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 13 Eletroquímica: pilhas galvânicas

Em aulas anteriores trabalhou-se com o conceito  “energia”, mais especificamente o seu fluxo na 
forma de calor. Um outro mecanismo de intercâmbio de energia entre dois sistemas é o trabalho. Existem 
várias formas de trabalho, entre elas o trabalho elétrico que é o objeto de estudo da Eletroquímica. 

A  unidade básica de estudo da Eletroquímica é a célula eletroquímica, que pode ser classificada em 
dois tipos: (i)  célula voltaica ou galvânica (pilhas, acumuladores e baterias), na qual o trabalho elétrico é 
produzido partir de reações espontâneas de oxirredução e (ii) célula eletrolítica, que utiliza corrente elétrica 
para produzir reações redox (transformações que não seriam espontâneas na ausência de uma diferença de 
potencial externa).

Quando se coloca em contato os dois reagentes, o agente oxidante e o agente redutor, estes podem 
reagir  rapidamente  ao  transferir  elétrons  entre  si.  Para  evitar  que  isto  ocorra  numa  célula  galvânica, 
usualmente os reagentes são segregados, separando-os em dois recipientes distintos ou colocando-os em uma 
fase em que a difusão das substâncias é muito lenta. A reação ocorre somente quando se liga um condutor 
elétrico entre os dois terminais (polos) das pilhas, por permitir a transferência eletrônica. 

Nesta  aula  serão  construídas  duas  pilhas,  para  conhecer  sua  constituição  e  o  princípio  de  seu 
funcionamento. Serão ainda medidas as diferenças de potencial elétrico das pilhas,  e a sua capacidade de 
realização de trabalho (acender um LED).  O LED  (light emitting diode  ou diodo emissor de luz) é um 
dispositivo semicondutor que converte trabalho elétrico em luz.

 13.1 Tarefa pré-laboratório

1) Procure  em um dos livros  de  Química Geral  das  referências  bibliográficas  o  esquema de uma pilha 
galvânica, e copie-o no Caderno de Laboratório. Cite o livro em que a informação foi obtida. 

2) Pesquise qual é a definição de potencial elétrico e qual sua unidade SI. 
3) Procure as equações das semi-reações de redução e os respectivos potenciais padrões, correspondentes às 

duas pilhas que serão construídos no experimento.

 13.2 Procedimento

Construção e determinação do potencial da pilha de Daniell

Prepare a ponte salina, preenchendo um tubo de vidro em forma de ″U″ com uma solução saturada 
de KCl (ou NH4Cl). Tampe as extremidades do tubo com pedaços de algodão embebidos na mesma solução. 
Tome  cuidado  para  que  bolhas  de  ar  não  se  formem no  interior  do  tubo.  O  algodão  não  deve  estar 
excessivamente compactado, para que este não acabe impedindo a migração de íons. 

Transfira 50 mL de solução 0,10 mol L-1 de ZnSO4 para um béquer. Em um outro béquer, coloque 50 
mL de solução 0,10 mol L-1 de CuSO4. Anote no Caderno de Laboratório a cor de cada uma das soluções. 

Lixe os bastões (ou lâminas) de zinco e de cobre para remover impurezas, até que a superfície fique 
brilhante. Lave-os então com água destilada. Mergulhe os bastões nas soluções correspondentes. Ligue o 
eletrodo de zinco ao terminal negativo e o eletrodo de cobre ao terminal positivo do voltímetro. Coloque a 
ponte salina, efetue a leitura e anote a diferença de potencial no caderno. Desligue e remova o voltímetro. 

Tente conectar os terminais do LED à pilha e verifique se ocorre seu acendimento. 

Junte-se com as outras equipes de laboratório e faça associação em série de duas, três ou mais pilhas. 
Meça os valores de diferenças de potencial. Finalmente, ligue o LED e verifique se ocorre seu acendimento.

Desmonte as pilhas ao retire os eletrodos e a ponte salina das soluções. Não descarte as soluções na 
pia, transfira-as para um frasco apropriado. 

Construção da pilha de permanganato e zinco metálico:

Coloque num béquer de 100 mL, cerca de 50 mL de solução 0,10 mol L-1 de KMnO4 (previamente 
acidulada com solução 2,0 mol L-1 de H2SO4 na proporção 4:1 em volume). Mergulhe o eletrodo de carbono 



CQ092 – 24

e o eletrodo de zinco nessa solução, sem deixar que os dois entrem em contato direto. Evite que a ponta do 
voltímetro toque na solução, pois esta tem ação muito corrosiva sobre metais

Faça no caderno um desenho esquemático da pilha.

Com o auxílio do voltímetro, faça a leitura da diferença de potencial.

Desconecte o voltímetro, ligue o LED aos dois terminais da pilha e observe. 

Desmonte as pilhas ao retire os eletrodos e a ponte salina das soluções. Não descarte as soluções na 
pia, transfira-as para um frasco apropriado. 

 13.3  Tarefa pós-laboratório

1) No esquema preparado no caderno, identifique o ânodo e o cátodo da pilha de Daniell, bem como os 
fenômenos  químicos  que  ocorrem em cada  um dos  eletrodos.  Compare  o  potencial  da  pilha  obtido 
experimentalmente com o ΔE° calculado através da tabela de potenciais-padrão de eletrodo.

2) No mesmo esquema, represente o fluxo de elétrons quando se ligam os eletrodos com um fio condutor. 
Represente ainda o fluxo de íons na ponte salina.

3) Faça o mesmo para a pilha de KMnO4 e zinco. 

4) Qual a diferença na montagem entre as pilhas de Daniell (zinco e cobre) com a de KMnO4 e zinco? Tente 
achar uma razão para esta diferença. 
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