Moedas com luz
Materiais
Vinagre  LED (diâmetro c. 8 mm)  7 moedas de cobre (5 cên;mos)  5 anilhas 
papel  prato pequeno

1. Cortar o papel em quadrados de 1,5 cm de lado e
embeber em vinagre;
2. Colocar três moedas num prato, formando um
triângulo;
3. Colocar um quadrado de papel em cima das moedas
e, por cima deste, colocar uma anilha;
4. Colocar uma moeda em cima da anilha e novamente
um papel embebido em vinagre;
5. Repe;r o procedimento até serem usadas todas as
moedas e anilhas;
6. Colocar o terminal mais longo do LED a tocar nas
moedas da base e o mais curto a tocar na anilha do
topo da pilha.

De onde vem a energia de uma pilha?
O que gera a corrente elétrica que faz com que o LED acenda?

Se as moedas, os papéis e as anilhas es;verem empilhados corretamente, o LED irá
iluminar suavemente com uma pilha de 4 moedas e mais intensamente com 5
moedas.

O LED recebe energia que transforma em luz. Esta energia provém de uma reação de
oxidação redução, baseada na transferência de eletrões. Nesta experiência, a
transferência de eletrões é feita entre o cobre (Cu) e o zinco (Zn). O zinco é um redutor
mais forte, ou seja, tem mais tendência a perder eletrões do que o cobre, pelo que vai
sofrer oxidação, dando origem ao Zn2+ e libertando dois eletrões, de acordo com a
reação:
Zn (s)
Zn2+ (aq) + 2eNa super[cie da moeda existe uma camada de óxido de cobre, devido à oxidação com
o ar, exis;ndo cobre sob a forma de ião Cu2+. Estes iões cobre vão receber os dois
eletrões libertados pelo zinco, que apresentam mobilidade devido à presença de uma
solução condutora (neste caso o vinagre), formando-se cobre sólido, de acordo com a
reação:
Cu2+ (aq) + 2eCu (s)
Estas reações ocorrem nas super[cies da anilha e da moeda, pelo que os eletrões
transferem-se com facilidade, originando um potencial elétrico. Ao u;lizar-se o LED
para ligar a anilha do topo com a moeda da base, cria-se um circuito onde todos os
pares oxidação redução podem trocar eletrões gerando uma corrente.

