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Vídeo da Semana

4 - Eletrólise
Neste tema será estudado a eletrólise. Eletrólise é a parte da eletroquímica que estuda a 

transformação de energia elétrica em energia química, ou seja, é todo processo químico não 
espontâneo provocado por corrente elétrica. Existem dois tipos de eletrólise: a eletrólise aquo-
sa, onde as substâncias iônicas possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica, quando 
estão em soluções aquosas, e a eletrólise ígnea, que é a passagem da corrente elétrica em uma 
substância iônica no estado de fusão. A eletrólise provém da propriedade iônica, ou seja, é um 
processo que se baseia na descarga de íons. Ela é muito utilizada em indústrias, na produção de 
várias substâncias, dentre elas metais alcalinos, alcalino-terrosos, gás hidrogênio e gás cloro. A 
eletrólise também é muito utilizada na galvanoplastia, isto é, no recobrimento de objetos com 
uma fina camada de metal.
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4.1 - Eletrólise de Soluções Aquosas

ENERGIA
ELÉTRICA

Não espontâneo ENERGIA
QUÍMICA

A eletrólise é um processo eletroquímico não espontâneo, onde ocorre a descarga de íons 
nos eletrodos. Na descarga de íons os cátions irão receber elétrons, sofrendo redução; enquanto 
que os ânions irão ceder elétrons, sofrendo oxidação. Alguns exemplos de descargas:

Descarga de cátions:
Na+ + 1e- → Na
Al3+ + 3e- → Al

Mg2+ + 2e- → Mg

Descarga de ânions:
2 Cl- → Cl2 + 2e-

2 Br- → Br2+ 2e-

2 OH- → 1/2O2 + H2O + 2e-

As reações não espontâneas necessitam de uma 
corrente externa para fazer com que a reação ocorra. 

Para que um sistema sofra eletrólise é necessária a presença de íons livres, os quais serão 
descarregados durante o processo. Na eletrólise a corrente elétrica atravessa o sistema, descar-
rega os íons e provoca uma reação química (não espontânea) de óxido-redução. Dessa forma, 
tanto nas células voltaicas como nas eletrolíticas:

•	 a redução ocorre no catodo

•	 a oxidação ocorre no anodo.

No entanto, em células eletrolíticas, os elétrons são forçados a fluir do anodo para o catodo.
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4.2 - Tipos de Eletrólise

Os processos de eletrólise podem ser classificados de acordo com a presença ou ausência de água:

•	 eletrólise ígnea (ausência de água)

•	 eletrólise em meio aquoso

4.2.1 Eletrólise Ígnea

A eletrólise ígnea é a eletrólise realizada em ausência de água, normalmente são compostos 
iônicos fundidos. A eletrólise ígnea é, por exemplo, o processo utilizado para a obtenção do 
alumínio a partir da bauxita (minério de alumínio). Para realizar a eletrólise é necessário ter 
uma fonte de corrente contínua, uma cuba eletrolítica, onde se encontra o sistema que sofrerá 
a eletrólise e eletrodos inertes, que podem ser fios de platina ou barras de carbono grafite. Va-
mos considerar a eletrólise do NaCl para entender melhor os processos que ocorrem em uma 
eletrólise ignea. A partir da eletrolise do NaCl são obtidos sódio metálico e gás cloro conforme 
mostrado na figura 12.

Figura 12 - Representação da célula eletrolítica na eletrólise ígnea do NaCl 
(PIRES;LANFREDI; PALMIERI, 2011).
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Na eletrólise ígnea o primeiro passo é fundir o material, para que os íons fiquem livres e 
ocorra a eletrólise:

NaCl(s)           NaCl(l)

O NaCl fundido apresenta os seguintes íons:

NaCl(l)         Na+(l) + Cl-(l)

Quando a corrente começar a atravessar o sistema, iniciam-se as reações de óxido-redução 
não espontâneas. Para lembrar: 

ânion migra para o anodo e cátion migra para o catodo.

Reação catódica (redução) 2 Na+(l) + 2e-         2 Na(l)
Reação anódica (oxidação) 2 Cl-(l)         2e- + Cl2(g)

Para obter a equação global da eletrólise soma-se as equações de cada etapa. 

