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Conceito
 “ Eletroquímica é a área da fisico-química 
que estuda as reações que envolvem a 
transferência de elétrons e a interconversão 
de energia química em energia elétrica.”



Eletroquímica
 A eletroquímica é baseada nas reações de 

Oxirredução. A oxirredução é uma reação 
química em que há a ocorrência de oxidação e 
redução de átomos de substâncias (espécie 
química) presentes no processo.
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Oxidar :   X o(s)  → X n+
(aq)  
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Oxidação
 Oxidação: É a perda de elétrons por parte 
de um átomo de uma espécie química.

• Aumentar o NOX 
• Perder elétrons 
• Agente redutor ou 

simplesmente redutor.



Reduzir :  X n+ 
(aq) →  X o 

(s)    
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Redução
 Redução: É o ganho de elétrons por parte 
de um átomo de uma espécie química.

• Diminuir o NOX 
• Ganhar elétrons 
• Agente oxidante ou 

simplesmente oxidante.



Exemplos:
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Zn é o redutor e Cu2+ é o 
oxidante.



Exemplos:
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Energia 
Química

Energia 
Elétrica

Espontâneo

(Célula Voltaica ou Galvânica)

 “Dispositivo elétrico que gera corrente 
elétrica a partir de reações de 

oxirredução”
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Pilha



(1786) Galvani → Propôs a “eletricidade animal” 
observando o contato de metais com os músculos da 
coxa de rãs.
(1800) Volta → Construção da primeira 
pilha. “Rosário” (moedas de cobre + placas 
de zinco e feltro embebido em salmoura)
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Breve histórico



  Nas pilhas os elétrons fluem do eletrodo onde 
ocorre a oxidação (ânodo) para o eletrodo que 
sofre redução (cátodo), através de um fio 
externo. 

  O voltímetro ligado a este fio irá medir a força 
eletromotriz (fem ou E). 

U=E-r.i 
Obs: Na química, as pilhas são geradores ideais, 

com r=zero. Assim: U=E ,ou seja, a fem da pilha 
é igual a ddp ou ΔE. 
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Conceitos importantes



  A bateria é uma associação de pilhas, em série 
ou paralelo. 

Prof: Alex

Conceitos importantes



 As pilhas e baterias podem ser classificadas em 
primárias ou secundárias, sendo que as primárias 
não são recarregáveis e as secundárias são 
recarregáveis.
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Conceitos importantes

Pilhas e baterias primárias: Quando o 
reagente é todo consumido e a reação de 
oxirredução que ocorre dentro delas cessa, essas 
pilhas devem ser descartadas.
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Conceitos importantes
Pilhas e baterias secundárias: Essas pilhas ou baterias 
podem ser recarregadas por meio da aplicação de uma 
diferença de potencial (por meio de um gerador, como 
carregador específico para o aparelho, um alternador 
ou um dínamo). Com isso, as reações envolvidas no 
funcionamento desses dispositivos ocorrem no sentido 
contrário, regenerando os reagentes e permitindo que 
a bateria seja utilizada novamente.


