elétrons e redução do Nox.
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Quando uma espécie química, se reduz, causando a oxidação de outro ele é
chamado agente oxidante, se ocorrer o contrário: A espécie química se oxidar,
causando a redução de outra, essa atua como agente redutor.

2 Métodos de Balanceamento

2.1 Através da variação de Nox
Para balancearmos equações dessa maneira, seguiremos alguns passos:
1. Encontrar o Nox de todos os elementos
2. Calcular as variações do Nox, multiplicando pelo número de átomos que

variam.
3. Escrever a variação de um elemento como coeficiente estequiométrico do

outro, no lado da equação que tiver o maior número de átomos.
4. Completar por tentativas.
Vejamos um exemplo:
Faça o devido balanceamento estequiométrico da reação abaixo e indique os

agentes redutor e oxidante.
MnO2 + HCl −→MnCl2 + H2O + Cl2
Sabemos que o Nox de alguns elementos são variáveis porém conhecemos

muitos que não variam ou que variam com pouca frequência, como é o caso do
Oxigênio que se encontra, geralmente, com Nox igual a -2.

Os halogênios tem Nox igual a -1. Daí, pode-se prever o Nox do Cloro no
Cloreto de Manganês e no Ácido Clorídrico. Mas, por que no Cl2 não podemos
constatar esse Nox igual a -1? Pois da definição de Nox de substância simples,
garantimos que é igual a 0. Sabendo o Nox desses dois elementos podemos ir
atrás do Nox dos outros.

Como a substância é neutra, temos que fazer com que a soma dos Nox’s seja
igual a zero. Assim, no dióxido de Manganês, o Nox do Manganês é +4. No Ácido
Clorídrico (ou Cloreto de Hidrogênio) percebemos que o Nox do Hidrogênio é
igual a +1. No outro lado da equação, podemos ver que o Manganês adquire Nox
igual a +2 no MnCl2. Já na água, o Nox do Hidrogênio é +1.

Com toda essa análise dos Números de Oxidação podemos ver que elementos
sofreram variação e de quanto foi essa variação. Portanto:

O elemento que se reduziu foi o Manganês (Com uma variação igual a 2) e o
Cloro foi o elemento que se oxidou (Sofrendo um aumento de Nox igual a 1).
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Contudo, não identificamos os agentes redutor e oxidante, pois estes são as
espécies químicas pertencentes aos reagentes que contêm os elementos que se
oxidam e reduzem, respectivamente.

Logo, temos como agente redutor, HCl e temos como agente oxidante, o
MnO2.

Agora, para fazermos o devido balanceamento, devemos admitir que as vari-
ações encontradas agirão como coeficientes estequiométricos trocados:

Portanto, a variação do Manganês será o coeficiente estequiométrico do HCl
e a variação do Cloro será o coeficiente estequiométrico do dióxido de Manganês.

Por fim, completando por tentativas, temos:
MnO2 + 4HCl −→MnCl2 + 2H2O + Cl2
Porém, há casos especiais para este método de balanceamento. Vejamos al-

guns:
1. Auto-Oxirredução: Temos dois tipos:
Comproporcionamento: Ocorre quando duas espécies químicas que contém

o mesmo elemento tem sua variação dirigida para apenas uma outra espécie.
Exemplo: 5KBr + KBrO3 + 3H2O 3Br2 + 6KOH
Agente Oxidante: KBrO3 ; Agente Redutor: KBr
Desproporcionamento: Ocorre quando uma espécie química tem sua vari-

ação dirigida para duas outras espécies químicas que contém o mesmo elemento.
Neste caso, o agente redutor e oxidante são congruentes.

Exemplo: Cl2 + 2NaOH −→ NaCl +NaClO+H2O
2. Equação na forma iônica
Logo no início deste método falamos que quando o composto fosse neutro

admitiríamos que o somatório dos Nox’s seria igual a zero. Porém, existem casos
em que a espécie química não se encontra neutra, logo, o somatório dos Nox’s dos
elementos será igual a carga desta espécie.

