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Este manual de procedimentos foi desenvolvido a partir dos resultados

positivos de uma pesquisa realizada que abordou como tema “O uso das TIC como

ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em eletroquímica”. Esta

proposta, sinalizou para as possibilidades metodológicas para abordar tais

conceitos, fazendo uso dos experimentos alternativos associados à inserção de

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), usando o software a pilha de

Daniel no ensino de Química, visando mitigar as dificuldades de aprendizagem dos

conceitos científicos pertinentes a esta ciência.

Para tanto, este manual apresenta um planejamento metodológico de como o

uso simultâneo de tais ferramentas podem colaborar na aprendizagem do conteúdo

de eletroquímica e auxiliar na prática pedagógica para ensinar os conteúdos de

físico-química para alunos do Ensino Médio.

INTRODUÇÃO



Neste sentindo, este manual busca, através da sua proposta, superar os

desafios de como ministrar uma boa aula, e que a utilização de vários recursos

didáticos, como a explanação e organização da lousa, a utilização do livro

didático, hipermídias, vídeos aulas, simuladores educacionais e as práticas de

experimentação proporciona aos alunos um aprendizado dinâmico e

significativo, aproximando a relação entre professor e aluno, despertando o

interesse pelo estudo da Química e contribuindo com o processo de ensino e

aprendizagem.

A proposta didática foi planejada para ser executada em 5 etapas de duas

(2) aulas com duração de 40 minutos cada aula sobre o conteúdo de

Eletroquímica.

A seguir será descrito o planejamento e seus respectivos recursos

didáticos utilizados.

INTRODUÇÃO



1ª ETAPA (Duas aulas de 40 min cada)

INTENCIONALIDADE

● Apresentar aspectos históricos;
Discutir os impactos ambientais ocasionados através do descarte inadequado das 
pilhas e baterias. 
● Compreender o significado do número de oxidação e utilizar esse conceito na 
determinação dos números de oxidação dos elementos, nas substâncias como 
também o significado de cátodo, ânodo, polos positivo e negativo.

ATIVIDADES REALIZADAS

● Inicialmente o mediador fez uso do Datashow e computador para provocar 
discussões iniciais da problemática em questão, com o uso do vídeo Intitulado “Não 
Fique Pilhado”.
● Introdução ao tema das reações de oxirredução a partir de aula explicativa 
utilizando o recurso do Datashow buscando identificar o agente redutor e agente 
oxidante em uma reação de oxirredução.
● Slide: 
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2ª ETAPA (Duas aulas de 40 min cada)
Reações de oxirredução e a produção de corrente elétrica; Introdução ao conceito 
de pilhas.

INTENCIONALIDADE

● Empregar potenciais-padrões de redução para prever a espontaneidade de reações 
químicas e solucionar situações-problema;
● Reconhecer e compreender fenômenos que envolvam transformações químicas, 

bem como identificar regularidades (a ocorrência de redução no catodo e de 
oxidação no anodo) 

ATIVIDADES REALIZADAS

● Aula expositiva e dialogada com realização de demonstrações experimentais ( 
roteiro do experimento em anexo);
● Recurso midiático do Datashow;
● Resolução de questões sobre oxirredução. Lista de exercício em anexo;
● Slide: 
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3ª ETAPA (Duas aulas de 40 min cada)
Reforçando o conceito Pilhas ou Células eletroquímicas.

INTENCIONALIDADE

● Identificar a produção de energia térmica e elétrica em diferentes transformações 
químicas. 
● Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação química e os 
processos de oxidação e redução. 
● Prever a energia elétrica envolvida numa transformação química a partir dos 
potenciais-padrões de eletrodo das transformações de oxidação e redução.

ATIVIDADES REALIZADAS

● Aula expositiva e dialogada;
● Atividade experimental utilizando o software River;
● Resolução de questões;
● Slide: 
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4ª ETAPA (Duas aulas de 40 min cada)
Síntese do conteúdo e pilhas 

INTENCIONALIDADE

● Revisar o conteúdo.

ATIVIDADES REALIZADAS

● Aula expositiva e dialogada;
● Resolução de questões; ( Questões em anexo)

ETAPAS DA PROPOSTA DIDÁTICA



5ª ETAPA (Duas aulas de 40 min cada)
Síntese do conteúdo e pilhas 

INTENCIONALIDADE

● Avaliar o nível de compreensão como Ler e interpretar símbolos, códigos e
informações fornecidos por meio de diferentes linguagens e representações
(equações representativas de reações de oxirredução e tabelas de potenciais-
padrões de eletrodo).