Reação global da eletrólise

dissociação: 2 NaCl (l)        2 Na+(l) + 2 Cl-(l)

reação catódica: 2 Na+(l) + 2e-         2 Na(l)

reação anódica: 2 Cl-(l)        2e- + Cl2(g)

reação global da eletrólise: 2NaCl(l)       2 Na(l) + Cl2(g)

Vídeo sobre eletrólise ígnea
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O exemplo mais importante industrialmente da eletrólise ígnea é a obtenção de alumínio a 
partir da alumina (Al2O3), a qual é obtida da bauxita (Al2O3.nH2O + impurezas) desidratada. 
O processo industrial de obtenção do alumínio, ainda em uso, foi idealizado por Charles Mar-
tin Hall, em 1885, aos 22 anos de idade. O alemão Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Bayer 
aperfeiçoou o processo em 1889. Tal método consiste na eletrólise ígnea do óxido de alumínio, 
conhecido como alumina (Al2O3), que tem elevadíssimo ponto de fusão, aproximadamente 
2060 oC. Para viabilizar o processo, adiciona-se à alumina o mineral criolita, de fórmula 3NaF.
AlF3, que tem propriedade fundente, ou seja, diminui o ponto de fusão. Essa mistura funde a 
aproximadamente 1 000 oC e os íons Al+3 e O2– ficam livres da organização do cristal, portanto 
prontos para o processo eletrolítico.

Representação das reações do processo eletrolítico:

2Al2O3 (s)  →  4Al3+(l) + 6O2–(l) Dissociação

4Al3+(l) + 12e–  →  4Al(s) Reação catódica — redução

6O2–(l) →  12e– + 3O2(g) Reação anódica — oxidação

3O2(g) + 3C(s) → 3CO2(g) 
Reação do O2 formado no anodo com o carbono 

do eletrodo, em razão da alta temperatura
2Al2O3(s) + 3C(s) → 4Al(s) + 3CO2(g) Equação global

4.2.2 - Eletrólise de Soluções Aquosas

Na eletrólise em meio aquoso a água participa do processo, portanto, ela passa a ser um 
componente que deve ser considerado quando se faz a análise da descarga dos íons. É neces-
sário saber a ordem de descarga dos íons frente a água, uma vez que essa interfere na descarga. 
A ordem de descarga dos íons é mostrada na Tabela 2.



7

tema fichasumário
U

nesp/R
edefor • M

ódulo IV
 • D

isciplina 07 • Tem
a 4

Ordem de Descarga
Ânions Cátions

 
F-

Ânions oxigenados
(SO4

2-,NO3
-)

H2O
OH-

HSO4
-

Ânions orgânicos
Ânions não-oxigenados
(Cl-, Br-, I-)

Metais alcalinos (Na+, K+)
Metais alcalinos terrosos
(Mg2+, Ca2+)
Alumínio (Al3+)
H2O
H+

Mn2+, Zn2+, Fe2+

Cu2+, Ag+, Au3+

Tabela 2: Ordem de descarga dos ânions e cátions (BROWN; LEMAY; BURSTEIN, 2005)

Conhecendo a ordem de descarga dos íons pode-se montar a eletrólise em meio aquoso. 
Vamos considerar o exemplo da eletrólise de NaCl, entretanto, neste caso o sal estará dissolvi-
do em meio aquoso (e não fundido como no caso da eletrólise ígnea).

Figura 13 - Representação da célula eletrolítica em um processo de eletrólise em solução aquosa 
(BROWN; LEMAY; BURSTEIN, 2005)
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O importante para montar as equações da eletrólise é identificar os íons presentes no sis-
tema, bem como não se esquecer das moléculas de água que estão presentes (a água ioniza 
muito pouco em H+ e OH-). Neste exemplo, as espécies presentes na cuba são: NaCl que em 
meio aquoso dissocia em Na+ e Cl- e as moléculas de água. Quando se liga a fonte começa 
uma reação de óxido-redução não espontânea, onde os íons ou as moléculas de água serão 
descarregados nos respectivos polos. Neste exemplo irá ser descarregado primeiramente o Cl- 
no anodo e H2O no catodo. Como existem muitas espécies na célula, várias são as reações 
anódicas e catódicas possíveis:

Possíveis reações anódicas (oxidação):
2 Cl-(aq) → Cl2 (g) + 2e-

2H2O → O2(g) + 4H+(aq) + 4e-

4OH-(aq) → O2(g) + 2H2O + 4e-

Reações catódicas possíveis (redução):
e- + Na+(aq) → Na (s)

2e- + 2H2O → H2 (g) + 2OH-
(aq)

2e- + 2H+
(aq) → H2(g)

Verifica-se que no anodo se produz gás cloro. Assim, a reação do anodo é:

2Cl-
(aq) → Cl2(g) + 2e-

No catodo forma-se gás hidrogênio, assim sabe-se que ou H+ ou H2O sofreu uma redu-
ção. A concentração de moléculas H2O na solução aquosa de NaCl é muito maior que a dos 
íons H+ (aproximadamente 560 milhões de vezes maior), portanto a reação catódica pode ser 
representada por:

2e- + 2H2O → H2 (g) + 2OH-
(aq)

Mesmo que H+ seja a espécie que está sendo reduzida, na realidade a reação eletródica 
anterior representa melhor a transformação global, pois pode ser considerada como sendo a 
combinação de:

2e- + 2H+
(aq) → H2(g)
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Seguida pelo deslocamento do equilíbrio da água:

H2O ⇔ H+ (aq) + OH- (aq)

Conduzindo a soma dessas duas reações à reação eletródica já mencionada tem-se:

reação anódica: 2Cl-
(aq) → Cl2(g) + 2e-

reação catódica: 2e- + 2H2O → H2 (g) + 2OH-
(aq)

reação global da eletrólise: 2H2O + 2Cl-
(aq) → H2(g) + Cl2(g) + 2OH-

(aq)

4.2.3 - Eletrólise em Solução Aquosa com Eletrodos Ativos

Até aqui estamos discutindo a eletrólise, considerando que os eletrodos são inertes, ou seja, 
não participam das reações de oxido-redução, apenas conduzem a corrente elétrica. Vamos 
comentar a seguir sobre outro tipo de eletrólise onde temos eletrodos ativos. 

A eletrólise com eletrodos ativos ou reativos ocorre quando os eletrodos não são meros 
condutores de corrente elétrica, mas sim participam das reações de oxirredução. Adota-se 
esse processo na purificação de metais, como por exemplo, do cobre — metal, que obtido na 
indústria metalúrgica, tem grau de pureza de 98%, conhecido como cobre metalúrgico. Para a 
produção de fios elétricos, o metal precisa estar praticamente puro, isto é, com 99,9% de pu-
reza, conhecido como cobre eletrolítico. Desse modo, o cobre metalúrgico (impuro) passa por 
eletrólise a fim de ser purificado. Observe a ilustração da Figura 14, que mostra o bastão de 
cobre impuro como anodo (+) e o cobre puro como catodo (–), parcialmente submersos numa 
solução aquosa de Cu2+SO2-

4.

Figura 14: Eletrodos de cobre em solução de CuSO4 (PIRES; LANFREDI; PALMIERI, 2011).
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A cuba eletrolítica da Figura 14 contém:
Cu2+SO4

2- → Cu2+ + SO4
2- 

2H2O → 2H+ + 2OH–

No catodo (–), que é o cobre puro, ocorre depósito de mais cobre em virtude da redução do Cu2+.

Cu2+ + 2e– → Cu

No anodo (+) não há oxidação do SO4
2- nem do OH–. A reação de oxidação á a do próprio 

cobre metálico.

Cu → Cu2+ + 2e–

A Figura 15 mostra a corrosão do cobre impuro.

Figura 15 - Corrosão do Cobre impuro (PIRES; LANFREDI; PALMIERI, 2011).

A corrosão faz a solução aumentar a concentração em Cu2+, que é atraído para o catodo, 
formando cobre metálico livre das impurezas, denominadas lama anódica. Outro exemplo de 
aplicação de eletrodo ativo é o eletrodo de Ni utilizado em processos conhecidos como nique-
lacao. Considera-se um eletrodo de Ni ativo e um outro eletrodo metálico colocado em uma 
solução aquosa de NiSO4:

Anodo: Ni(s) → Ni2+(aq) + 2e-

Catodo: Ni2+(aq) + 2e- → Ni(s).
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O Ni se deposita no eletrodo inerte.