Vejamos um exemplo: MnO−4 + Br− + H3O+ −→Mn2+ + H2O + BrO−

O Nox do Manganês em MnO−4 é dado por +7, já o do Bromo no Br− é -1.
Se olharmos do outro lado da equação, temos o Manganês assumindo Nox igual a
+2 (Mn+2) e o Bromo tem Nox igual a +1(BrO−).

Portanto, temos como equação balanceada:
2MnO−4 + 5Br− + 6H3O+ −→ 2Mn2+ + 9H2O + 5BrO−

3. Três variações de Nox
Esse tipo de reação ocorre quando duas espécies se oxidam(ou se reduzem)

enquanto uma outra se reduz(ou se oxida). Vejamos um exemplo:
Sb2S3 +HNO3 +H2O−→ H3SbO4 +H2SO4 +NO
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Analisando os Nox’s dos elementos, percebemos que o Nox do Antimônio é
+3 e do Enxofre é -2 (no Sb2S3). Se olharmos no Ácido Nítrico, o Nitrogênio tem
Nox igual a +5.

Do outro lado da equação, temos o Ácido Antimônico, onde o Nox do An-
timônio é igual a +5, ao lado dele, temos o Ácido Sulfúrico, onde o Nox do Enx-
ofre é +6. Por fim, no Óxido Nítrico, constatamos que o Nox do Nitrogênio é
+2.

Concluímos que existem dois elemento se oxidando(Antimônio e Enxofre)
e um reduzindo(Nitrogênio). Calcularemos, então a variação do Nox desses ele-
mentos:

i) Para o Antimônio: 2(variação)x2(atomicidade) = 4
ii) Para o Enxofre: 8(variação)x3(atomicidade) = 24
Portanto, a variação total de Oxidação é 28.
iii) Para o Nitrogênio: 3
Fazendo com que as variações se tornem coeficientes estequiométricos alter-

nados e completando por tentativas, temos por fim:
3Sb2S3 +28HNO3 +4H2O−→ 6H3SbO4 +9H2SO4 +28NO

2.2 Método do Íon-elétron
Para balancearmos uma equação química a partir deste método, seguiremos

alguns passos:
1. Dividir a equação em duas semiequações.
2. Balancear todos os elementos, exceto Hidrogênio e Oxigênio.
3. Adicionar H2O para balancear o Oxigênio.
4. Adicionar o cátion H+ para balancear o Hidrogênio.
5. Adicionar elétrons para um balanço de cargas, já que no passo anterior

foram adicionados íons com carga positiva.
6. Somar as semi-reações, cancelando os elétrons. Sempre que necessário,

multiplique as semi-reações por números de tal forma que os elétrons se cancelem.
Obs: No caso de uma reação que ocorre em meio básico(ou alcalino), antes

de fazermos o somatório das semi-reações, adicionaremos OH−(Hidroxila) na
mesma proporção de íons H+ para que ocorra uma reação de neutralização, gerando
água.

Vejamos um exemplo onde a reação ocorre em meio ácido:
C2O2−

4 +Cr2O2−
7 −→CO2 +Cr3+

Podemos notar que, nesse caso, a observação não será aplicada, pois a reação
ocorre em meio ácido. Escrevendo a reação em duas semi-reações, temos:
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i) C2O2−
4 −→CO2

ii) Cr2O−2
7 −→Cr3+

Obedecendo o passo dois, temos:
i) C2O2−

4 −→ 2CO2

ii) Cr2O−2
7 −→ 2Cr3+

Agora, seguindo para o passo 3, temos:
É fácil ver que em (i) não precisaremos balancear o número de oxigênios

através de H2O, pois esse elemento não aparece nessa semiequação.

ii) Cr2O−2
7 −→ 2Cr3++7H2O

Em seguida, no passo quatro, temos que:
É fácil ver que em (i) não será necessário balancear o número de Hidrogênios

já que esse elemento não compõe esta semi-reação.