ATIVIDADES REALIZADAS

●Aplicação do exercício de avaliação com questões adaptadas do vestibular e ENEM. 
( Questões em anexo)

ETAPAS DA PROPOSTA DIDÁTICA



* OS SLIDES COMPREENDE UMA SEQUÊNCIA DE TODAS AS ETAPAS DA PROPOSTA 
METODOLÓGICA.

OS RECURSOS QUE ESTÃO EM ANEXO SÃO:
● Roteiro da atividade experimental
● Questões adaptadas do vestibular e ENEM.

ARQUIVOS DE MÍDIA (Vídeo e software)
● O simulador experimental A Pilha De Daniell , disponível em;
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8349 acessado em julho de 
2017

● Não fique pilhado, disponível em; <https://www.youtube.com/watch?v=m-
EKzqIXFic> acessado em julho de 2017.

● Pilha de Daniell, disponível em; <
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/pilha-de-daniell/982
> acessado em julho de 2017.

RECURSOS METODOLÓGICOS

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8349
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APÊNDICES

● Sequência das aulas de eletroquímica em slide.
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: ASPECTOS HISTÓRICOS

16

A historia da eletricidade teve inicio na Antiguidade, desde a Grécia antiga

(Tales de Mileto);

Luigi Galvani (1737-1798) descobriu que os músculos e nervos na perna

de um sapo sofriam uma contração ou espasmo causado pela corrente

elétrica liberada por um gerador eletrostático.

A historia da eletricidade teve inicio na Antiguidade, desde a Grécia antiga

(Tales de Mileto);

Sir Humphry Davy (1801): decomposição de soluções salinas empregando

a energia elétrica proveniente de uma pilha.

Faraday (1834): realizou pesquisas e elaborou teorias que constituíram os

fundamentos da eletroquímica e do eletromagnetismo. Obtenção das leis

básicas da eletrólise relacionando a ação química produzida pela corrente e a

quantidade de eletricidade.



FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: ASPECTOS HISTÓRICOS
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Josiah Willard Gibbs (1875): demonstrou que a possibilidade de uma reação

química ocorrer poderia ser avaliada pela diferença de potencial em uma

célula galvânica.

Walther Nernst (1889): estudou sistemas em equilíbrio e relacionou o

potencial da célula com a concentração das substâncias químicas utilizadas.

Svante Arrhenius (1887): explicou a condutância elétrica de soluções em

termos de migração de íons e equilíbrio entre íons e moléculas.

Peter Debye e Erich Huckel (1923): explicaram a condutância, o potencial

eletroquímico e outras propriedades de soluções iônicas - (prêmio Nobel em

Química em 1936).

ZACARIAS,F.M.S
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OBSERVE A  HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS....

EXISTE ALGUM PROBLEMA EXPRESSO NESTA PASSAGEM? 

EXPLIQUE.

ZACARIAS,F.M.S
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PROBLEMA?

Baterias e pilhas têm em suas
composições metais pesados
altamente tóxicos, como cádmio,
níquel, chumbo e mercúrio. Depois
de utilizadas, a maioria é jogada em
aterros sanitários ou lixões a céu
aberto. Além de poluir o meio
ambiente, contaminar o solo e as
águas, causam males aos homens,
como problemas renais, mentais,
pulmonares e até a morte.

ZACARIAS,F.M.S
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Recolha suas pilhas e baterias usadas
que não sejam alcalinas (baterias de
celular....) e leve-as a qualquer
estabelecimento que comercialize estes
produtos. Eles vão encaminhar aos
fabricantes, que darão o destino correto,
sem prejudicar o meio ambiente ou o ser
humano. Já as pilhas alcalinas podem ser
depositadas no lixo domiciliar, pois já estão
de acordo com as normas estabelecidas.

O QUE FAZER?

ZACARIAS,F.M.S
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Pilha é um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, 
arranjados de maneira a produzir energia elétrica. 

Bateria é um conjunto de pilhas agrupadas em série ou paralelo, dependendo 
da exigência por maior potencial ou corrente.

São utilizados na maioria dos aparelhos eletroeletrônicos como fonte 
de energia para seu funcionamento e fazem parte efetivamente da vida dos 

alunos.
O descarte inadequado de ambas pode gerar consequências graves ao 

meio ambiente.

