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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 2 

Metais e Ligas Metálicas: Pilhas e Baterias: uma oxidação útil 

Proteção dos metais 

Metais, complexos e cor 

 

Conteúdos e Metas 

 

• Degradação dos metais 

o Pilhas e baterias: uma oxidação útil 

▪ pilhas como fonte de energia 

▪ reatividade dos metais e o potencial-padrão de redução 

▪ extensão das reações redox 

 

• Associar pilha (célula galvânica) a um dispositivo em que é produzida corrente elétrica a partir de uma 

reação de oxidação-redução espontânea. 

• Distinguir entre os dois tipos de células eletroquímicas: galvânica e eletrolítica. 

• Interpretar a reação da célula eletroquímica com base em duas semirreações (reações de elétrodo). 

• Relacionar o ânodo de uma célula eletroquímica com o local (ou elétrodo) onde ocorre a oxidação e o 

cátodo com o local (ou elétrodo) onde ocorre a redução. 

• Associar o ânodo de uma célula galvânica ao elétrodo negativo e o cátodo ao elétrodo positivo. 

• Interpretar a função da ponte salina como componente de algumas células galvânicas. 

• Indicar e justificar o sentido do fluxo dos eletrões no circuito exterior que liga os elétrodos e o sentido 

dos iões na ponte salina. 

• Associar elétrodo inerte a um elétrodo que não é oxidado ou reduzido na reação eletroquímica que ocorre 

na sua superfície. 

• Representar uma célula galvânica pelo diagrama de célula. 

• Associar a força eletromotriz de uma célula galvânica (ou tensão da célula) à diferença de potencial 

elétrico entre os dois elétrodos, medida num voltímetro. 

• Indicar que a diferença de potencial de uma célula galvânica depende da temperatura, da natureza dos 

elétrodos e da concentração dos iões envolvidos na reação. 

• Associar a tensão-padrão de uma célula galvânica à diferença de potencial medida em condições-

padrão: concentração 
31mol dm

 para as soluções e pressão 
51,01 10 Pa  para gases. 

• Identificar o par 2H / H

  como termo de comparação para potenciais-padrão de redução, associando-lhe 

o potencial zero. 

• Interpretar o conceito de potencial-padrão de redução. 

• Prever a maior ou menor extensão de uma reação de oxidação-redução com base na série eletroquímica 

de potenciais-padrão de redução. 

• Determinar a força eletromotriz de uma célula eletroquímica em condições-padrão a partir de valores 

dos potenciais-padrão de redução. 

• Identificar alguns metais e ligas metálicas com elevada resistência à corrosão. 

• Interpretar o processo de proteção catódica e o papel do ânodo de sacrifício em aplicações correntes 

como, por exemplo, proteção de oleodutos (pipelines), termoacumuladores e navios. 
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•  Identificar a galvanoplastia como uma técnica de revestimento para proteção de metais e interpretar o 

processo a partir de série eletroquímica. 

• Identificar a anodização do alumínio como um processo que aproveita o facto de o alumínio ser 

naturalmente protegido da oxidação pela formação de uma camada impermeável de óxido de alumínio. 

 

Metais, complexos e cor 

o complexos e compostos de coordenação 

o iões complexos no quotidiano 

o a cor nos complexos 

 

• Caracterizar um complexo com base na sua estrutura: ião metálico central rodeado de aniões ou 

moléculas neutras, designados por ligandos. 

• Indicar que os ligandos têm como característica comum a presença de, pelo menos, um par de eletrões 

não partilhado (não ligante), designando o átomo do ligando que possui o par de eletrões por átomo 

dador. 

• Interpretar a ligação química que se estabelece entre o metal e os ligandos com base na partilha do par 

de eletrões não ligantes entre o dador e o metal. 

• Associar o número de coordenação ao número de átomos dadores que envolvem o átomo do metal. 

• Caracterizar um ligando polidentado, ou quelante, como um ligando que pode coordenar-se ao ião 

metálico central por mais do que um átomo dador, identificando-o com base na sua estrutura. 

