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Parte da Química que estuda os 
fenômenos envolvidos na produção de 
corrente elétrica, a partir da 
transferência de elétrons em reações 
de oxirredução, e estuda também a 
utilização de corrente elétrica na 
produção dessas reações. 





NOX: Número de Oxidação

Representa a carga elétrica dos átomos presentes em uma 
substância

Alguns elementos apresentam carga fixa em determinadas 
situações, já outros elementos têm carga variável

● Representa a carga elétrica dos átomos presentes em uma substância.
● Ligações iônicas: quantidade de elétrons que o átomo cedeu ou ganhou.
● Ligações covalentes: quantidade de elétrons que seria cedida ou recebida 

pelos átomos, se as ligações fossem rompidas e os elétrons ficassem com os 
átomos mais eletronegativos.

● Alguns elementos têm carga variável, de acordo com o tipo de ligação que 
fazem e também com os átomos aos quais estão ligados. Já outros têm 
carga fixa em determinadas situações.







Calculando o NOX das substâncias
● Substâncias simples NOX = 0 (sem diferença de eletronegatividade)

Ex: Cl2 ; Fe ; O3
● Moléculas Neutras: Somatório do Nox deve ser igual a 0 

Ex: H2SO4 ; KMnO4                                     
● Moléculas Carregadas : O somatório do NOX é igual a carga 

Ex: NO3- (íon nitrato)                        PO4³- (íon fosfato)



O processo de Oxiredução
Elétrons perdidos pela espécie que está sendo oxidada 

são transferidos para a espécie que está sendo reduzida. 

Oxidação: espécie perde elétrons NOX aumenta
Redução: espécie recebe elétrons NOX diminui
 
As espécies que sofrem oxidação são chamadas de agente redutor. 
As espécies que sofrem redução de agente oxidante.



ddp>0

ddp<0



1. Pilhas
● Energia química produz uma corrente elétrica
● Processo espontâneo
● ddp>0
● Pilha de Alessandro Volta
● Células galvânicas (dispositivos)



Pilha de Daniell









ddp>0

ddp<0



2. Eletrólise
● Células eletrolíticas são os dispositivos em que acontece o 

processo de eletrólise
● Energia elétrica para forçar reações químicas
● Reações não são espontâneas
● ddp<0
● O arranjo das células eletrolíticas ≠ arranjo das células galvânicas



2. Eletrólise
● Os dois eletrodos são inseridos no mesmo compartimento, juntamente 

com o eletrólito.

Eletrólitos: substâncias que 
dissociadas ou ionizadas 
originam íons e são capazes 
de conduzir eletricidade.



2.1 Eletrólise Ígnea
● Sem água
● Composto fundido





2.1 Eletrólise Aquosa
● Água 
● Composto fundido
● “Concorrência”
● Preferência na redução

1A|2A|Al < H+ < resto
● Preferência na oxidação

F- < Ânions oxigenados < OH- < 
resto







Pilha                                   Eletrólise
Redução  - cátodo - polo +

Oxidação - ânodo - polo -

Inverter a reação com o menor potencial de 
redução

ddp positiva

espontâneo

Redução  - cátodo - polo -

Oxidação - ânodo - polo +

Inverter a reação com o maior potencial de 
redução

ddp negativa

não espontâneo





Experimento



Eletrofloculação



1) Explique como ocorre a formação da “lama” em solução e também 
apresente a equação química envolvida neste fenômeno.

2) Identifique o ânodo e o cátodo da pilha. Quem é o agente redutor e quem 
é o agente oxidante?

3) Apresente as semirreações (cátodo e ânodo), reação global da pilha e 
identifique a espontaneidade da reação.

Questionário



1) Explique como ocorre a formação da “lama” em solução e 
também apresente a equação química envolvida neste fenômeno

A “lama” é formada ao redor do ânodo quando o ferro fica deficiente de 
elétrons (oxidação) e reage com as hidroxilas do meio formando 
hidróxido de ferro que é sólido. Isso acontece conforme a reação:
 



2) Identifique o ânodo e o cátodo da pilha. Quem é o 
agente redutor e quem é o agente oxidante?

● Ânodo: acontece a oxidação do ferro, logo, o ferro é o agente redutor.
● Cátodo: acontece a redução do hidrogênio, logo, o hidrogênio é o 

agente oxidante



3) Apresente as semirreações (cátodo e ânodo), reação 
global da pilha e identifique a espontaneidade da reação.
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