AS PILHAS E BATERIAS: DEFINIÇÃO

ZACARIAS,F.M.S



22

Não fique 

pilhado

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CONCEITOS

•ELETROQUÍMICA: estuda não só os fenômenos envolvidos na produção de

corrente elétrica a partir da transferência de elétrons em reações de óxido-

redução, mas também a utilização de corrente elétrica na produção dessas

reações.

•REAÇÕES DE OXIDAÇÃO-REDUÇÃO: transferência (ganho ou perda) de elétrons

que acarreta mudança na carga elétrica (Nox) das espécies químicas.

• NÚMERO DE OXIDAÇÃO (NOX - recurso): Facilita a análise de processos de

transferência de elétrons, ajudando-nos a entender como os elétrons estão distribuídos

entre os átomos que participam de um composto iônico (Metal + anetal 

transferência definitiva de elétrons  carga elétrica real) ou de uma molécula

(ametal + ametal  compartilhamento de elétrons  carga elétrica parcial 

eletronegatividade).

CORRENTE ELÉTRICA (gerada ou imposta): fluxo ordenado

de cargas elétricas (elétrons, cátions, ânions) em um circuito ou

solução.

Eletronegatividade: tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta

para atrair elétrons, num contexto em que se acha ligado a outro(s) átomo(s).

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: NOX

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/50873/

ZACARIAS,F.M.S



27

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: NOX

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: REAÇÕES REDOX

Se nele ocorrer Se nele ocorrer

chamado chamado

Em geral, é um metal

condutor em contato com

uma solução de seus íons

(eletrólito).

• NOTA: Reações redox

ocorrem concomitantemente,

isto é, nunca acontece

somente oxidação ou somente

redução.

• Semireações (semicelas):

balanceadas pelo método do

íon-elétron (balanço de

massa (conservação dos

átomos) e balanço de carga

(conservação dos elétrons))

para obter a reação global.

Algebricamente!

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: REAÇÕES REDOX

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: FONTES DE ENERGIA

Quedas d’água

Usinas hidrelétricas

Queima de 

combustíveis fósseis

Usinas termelétricas

Reações nucleares

Usinas nucleares

Força dos ventos

Energia eólica

Energias portáteis 

(Reação química)

PILHAS E BATERIAS

Como o homem 
aprendeu a 

produzir energia 
elétrica?

ZACARIAS,F.M.S
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Dispositivo espontâneo que 

produz (gera) corrente elétrica 

a partir de reações redox.

Carga 

negativa eletrodoeletrodo

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

Associação de pilhas

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

Oxidação
Redução

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

• Função ponte salina: manter a neutralidade de cargas (íons) nos dois

compartimentos.

• Fluxo de cargas:

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

Solução saturada 

de H2.

Reação redox ocorra  

rapidamente na superfície 

do eletrodo 

inerte

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

ddp? 

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

Efeito da concentração sob 

o potencial do eletrodo

Equação de

Nernst

Obedece

logaritmo natural (2,303log) 

Q = quociente de reação; Q = K (equilíbrio)

dDcCnebBaA  

tabelas

Previsão da ddp de uma pilha

[ox]

[red]

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

ZACARIAS,F.M.S
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Michell Zacarias

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

Reação espontânea!

Potencial tem caráter INTENSIVO!!
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Experimento – Vídeo sobre o experimento da pilha de Daniell

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

ZACARIAS,F.M.S
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FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: CÉLULAS GALVÂNICAS (pilhas)

SIMULADORES EXPERIMENTOS

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/electroChem/

voltaicCell20.html
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01)Utilizando o simulador da Pilha de Daniel 
“Rived” , responda o que se pede.

a) Quais as semi-reações?

b) Qual a reação global?

c) Quem sofre oxidação?

d) Quem sofre redução?

e) Qual o eletrodo positivo ou cátodo?

f) Qual o eletrodo negativo ou ânodo?

g) Qual o sentido do fluxo de elétrons pelo fio?

h) Que eletrodo será gasto?

i) Qual dos eletrodos terá a sua massa aumentada?

j) Que solução concentra?

k) Que solução dilui?



