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Introducció a les reaccions redoxIntroducció a les reaccions redox

Les reaccions redox són aquelles en què es produeixen simultàniament les reaccions de semioxidació i 
semireducció.

•  Escriure la reacció química. 
•  Esbrinar el nombre d’oxidació de cada àtom.
•  Identificar l’espècie que s’oxida i la que es redueix.
•  Escriure la reacció química de cada semireacció (oxidació i reducció).
•  Igualar els àtoms de cada semireacció. 

  Primer igualem l’element que s’oxida o redueix.
  Després igualem els àtoms d’oxigen.
  Finalment igualem els àtoms d’hidrogen.

•  Igualar les càrregues i indicar els electrons guanyats o perduts en cada semireacció.
•  Igualar els electrons de cada semireacció.
•  Sumar les dues semireaccions i escriure la redox completa en forma molecular.

Igualació de les redox

Exercicis d’igualació de reaccions redox (en castellà):
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/FlashQ/Redox/AjusteRedox/ajusteredox.htm 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/FlashQ/Redox/AjusteRedox/ajusteredox.htm


Reaccions orgàniques redoxReaccions orgàniques redox

Una substància s’oxida quan

• Es combina amb l’oxigen:

• Perd àtoms d’hidrogen:

Una substància es redueix quan

• Perd àtoms d’oxigen:

• Incorpora àtoms d’hidrogen:

Determinació del nombre d’oxidació

• Nombre d’oxidació de l’oxigen: –2 (excepte peròxids)
• Nombre d’oxidació de l’hidrogen: +1
• Nombre d’oxidació del carboni (ordre creixent):
                                        • Alcans.
                                        • Alquens.
                                        • Alquins.
                                        • Alcohols.
                                        • Aldehids o cetones.
                                        • Àcids carboxílics.



Valoracions redoxValoracions redox

Una valoració redox és una tècnica analítica (volumetria) per 
determinar la concentració d’una espècie oxidant o reductora a 
partir d’una altra de concentració coneguda.
La tècnica és la mateixa que la neutralització per a les reaccions 
àcid–base.
El punt d’equivalència es determina usant un indicador redox, o les 
diferències de coloració entre les espècies oxidades i les reduïdes.

Valoració d’espècies
•  Oxidants  Mesurem el volum d’una espècie reductora de concentració coneguda.

•  Reductores  Mesurem el volum d’una espècie oxidant de concentració coneguda.

Laboratori virtual per realitzar valoracions redox en medi àcid (en anglès):
http://gym1.at/chemie/simulatio/redox.swf 

http://gym1.at/chemie/simulatio/redox.swf


Processos redox en els éssers viusProcessos redox en els éssers vius

Fotosíntesi

• Fase lluminosa: Oxidació d’una molècula d’aigua i 
reducció d’una molècula anomenada NADP+. També 
s’obté ATP.

• Fase fosca: Síntesi de molècules orgàniques, com 
glucosa, a partir de CO2, utilitzant les molècules 

obtingudes en la fase lumínica.

Respiració

Respiració aeròbia: Reducció de l’oxigen que passa a 
aigua per oxidar molècules de NADH i, finalment, obtenir 
energia en forma d’ATP.



Corrosió dels metallsCorrosió dels metalls

La corrosió dels metalls és un fenomen redox espontani que experimenten molts materials metàl·lics pel fet d’estar 
en contacte amb l’atmosfera.

Corrosió del ferro

Semireacció d’oxidació
     • El ferro de la superfície del metall:

Semireacció de reducció
     • En medi àcid:

     • En medi bàsic:

Mètodes per prevenir 
la corrosió de metalls

•  Protecció amb pintura.
•  Passivació o inactivació del metall.
•  Recobriment amb un metall poc 
oxidable.

•  Recobriment amb un metall que 
presenti passivació.

•  Protecció catòdica del metall.



Aplicació de les reaccions redox: l’acerAplicació de les reaccions redox: l’acer

L’acer és un aliatge de ferro i carboni en què el carboni es troba en una proporció d’entre el 0,1 %  i l’1,76 % .

Esquema de la fabricació de l’acer

Animació il·lustrativa del cicle de l’acer, des de la fabricació 
fins al reciclatge (en castellà):
http://www.apta.com.es/otua/otua2004.swf 

http://www.apta.com.es/otua/otua2004.swf
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