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Eletroquímica:  

É a parte da Química que estuda a transformação da 

energia química em energia elétrica e vice-versa.  

 

Essa transformação se dá através de reações químicas 

entre os elementos presentes na reação, onde um perde 

elétrons e o outro ganha – reações de oxirredução. 
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Reações de Oxirredução 

(REDOX) 

 

São as reações em que ocorrem a transferência de elétrons.  

 

     Espécie que perde elétrons = sofre oxidação. 

     Espécie que ganha elétrons = sofre redução. 



Eletroquímica: Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução,  
Pilha, Eletrólise e Leis de Faraday 

Esta é caracterizada pela transferência de elétrons entre os 

átomos, íons ou moléculas das substâncias reagentes. Isso 

significa que ocorre simultaneamente a oxidação e a redução, 

pois os elétrons que são perdidos por um átomo, íon ou 

molécula são imediatamente recebidos por outros. 

 

* Isso é percebido pela diferença no número de oxidação 

(Nox) de cada espécie. 
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Em qualquer reação de oxirredução que estiver devidamente 

balanceada, o número de elétrons perdidos por um reagente 

tem que ser exatamente igual ao número de elétrons ganhos 

por outro.  

Por causa disso, a espécie química que sofre a oxidação é 

chamada também de agente redutor, já que causa a redução 

da outra espécie. E a espécie química que sofre a redução é 

chamada também de agente oxidante, já que causa a 

oxidação da outra espécie. 
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RESUMO: 

 

Reação de oxirredução: há transferência de elétrons 

Oxidação: perda de elétrons (Nox aumenta) 

Redução: ganho de elétrons (Nox diminui) 

Agente oxidante: espécie que sofre redução 

Agente redutor: espécie que sofre oxidação 
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OBS: os agentes oxidante e redutor não são os átomos 

isolados, mas as substâncias que os contêm. 
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Exemplos: 

 

KMnO4 + H2O2 + H2SO4                      MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O 

 

+1.1  +  x.1  +  (-2).4  =  0 
+1 + x – 8 = 0 
X = + 7 

+7               -1                                +2             0 
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Mn+7 + 5e-            Mn+2 
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oxidação = perda de elétrons 

redução = ganho de elétrons 
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Mn+7 + 5e-            Mn+2 
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KMnO4 + 5 H2O2 + H2SO4                 MnSO4 +  5 O2 + K2SO4 + H2O 

 

( x5 ) 

( + ) 

semirreação de redução 

semirreação de oxidação 

reação global 
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                    Zn + CuSO4           ZnSO4 + Cu 

 

                    sofre       sofre 

                oxidação     redução 