APÊNDICES

● Roteiro do experimento da pilha de Daniel



ELETROQUÍMICA - PILHAS DE DANIELL  

OBJETIVO

• Sobre a tendência das substâncias em receber ou  

doar elétrons, formando íons e culminando na  

criação de corrente e outros fenômenos elétricos.

•O princípio de funcionamento de uma pilha.

FUNDAMENTAÇÃO

Observe a seguinte reação química de oxirredução:

Esta reação pode ser feita muito facilmente colocando

um pedaço de zinco metálico (Zn°) em um copo com

uma solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4), que é

um líquido azul translúcido. Após algum tempo, cerca

de 20 minutos, pode-se observar que o pedaço de metal

ficou avermelhado. A parte que ficou vermelha é o cobre

(Cu°) que se depositou sobre a placa de zinco. E no

fundo do copo há a formação de sulfato de zinco

(ZnSO4), conforme a reação acima.

Esta experiência que pode ser feita até mesmo em casa,
demostra as reações de oxirredução.

A experiência feita pelo meteorologista e químico  

inglês John Frederic Daniell, em 1836, constitui uma  

pilha formada a partir de reações de oxirredução.

Pilha – São reações químicas que produzem corrente
elétrica. Daniell montou um sistema com dois eletrodos
interligados.
Um eletrodo era constituído de uma placa de zinco
imersa em um copo com uma solução com íons de zinco,
no caso, sulfato de zinco. O outro eletrodo era
constituído de uma placa de cobre imersa em um copo
com uma solução com íons de cobre, no caso, sulfato de
cobre.

MATERIAL

• 4 béqueres de 100 mL

• Algodão

• Mangueira

• 2 fios com conectores (jacarés)

• Multímetro

• Relógio digital a pilha

• 2 placas de cobre metálico

• 2 placas de zinco metálico

• Sulfato de cobre 1,0 mol/L

• Sulfato de zinco 1,0 mol/L

• Solução saturada de NaCl

METODOLOGIA

Procedimento 1

Adicione 40 mL da solução de sulfato de zinco a um

béquer e 40 mL da solução de sulfato de cobre a outro

béquer.

Ao béquer contendo sulfato de zinco, coloque uma placa  
de zinco.
Ao béquer contendo sulfato de cobre, coloque uma placa  
de cobre.

Procedimento 2

Com auxílio de um conta gotas, encha completamente a
mangueira com a solução saturada de NaCl.
Umedeça dois pedaços pequenos de algodão com a
solução de NaCl e utilize-os para tampar as
extremidades da mangueira.
Mergulhe uma extremidade da mangueira (ponte salina)
no béquer contendo sulfato de zinco e a outra
extremidade no béquer contendo sulfato de cobre.

Procedimento 3

Ajuste o multímetro para leitura de tensão elétrica  
(voltagem, medida em volts).
Conecte o fio preto do multímetro na placa de zinco e o  
fio vermelho na placa de cobre.

Procedimento 4

Inverta os fios, conectando o fio vermelho na placa de  
zinco e o preto na placa de cobre. Observe.
Inverta novamente os fios e retire a ponte salina.  
Observe.
Recoloque a ponte salina e troque o multímetro pelo  
relógio  digital.  Conecte  a  placa  de  zinco   ao    polo
negativo do relógio e a placa de cobre ao polo positivo.

EXPLICAÇÃO

No experimento que realizamos, fizemos uma pilha de

Daniell. Quando conectamos o multímetro, pudemos

medir uma tensão elétrica. Isso ocorreu porque existe

uma diferença de potencial entre os dois sistemas: placa

de zinco/solução de íons zinco e placa de cobre/solução

de íons cobre. Podemos dizer que cada montagem em

um béquer é um polo da pilha. Cada placa metálica

recebe o nome de eletrodo. Esses eletrodos devem estar

mergulhados em soluções contendo seus íons para que a

pilha funcione. Além disso, os polos da pilha devem

estar conectados por meio de uma ponte salina. Para

fechar o circuito e permitir que a pilha funcione, é

preciso, ainda, conectar as placas metálicas com um fio.

Na pilha de Daniell, os átomos na placa de zinco liberam

elétrons que vão em direção à placa de cobre através do

fio. Ou seja, o zinco é oxidado. Com isso, formam-se

íons Zn2+ que se desprendem da placa e se dissolvem

na solução, aumentando a sua concentração. Depois de

muito tempo, podemos perceber que a placa diminui de

massa. Enquanto isso ocorre, os elétrons que chegam à

placa de cobre geram uma carga negativa na placa que

atrai os íons Cu2+ em solução e permite que eles se

depositem como cobre metálico, o que faz com que a

placa aumente de massa e que a concentração desses

íons na solução diminua. Ou seja, o cobre é reduzido.

