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Dividiremos o nosso estudo de 
Eletroquímica em duas partes, cada 
uma correspondendo a um desses 

processos. 



CELAS ELETROQUÍMICAS 

Denomina-se cela (ou célula) galvânica (ou 
voltaica) um dispositivo no qual a ocorrência 
espontânea de uma reação de óxido-redução 

permite a geração de corrente elétrica. 

Uma reação não-espontânea de óxido-redução 
que ocorre de modo forçado é denominada 

eletrólise. E o dispositivo em que esse 
processo ocorre é chamado de cela 

eletrolítica. 



Você sabe qual é a diferença entre 
pilhas e baterias? 



Conversão de energia química em 
energia elétrica 

As pilhas e baterias produzem energia 
elétrica à custa de reações de oxirredução. 

Os metais têm sempre tendência para 
ceder elétrons. Comparando os metais, É 
possível determinar quais são os que têm 

maior ou menor tendência para ceder 
elétrons. 



fila da reatividade ou  
fila de tensões eletrolítica 

O metal mais reativo ceder elétrons para outro 
metal menos reativo. 

 



A pilha de Daniell 

Em 1836, o químico e meteorologista 
inglês John Frederic Daniell (1790-1845) 

construiu uma pilha diferente, substituindo 
as soluções ácidas utilizadas por 

Alessandro Volta (que produziam gases 
tóxicos) por soluções de sais, tornando as 
experiências com pilha menos arriscadas. 





PONTE SALINA 

A função da ponte salina é permitir a migração 
de íons de uma solução para a outra, de modo 
que o número de íons positivos e negativos na 

solução de cada eletrodo permaneça em 
equilíbrio. 





Oficialmente, por convenção mundial, as pilhas são 
representadas da seguinte maneira: 



POTENCIAL DAS PILHAS 

Na pilha de Daniell os eletrodos são de zinco 
(Zn) e cobre (Cu). 

• O Cu2+ têm maior potencial de redução (Ered) 
em relação ao Zn2+ . 

 

• O Zn2+ têm maior potencial de oxidaçao (Eoxi) 
em relação ao Cu2+ . 

 



MEDIDAS DOS POTENCIAIS 
Para determinar os Ered e os Eoxi das diversas espécies, 
foi escolhido como padrão o eletrodo de hidrogênio 

(H2), que nessas condições o potencial desse eletrodo 
(E 0) é igual a zero. 



TABELA DOS POTENCIAIS-PADRÃO DE 
ELETRODO 



FORÇA ELETROMOTRIZ (fem ou ΔE0) 

A força eletromotriz de uma pilha é a 
diferença de potencial elétrico medida 
entre os seus terminais (+ e -), quando 

ela não está sendo usada para gerar 
corrente. 

Quanto maior o valor do ΔE° maior a 
capacidade da pilha gerar corrente 

elétrica. 



VOLTÍMETRO 

É um aparelho que fornece o valor de 
uma grandeza denominada diferença 

de potencial elétrico entre dois 
pontos de um circuito elétrico, cuja 

unidade no Sistema Internacional de 
Unidades, é o volt (V). 





CÁLCULO DA FORÇA ELETROMOTRIZ 
Usa-se a convenção da IUPAC, segundo a 
qual E0 representa o potencial-padrão de 

redução. 

E0 = E0
 oxidação + E0 redução 



Concluímos que a reação é possível (espontânea), pois a ΔE0 > 0. 

 

ΔE0 = + 0,76 +(+0,34) 

ΔE0 = 1,1 V   

ΔE0 = +0,34 – (-0,76) 

ΔE0 = 1,1 V   

E0 = E0
 oxidação + E0 redução 



Exemplo 1 

Concluímos que a reação não é possível (não é 
espontânea) e, portanto, não caracteriza uma pilha. 

E0 = E0
 oxidação + E0 redução 