Figura 16 - Eletrodo ativo de níquel em solução de NiSO4 
(BROWN; LEMAY; BURSTEIN, 2005)

Este processo, também chamado de galvanoplastia, é importante para a proteção de obje-
tos contra a corrosão. Ele consiste em depositar um metal sobre um substrato (metálico ou 
não), através da redução química ou eletrolítica para proteção, melhor condutividade e melhor 
capacitação para se soldar sobre a superfície tratada. Outras aplicações são: para melhorar a 
aparência, aglutinar partículas não condutoras à camada eletrodepositada, resistência ao atrito, 
melhorar a dureza superficial, resistência à temperatura, entre outras.

4.3 - Aspectos Quantitativos da Eletrólise

Determinação da quantidade de material que se obtém com a eletrólise. Considere a redu-
ção do Cu2+ a Cu(s):

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s).

Pela estequiometria da reação, pode-se prever que para cada 2 mol de elétrons fornecidos 
pelo sistema se depositarão 1 mol de Cu. Considerando que a carga de 1 mol de elétrons é 
96.500 C (1 F), pode se utilizar a expressão:

Q = It

Onde, Q corresponde a quantidade de carga (Coulomb), I se refere a corrente (Ampere)  
que passa pelo sistema em um tempo t (segundos). Dessa forma a quantidade de Cu pode ser 
calculada pela corrente (I) e tempo (t) levado para a deposição.
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4.4 - Trabalho Elétrico

O decréscimo de energia livre para um processo que se realiza a temperatura e pressão 
constantes é igual ao trabalho máximo teórico, excluído o trabalho de expansão, que pode ser 
realizado pelo processo. No caso de uma reação que ocorre numa pilha, o trabalho elétrico 
máximo Wmax, que pode ser realizado, é igual à tensão E produzida pela célula, multiplicada 
pela quantidade de carga elétrica Q:

W = E. Q        (1)

onde, se E for dimensionado em volts e Q em coulombs, então W é expresso em joules, pois 
um coulomb-volt é equivalente a um joule, isto é: 1CV = 1J. O número de Coulombs que flui 
pelo sistema, Q, pode converter-se a Faraday, sabendo-se que este número é igual ao número 
de mols de elétrons envolvidos nas reações de oxirredução, n, multiplicado pela constante de 
Faraday, F (F=96.500 C/mol de elétrons, onde 1 mol de elétrons corresponde a um Faraday de 
eletricidade, F = NA.e-, onde NA corresponde ao numero de Avogadro e e- a carga do eletron) 
ou seja, quando passam 96.500 C por uma solução tem-se libertado 1 mol de elétrons no anodo 
e no catodo. Assim:

Q = n F        (2)

sendo que, n depende da natureza da semi-reação e pode ser deduzido, desde que sejam conheci-
dos os estados de oxidação das espécies que participam, por exemplo, para a célula Zn/Cu, n = 2. 

A energia disponível é dada em Joules, J, pois V = [ J/C] e Wmáx = [ J]. Assim, 

Wmáx = n F E (3) 

onde n é dado em mols/eletron, F em [C/mol] e V em [ J/C]. 

A quantidade máxima de trabalho útil que pode ser obtida de um sistema é uma medida da 
Energia livre (∆G). Assim:

∆G = Wmax        (4)

Substituindo a Eq. (3) na Eq. (4) tem-se:
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∆G = - n F E        (5)

O trabalho máximo é igual ao decréscimo da energia livre durante a reação. Quando todas as 
espécies estão nas concentrações unitárias, a energia livre padrão para a reação é:

∆Go = - n F Eo        (6)

Esta expressão é a ponte entre a variação da energia livre, ∆G, e o potencial padrão de uma 
célula Eletroquímica. Quando o trabalho é negativo, o trabalho é executado pelo sistema e E é 
positivo. A fem pode ser pensada como uma medida da força motriz para um processo de oxir-
redução. Em uma célula eletrolítica, uma fonte externa de energia é necessária para fazer com 
que a reação ocorra. Para induzir a reação não-espontânea, a fem externa deve ser maior que o 
E da célula.
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