Podemos dizer que o cobre é um metal mais nobre que



o zinco. Isso quer dizer que, em uma pilha, zinco

cederá elétrons para o cobre. Dizemos que o cobre tem

um maior potencial de redução que o zinco e que o

zinco tem um maior potencial de oxidação.

Em uma pilha, o polo em que ocorre a perda de

elétrons é chamado de ânodo, que por convenção, tem

sinal negativo (é o polo negativo da pilha). O polo que

recebe os elétrons é chamado de cátodo, que por

convenção, tem sinal positivo (é o polo positivo da

pilha). Em cada polo, ocorrem reações químicas

que podem serrepresentadas pelas equações abaixo. Quando

invertemos os fios do multímetro, percebemos uma

leitura negativa da tensão elétrica. Isso não quer dizer

que as reações ocorreram de forma inversa, mas apenas

que o aparelho mediu a tensão elétrica de forma inversa

à convencional.

Durante a reação na pilha ocorre o aumento no número

de cargas positivas na solução de zinco e a diminuição

de cargas positivas na solução de cobre. Para corrigir

esse desequilíbrio de cargas, os íons negativos presentes

na ponte salina movimentam-se em direção ao béquer

que contém a solução de zinco e os íons positivos

presentes nessa ponte movimentam-se em direção ao

béquer que contém a solução de cobre. Quando

retiramos a ponte salina, percebemos que a pilha deixou

de funcionar. Isso ocorreu porque a movimentação dos

íons foi interrompida e assim não houve mais condução

de corrente elétrica através da solução.

Devemos perceber, porém, que, assim como acontece
para qualquer pilha, a pilha de Daniell não dura para
sempre, pois as mudanças nas concentrações dos íons

metálicos nas soluções causam uma diminuição na
diferença de potencial entre os dois polos até que ele seja
zero.

Uma pilha seca convencional, necessária para o

funcionamento do relógio, gera uma tensão elétrica de

1,5 V. Como vimos pela medida no multímetro, a tensão

gerada pela pilha de Daniell foi menor do que isso.

Para podermos ligar o relógio precisamos montar outra

pilha e conectá-la à primeira. Dessa forma, geramos

uma tensão elétrica suficiente para fazer o relógio

funcionar. A conexão das pilhas permitiu a geração de

uma tensão elétrica maior que a de uma pilha sozinha.

Portanto, dizemos que as pilhas foram conectadas em

série, pois tiveram suas tensões elétricas somadas.

REFERÊNCIAS

Construção de uma pilha eletroquímica, disponível  
em
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula

.html?aula=33527> acessado em julho de 2017

Pilha de Daniell, disponível em
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualiza
r/pilha-de-daniell/982> acessado em julho de 2017

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33527
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http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/pilha-de-daniell/982


APÊNDICES

● Questões adaptadas do ENEM e Vestibulares



01) Conhecendo as seguintes semi-reações e os respectivos

potenciais padrão de redução abaixo, determine a d.d.p da pilha

formada pelos eletrodos indicados:

E0 = – 0,14 V  
E0 = + 0,80 V

d) + 0,94 V.

e) + 1,74 V.

Sn 2+ + 2e –
 Sn

Ag 1+ + 1e –
Ag

a) + 0,54 V.

b) + 0,66 V.

c) + 1,46 V.

02) Considere as seguintes semi-reações e os potenciais  

normais de redução:

Ni 2+ + 2e – Ni  

Au 3+ +  3e – Au

E0 = – 0,25 V  

E0 = + 1,50 V

O potencial da pilha formada pela junção dessas duas semi-

reações é:

d) – 1,75 V.

e) + 3,75 V.

a) + 1,25 V.

b) – 1,25 V.

c) + 1,75 V.

03) Para as questões 01 e 02 responda as perguntas a seguir:

a) Quais as semi-reações?

b) Qual a reação global?
c) Quem sofre oxidação?
d) Quem sofre redução?
e) Qual o eletrodo positivo ou cátodo?
f) Qual o eletrodo negativo ou ânodo?
g) Qual o sentido do fluxo de elétrons pelo fio?
h) Que eletrodo será gasto?
i) Qual dos eletrodos terá a sua massa aumentada?
j) Que solução concentra?
k) Que solução dilui?
l) Quem é o Agente Redutor?

m) Quem é o Agente Oxidante?