• Justificar a utilização do ácido etilenodiaminotetra-acético (EDTA) na complexação de metais em 

situações em que estes são prejudiciais, como, por exemplo, na indústria alimentar, em detergentes e 

na terapia de envenenamento por metais pesados. 

• Identificar, com base em informação selecionada, o papel dos complexos em diversas áreas como, por 

exemplo, em aplicações terapêuticas anticancerígenas (complexos de platina), imagiologia médica 

(complexos de gadolínio e gálio) e sistemas luminescentes (complexos de európio). 

• Indicar que a cor de complexos está relacionada com transições eletrónicas envolvendo eletrões de 

orbitais d. 

 

Exercícios 

 

1. Considere uma célula voltaica com a seguinte constituição: 

 

• Elétrodos de prata e de zinco mergulhados em soluções aquosas dos respetivos iões; 

• Ponte salina contendo NaNO3 (aq) 

1.1. Escreva a semi-equação da cada uma das reações que ocorrem em cada um dos elétrodos. 

1.2. Faça o esquema da célula considerada e assinale o cátodo e o ânodo. 

1.3. Indique o sentido do movimento dos eletrões e dos iões a partir da ponte salina e nos eletrólitos. 

 

2. Um estudante construiu duas células eletroquímicas como mostra a figura. 
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2.1. Escreva as equações químicas que traduzem as transformações que ocorrem na célula 1. 

2.2. Na célula 2 a solução na semi célula à esquerda apresenta inicialmente uma cor alaranjada devida à 

presença dos iões Fe 2+ (aq) (verde pálido) e Fe3+ (laranja). A outra semi célula tem uma cor azul devido à 

presença dos iões Cu2+ (aq). Descreva a alteração de cor que irá ocorrer em cada uma das semi células 

durante o funcionamento da célula. 

2.3. Indique o valor de Eº inicial da célula 1. 

2.4. À medida que a reação progride o valor de E da célula vai diminuindo. Explique sucintamente este 

fato. 

2.5. “Se não existisse a ponte salina, a célula, praticamente não produzia corrente elétrica.” Comente esta 

afirmação. 

2.6. Indique para a célula 2 o oxidante e o elétrodo onde ocorre a oxidação. 

 

3. Uma pilha constituída por elétrodos de cobre e prata e por soluções de nitrato de cobre (II) e nitrato de 

prata funciona com base na reação: 

 

𝐶𝑢(𝑠) + 2 𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2 𝐴𝑔(𝑠) 

 

3.1. Faça o esquema e o diagrama da pilha. 

3.2. Quais são os sinais dos elétrodos? Justifique em termos das semi-equações aí verificadas. 

3.3. Qual é o sentido do fluxo de eletrões? 

3.4. Qual é o sentido do movimento dos iões na ponte salina? 

 

4. As pilhas mais comuns possuem elétrodos de zinco e cobre.  

 

𝑬𝟎(𝑪𝒖𝟐+ 𝑪𝒖⁄ ) = +𝟎, 𝟑𝟒 𝑽 

𝑬𝟎(𝒁𝒏𝟐+ 𝒁𝒏⁄ ) = −𝟎, 𝟕𝟔 𝑽 

 

4.1. Qual é o elétrodo que é o ânodo e qual é o cátodo? 

4.2. Escreve a reação global da célula eletroquímica. 

4.3. Qual a f.e.m desta pilha em condições padrão? 

 

5. Uma pilha galvânica clássica é de zinco e cobre, que pode ser representada da seguinte maneira: 

 

𝑍𝑛(𝑠)|𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)||𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)|𝐶𝑢(𝑠) 

Classifique em Verdadeira ou Falsa cada uma das seguintes afirmações: 

 

(A) É um dispositivo que não pode ser usado como fonte de energia. 

(B) A energia elétrica de uma pilha é obtida a partir de reações químicas espontâneas. 

(C) O elétrodo de cobre é o cátodo. 

(D) O zinco sofre redução no ânodo. 

(E) Nesta pilha, para cada mole de zinco que se oxida ocorre a redução de uma mole de cobre. 

(F) KCl, cloreto de potássio, pode ser usado como ponte salina. 

(G) O elétrodo de cobre recobre-se de zinco. 

