
Eletroquímica
Aula 02 : Potenciais de Oxirredução

Foi escolhido H2 (g) como padrão e as medições são realizadas a 25oC, 1 atm de 
pressão e o eletrodo inerte de platina (Pt) imerso numa solução ácida de 1 mol/L. 
Ao eletrodo padrão é atribuído potencial de oxidação e redução nulo. Eo= O V.

2H+(aq) + 2e- →  H2(g)

 

H2(g) → 2H+(aq) + 2e-

(oxidação)

(redução)

(EPH)

H+
(eletrodo inerte)



2H+(aq) + 2e- →  H2(g)
(redução)

Zn → Zn2+ + 2e-
(oxidação)

Potenciais de Oxirredução

Resultado:
        Zn2+ + 2e-→ Zn Eo= -0,76 V



2H+(aq) + 2e- →  H2(g)
(redução)

Fe+2(aq) → Fe+3(aq) + e-
(oxidação)

Potenciais de Oxirredução

Resultado:
Fe+3(aq) + e- → Fe+2(aq)   Eo= -0,77 V

Eletrodo inerte

0,77 V



Dados:  Cu2+ + 2e-→ Cu   Eo= +0,34 V
       Zn2+ + 2e-→ Zn   Eo= -0,76 V

(elétrons) (elétrons)





Dados:  Cu2+ + 2e-→ Cu  Eo= +0,34 V
        Zn2+ + 2e-→ Zn Eo= -0,76 V

Cu+2 Zn+2

I II

I)
         Cu2+ + 2e- →  Cu  Eo= +0,34 V

               Zn → Zn2+ + 2e-  Eo= +0,76 V
       Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq)+ Cu(s) 

ddp= + 1,1 VII)
         Cu → Cu2+ + 2e- Eo= -0,34 V

                Zn2+ + 2e- →  Zn Eo= -0,76 V

Zn2+(aq) + Cu(s) → Zn(s) + Cu2+(aq)
ddp= - 1,1 V

(reação ocorre)

(reação não ocorre)



Composição geral de uma pilha
Dispositivo da pilha responsável por gerar a diferença de potencial. 
Ele fornece a superfície onde ocorrerá a oxidação e a redução.

Eletrodos:

O eletrodo que reduz:  CÁTODO (+)
O eletrodo que oxida:  ÂNODO (-)

Ânodo (-) 
(semi-reação 
de oxidação)

Cátodo (+) 
(semi-reação 
de redução)

Fluxo de 
elétrons

Eo(Redução) 
Menor

Eo(Redução) 
Maior



Composição geral de uma pilha

É a solução que age sobre os eletrodos.
Eletrólito:

Eletrólito



Composição geral de uma pilha
Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, tais como 
resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes 
de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo 
menos um caminho fechado para a corrente elétrica.

circuito externo

Circuito externo:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_tens%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_tens%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_corrente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interruptor


A ponte salina ou a parede porosa tem a função de manter o 
funcionamento da pilha por mais tempo, mantendo a neutralidade das 
soluções de cada uma das células.

Composição geral de uma pilha
Ponte salina:



Composição geral de uma pilha
Parede porosa:

A parede porosa pode substituir a 
ponte sal ina. Trata-se de uma 
membrana permeável, que permite o 
transporte de íons de uma célula para a 
outra.