04) (Fuvest-SP) Na montagem abaixo, dependendo do metal  

(junto com seus íons), têm-se as seguintes pilhas, cujo  

cátodo (onde ocorre redução) é o cobre:

Nas condições-padrão e  

montagem análoga, a  

associação que representa uma  

pilha em que os eletrodos  

estão indicados corretamente  

é:

cátodo

a) níquel
b) magnésio
c) magnésio
d) alumínio

e) chumbo

ânodo

chumbo.  

chumbo.  

alumínio.  

níquel.  

alumínio.

05) (ENEM / 2012)

O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto

valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material

na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas

fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma

“lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a

reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel

contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata,

fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela

apresenta as semirreações e os valores de potencial padrão de

redução de alguns metais:

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na  

composição do anel das latas com a mesma função do magnésio,

ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não

deixar  diminuir o rendimento da sua reciclagem?

a)Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de  

redução.

b)Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de  

redução.

c)Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução  

mais próximo do magnésio.

d)Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução  

são menores do que o do alumínio.

e)Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais  

facilmente que o alumínio.

06) Na célula eletroquímica Al / Al3+ // Fe2+ / Fe podemos  

afirmar que:

a)O alumínio sofre redução.

b) O ferro é o ânodo.
c)Os elétrons fluem, pelo circuito externo, do alumínio para o  
ferro.
d) A solução de Al3+  irá se diluir.

e) No eletrodo de ferro, a barra de ferro sofre corrosão.

07) (UFG) A corrosão de dutos é um sério problema na  

exploração do petróleo no mar. Uma alternativa simples para  

evitá-la é ligar os dutos a um metal de sacrifício. Considerando

Questões adaptadas do vestibular e ENEM

Ni 2+   + 2e – Ni E0 = – 0,25 V

Mg2+   + 2e – Mg E0 = – 2,37 V

Pb2+     + 2e – Pb E0 = – 0,13 V

Al3+     + 3e – Al E0 = – 1,66 V



que os dutos utilizados em uma plataforma de exploração  

sejam de ferro, qual deve ser o metal mais adequado para evitar  

a corrosão? Potenciais padrão a 298K.

Fe2+/Fe: -0,44V Ag+ /Ag:+0,80V

Pb2+/Pb: -0,13V Au3+/Au:+1,69V

Al3+/Al: -1,66V

A) Alumínio B) Berílio C) Chumbo D) Ouro

E) Nenhuma das alternativas

08) (ENEM 2015) A calda bordalesa é uma alternativa

empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas.

Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de

sulfato de cobre(II), CuSO4, com óxido de cálcio, CaO, e sua

aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A

avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada

pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após

três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da

aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a

basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de

potenciais padrão de redução (E°) para algumas semirreações de

redução

09) (ENEM/2009)

Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos

contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais

pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes

de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio

ambiente.
Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para

aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus

componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático,

atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não

biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos

seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação

vigente (Resolução CONAMA no 257/1999) regulamenta o

destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e

determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade

máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria,

porém o problema ainda persiste.
Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul.  
2009 (adaptado).

Uma medida que poderia contribuir para acabar  

definitivamente com o problema da poluição ambiental por  

metais pesados relatado no texto seria
a) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou  
bateria como fonte de energia.

b)usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil
longa e evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente
peixes.

c)devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia
armazenada, à rede de assistência técnica especializada para
repasse a fabricantes e/ou importadores.

d)criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100
mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas,
para posterior repasse a fabricantes e/ou importadores.

e)exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a

substituição desses metais tóxicos por substâncias menos

nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam

bioacumulativas.

10) (ENEM 2009)

Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas

aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é

purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto

impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma

solução de CuSO4. À medida que o cobre impuro é oxidado no

ânodo, íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura no

cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas,

passando à solução, enquanto outras simplesmente se

desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As

impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, e sua

comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do

processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns

metais presentes como impurezas no cobre bruto de acordo

com suas forças redutoras relativas.

