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Caro aluno, agora que já realizamos o experimento (você acompanhou no vídeo), vamos apontar 
alguns fatos sobre as alterações ocorridas: 
- A intensidade da cor azulada da solução de sulfato de cobre devido à presença de íons cobre II (Cu2+). Então, a 
diminuição da coloração, significa que esses íons “desaparecem” da solução. 
- No mesmo momento, ocorre a deposição de um sólido castanho-avermelhado sobre o pedaço da palha de 
aço, essa cor é característica de materiais formados por átomos de cobre; 
- Podemos concluir que átomos de cobre que estavam na solução na forma de íons, depositaram-se sobre a 
palha de aço na forma de cobre metálico (Cu); 

 
Podemos representar de forma simplificada utilizando uma semi-reação, expressa por:  

 
Cu2+ (aq) → Cu(s) 

 
A palha de aço se desfez porque o ferro metálico, que compõe a palha de aço, “dissolve-se”, 

diminuindo a sua quantidade. Os átomos de ferro metálico (Fe) foram para a solução na forma de íons Fe2+. A 
outra semi-reação pode ser expressa por:  
 

Fe(s) → Fe2+ (aq) 
 

Obs.: Estou chamando de semi-reação a reação simplificada que apresenta somente as espécies envolvidas. 
 O objetivo desta explicação é demonstrar que em uma reação química deste tipo evidencia-se a 
explicação da frase: a oxidação e a redução são processos complementares. O cobre e o ferro foram as 
espécies que participaram do processo.  
 
Logo surgem dois conceitos importantes: 
 
Oxidação: a espécie que perde elétrons sofre oxidação. Pelas semi-reações percebe-se que o ferro sofreu 
oxidação. Quem oxida perde elétrons. 

 
Redução: a espécie que ganha elétrons sofre redução. Pelas semi-reações percebe-se que o cobre sofreu 
redução. Quem reduz ganha elétrons. 
 
Atividade: faça um resumo da aula prática postada no vídeo. É muito útil desenhar durante a anotação do 
experimento, ajuda a lembrar de como as características foram alteradas. Lembre-se que a química é uma 
ciência baseada na observação. Você pode reproduzir a atividade em casa. É uma aula simples e não oferece 
risco algum. O sulfato de cobre é muito utilizado em tratamento de piscina, peça ajuda a um adulto 
responsável.  
 

Fonte: https://sites.google.com/site/quimicacompilhasebaterias/experiencias/reacao-entre-o-sulfato-de-cobre-e-a-palha-
de-aco 