ii) Cr2O−2
7 +14H+ −→ 2Cr3++7H2O

Mais adiante, no passo cinco:
i) Se no lado dos reagentes temos duas cargas negativas, é evidente que para

um balanço de cargas, precisamos ter duas cargas negativas no lado dos produtos,
logo adicionamos dois elétrons no lado dos produtos. Tendo assim:

C2O2−
4 −→ 2CO2 +2e−

ii) Pensando no balanceamento de cargas, isto é, a igualdade entre o número
de cargas no lado dos produtos e dos reagentes, temos: Cr2O−2

7 +14H++6e− −→
2Cr3++7H2O

Chegando ao passo seis, está na hora de pensarmos se iremos precisar ou não
multiplicar as semiequações por algum número para cancelarmos os elétrons...

Isso se faz necessário, pois em (i) existem dois elétrons no lado dos produtos
e em (ii), temos seis elétrons no lado dos reagentes. Portanto, só precisamos
multiplicar a primeira semiequação por 3.
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Assim:

i) 3C2O2−
4 −→ 6CO2 +6e−

ii) Cr2O−2
7 +14H++6e− −→ 2Cr3++7H2O

Fazendo o somatório:
3C2O2−

4 +Cr2O−2
7 +14H+ −→ 2Cr3++7H2O+6CO2

Agora, vejamos um exemplo onde o meio em que ocorre a reação é básico:
Dada a reação a seguir:
C2O2−

4 +Cr2O2−
7 −→CO2−

3 +Cr(OH)3
Dividindo a equação em duas semiequações:
i) C2O2−

4 −→CO2−
3

ii) Cr2O2−
7 −→Cr(OH)3

Indo para o passo dois:
i) C2O2−

4 −→ 2CO2−
3

ii) Cr2O2−
7 −→ 2Cr(OH)3

No passo três:
i) C2O2−

4 +2H2O−→ 2CO2−
3

ii) Cr2O2−
7 −→ 2Cr(OH)3 +H2O

No passo 4:
i) C2O2−

4 +2H2O−→ 2CO2−
3 +4H+

ii) Cr2O2−
7 +8H+ −→ 2Cr(OH)3 +H2O

No passo 5:
i) C2O2−

4 +2H2O−→ 2CO2−
3 +4H++2e−

ii) Cr2O2−
7 +8H++6e− −→ 2Cr(OH)3 +H2O

Antes do passo 6, temos que seguir a observação dada anteriormente em re-
lação à reações que ocorrem em meio alcalino. Logo:
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i) O número de hidroxilas necessárias para a neutralização é 4, pois o número
de hidroxilas deve ser suficiente para neutralizar os H+presentesnareao.

Para adicionarmos as hidroxilas sem alteração crucial no processo reacional,
temos que adicioná-las nos dois lado da equação, portanto:

C2O2−
4 +2H2O+4OH− −→ 2CO2−

3 +4H++4OH−+2e−

Com isso, C2O2−
4 +4OH− −→ 2CO2−

3 +2H2O+2e−

ii) O número de hidroxilas necessárias para a neutralização é 8, pois o número
de hidroxilas deve ser suficiente para neutralizar os H+presentesnareao.

Cr2O2−
7 +8H++8OH−+6e− −→ 2Cr(OH)3 +H2O+8OH−

Com isso, Cr2O2−
7 +7H2O+6e− −→ 2Cr(OH)3 +8OH−

Chegando ao passo seis, está na hora de pensarmos se iremos precisar ou não
multiplicar as semiequações por algum número para cancelarmos os elétrons...

Isso se faz necessário, pois em (i) existem dois elétrons no lado dos produtos
e em (ii), temos seis elétrons no lado dos reagentes. Portanto, só precisamos
multiplicar a primeira semiequação por 3.

Assim:

i) 3C2O2−
4 +12OH− −→ 6CO2−

3 +6H2O+6e−

ii) Cr2O2−
7 +7H2O+6e− −→ 2Cr(OH)3 +8OH−

Fazendo o somatório:
3C2O2−

4 +4OH−+Cr2O2−
7 +H2O−→ 6CO2−

3 +2Cr(OH)3
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