Entre as impurezas

metálicas que constam na

série apresentada, as que

se sedimentam abaixo do

ânodo de cobre são

a) Au, Pt, Ag, Zn, Ni e Pb.

b) Au, Pt e Ag.
c) Zn, Ni e Pb.
d) Au e Zn.

e) Ag e Pb.

11) ( ENEM 2004 ) Ferramentas de aço podem sofrer corrosão  
e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses  
processos podem ser representadas pelas equações:

Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e  

formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se  

justifica porque a graxa proporciona

a) lubrificação, evitando o contato entre as ferramentas.

b) isolamento térmico, protegendo-as do calor ambiente.
c) impermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido.
d) galvanização, criando superfícies metálicas imunes.

e) polimento, evitando ranhuras nas superfícies.

http://www.mma.gov.br/


12) (Cesgranrio) O esquema adiante representa uma célula  
voltáica com eletrodos de alumínio e cobalto.

Observe a seguir as semi-reações e seus potenciais-padrão de  
redução:

Co2+     + 2e –  Co0 E0 = – 0,28 V

Al3+    + 3e –  Al0 E0 = – 1,66 V

No caso de a célula estar em funcionamento, pode-se afirmar  
que:
I - A força eletromotriz (F.E.M) da cédula será 1,38 volts.  
II - O agente redutor da célula será o Al0.
III. - O agente oxidante da cédula será o Co0.
IV. - O fluxo de elétrons na cédula se dará do eletrodo 

de  alumínio para o cobalto.

V.- A solução de Co(NO3)2‚ se concentrará.

Assinale a opção que indica apenas as afirmativas corretas:

a) I e III. b) II e III. c) IV e V.

d) I, II e IV. e) II, IV e V.

13) (ENEM/2012)

O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto

valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material

na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas

fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma

“lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a

reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel

contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata,

fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno.
A tabela apresenta as semirreações e os valores de potencial
padrão de redução de alguns metais:

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na

composição do anel das latas com a mesma função do magnésio,

ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não

deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem?
a)Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.
b)Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução
são menores do que o do alumínio.
c)Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de
redução.

d)Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais  
próximo do magnésio.
e)Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais  
facilmente que o alumínio.

+

14) (Fuvest) Para recuperar prata de soluções aquosas  
contendo íons Ag+, costuma-se adicionar zinco metálico às  
soluções, pois a transformação
2Ag+ + Zn°  2Ag° + Zn2+

é espontânea. Pode-se concluir então que:

a)o potencial de redução do Ag+/Ag° é maior do que o do  
Zn2+/Zn°.
b) ocorre transferência de elétrons do Ag+  para Zn°.
c) O Zn° atua como oxidante e o Ag   como redutor.
d) o Zn° é menos redutor do que Ag°.

e) ocorre a eletrólise do Ag+  e do Zn°.

15) (Unesp) A corrosão de ferro metálico envolve a   formação

envolve a formação de íons Fe+2. Para evitá-la, chapas de ferro

são recobertas por uma camada de outro metal. Em latas de

alimentos a camada é de estanho metálico e em canos d'água, de

zinco metálico. Explique por que:
a)a camada de zinco evita a corrosão de canos d'água;
b)quando a camada de estanho é danificada, expondo a  
camada do ferro, a corrosão acontece mais rapidamente do que  
quando a referida camada está ausente.
Dados: Potenciais padrões de redução a 25°C.

16) (Unesp) Encanamentos de ferro mergulhados em água  
sofrem corrosão, devido principalmente à reação:
Fe(s) + 2H+(aq) Fe2+(aq) + H(g)
Para proteger encanamentos nessas condições, costuma-se ligá-
los a barras de outros metais, que são corroídos ao invés dos
canos de ferro.
Conhecendo os potênciais padrões de redução

e dispondo-se de barras de magnésio e cobre, propõe-se:

a)Qual metal deve ser utilizado para proteger o encanamento?  
Justifique.
b)Escreva as reações que ocorrem na associação do cano de  
ferro com a barra metálica escolhida, indicando o agente  
oxidante e o agente redutor.

17) (Unesp) Mergulha-se uma placa limpa de zinco em uma

solução azul de sulfato de cobre. Observa-se que a placa fica

coberta por um depósito escuro e que, passado algum tempo, a

solução se torna mais clara. Removido o depósito, contata-se

que a placa se apresenta corroída. Explique o que ocorreu:
a) na placa de zinco;

b) na solução.