(H) O elétrodo de zinco desgasta-se. 

 

6. Explique a função de uma ponte salina numa célula voltaica. 

 

7. Identifique o elétrodo que, durante o funcionamento da pilha a seguir representada, diminui de massa. 

 

𝑃𝑏(𝑠)|𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)||𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)|𝐶𝑢(𝑠) 
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8. Usando a tabela dos potenciais padrão de redução indica qual o sentido espontâneo das reações 

químicas: 

 

8.1. 𝐶𝑢(𝑠) + 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) ⇆ 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑠) 

8.2. 𝑀𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) ⇄ 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) 

 

9. Construiu-se uma célula eletroquímica usando um elétrodo de cobre e um outro de magnésio, 

mergulhados, respetivamente numa solução de nitrato de cobre e de nitrato de magnésio. 

 

9.1. Indique a reação química que ocorre no ânodo. 

9.2. Indique o elétrodo negativo. 

9.3. Indique o valor do potencial desta célula em condições padrão. 

 

10. Considere o esquema referente a uma pilha em que ocorre oxidação do zinco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine a tensão da pilha nas seguintes condições padrão. 

 

11. Considere o seguinte diagrama de uma pilha: 

 

𝐶𝑢(𝑠)|𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)||𝐴𝑔+(𝑎𝑞)|𝐴𝑔(𝑠) 

 

11.1. Escreva a equação química que descreve a reação global que ocorre. 

11.2. Identifique o ânodo. 

11.3. Identifique o elétrodo negativo. 

11.4. Identifique o cátodo. 

11.5. Indique onde ocorre a oxidação. 

11.6. Indica o sentido do movimento dos iões na ponte salina. 

11.7. Indica o sentido do movimento dos eletrões nos elétrodos. 

 

12. Uma pilha constituída por elétrodos de cobre e prata e por soluções de nitrato de cobre (II) e nitrato de 

prata funciona com base na reação: 

 

𝐶𝑢(𝑠) + 2 𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2 𝐴𝑔(𝑠) 

 

12.1. Faça o esquema da pilha. 

12.2. Identifique o ânodo e o cátodo.  

12.3. Qual é o sentido do fluxo de eletrões? 

12.4. Qual é o sentido do movimento dos iões na ponte salina? 

12.5. Qual a função da ponte salina? 

12.6. Qual o elétrodo positivo? 
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13. Uma célula eletroquímica é preparada a partir de elétrodos de alumínio e níquel nas condições padrão. 

 

𝑬𝟎(𝑵𝒊𝟐+ 𝑵𝒊⁄ ) = −𝟎, 𝟐𝟓 𝑽 

𝑬𝟎(𝑨𝒍𝟑+ 𝑨𝒍⁄ ) = −𝟏, 𝟔𝟔 𝑽 

 

13.1. Escreva a equação da célula de acordo com o sentido em que a reação é espontânea. 

13.2. Determine a força eletromotriz da pilha nas condições padrão. 

 

14. Indique o número de coordenação, o número de oxidação do metal e a carga dos ligandos antes de 

coordenarem o metal para os seguintes complexos. 

 

14.1. [𝐶𝑢(𝐻2𝑂)2(𝑁𝐻3)4]2+ 

14.2. 𝐶𝑜(𝑁𝑂2)3(𝑁𝐻3)3 

14.3. [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]4− 

14.4. 𝑃𝑡𝐶𝑙2(𝑁𝐻3)2 

 

15. Selecione a opção que completa corretamente a frase: “Os sais dos complexos… 

 

(A) São constituídos por um catião metálico e um anião. 

(B) São constituídos por um elemento central e por ligandos que podem ser aniões ou catiões. 

(C) São constituídos por um elemento central e por ligandos que podem ser aniões ou moléculas. 

 

16. Considere os compostos de coordenação: 

 

(A) [𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6]𝐶𝑙3 

(B) 𝐾2[𝐶𝑢𝐶𝑙4] 

(C) 𝑁𝑎2[𝑃𝑡𝐶𝑙4] 

 

Identifique o elemento central, o número de oxidação do átomo central, o número de coordenação do 

complexo e os ligandos. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

 


