
 

 
 

Ficha 2 (variável) CQ049 / CQ245 
 

 

Disciplina: Físico-Química IV / Fisico Química V Código: CQ049 e CQ245 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      ( ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 
CQ046 / CQ238 

Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 2 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB):0 
Campo (CP): 0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada 

(OR):0 
Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo dos conceitos termodinâmicos envolvendo as reações eletroquímicas, tanto em solução quanto na 
superfície de eletrodos. Estudo de íons em solução e ciclos termodinâmicos. Conceitos de cinética 
eletroquímica para a compreensão das principais técnicas de caracterização eletroquímica e os principais 
temas atuais que tenham como base reações envolvendo transferência de elétrons. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Reações redox, potenciais padrão, equação de Nernst, pilhas, ciclos termodinâmicos, equação de Born, 
Lei de Debye Huckel, superfícies eletródicas, cinética eletroquímica, equação de Butler-Volmer, técnicas 
eletroquímicas, dispositivos baseados em reações eletroquímicas.  

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá entender os principais conceitos e aplicações envolvendo reações eletroquímicas em 
solução e em superfície de eletrodos.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Avaliar as diferenças entre as reações eletroquímicas e entender como essas reações estão presentes 
nos dispositivos atuais que são baseados nessas reações. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será realizada através de vídeos de aulas previamente gravados e disponibilizados aos alunos para que 
estes possam acessá-los com maior frequência e de acordo com as respectivas disponibilidades (assíncrona). Serão 
separados em quatro (04) vídeos, seguidos por aulas presenciais (síncronas) de dúvidas e resolução de exercícios. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Ao final dos vídeos acima mencionados, haverá uma lista de exercícios que o aluno deverá resolver e 
enviar ao docente, via plataforma TEAMS com prazo de entrega previamente estabelecido. Haverá uma 
avaliação final (presencial via TEAMS) em que o aluno resolverá uma outra lista de exercícios, podendo 
consultar todo e qualquer material disponível. A média final será calculada como: 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Exatas  
Departamento de Química 
 



 

Mex – Média das listas de exercícios 

AF = Avaliação final 

Mex – Média das listas de exercícios 

AF = Avaliação final 08/09 
 

EXAME: 11/09 

 
CRONOGRAMA 

AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS NO TERCEIRO CICLO (10/08 a 14/08) 
 

Programação: 

Vídeo 01: Reações redox, potenciais padrão, equação de Nernst, pilhas; 

Vídeo 02: Ciclos termodinâmicos, equação de Born, Lei de Debye Huckel; 

Vídeo 03: Superfícies eletródicas, cinética eletroquímica, equação de Butler-Volmer; 

Vídeo 04: Técnicas eletroquímicas, dispositivos baseados em reações eletroquímicas. 

data atividade CH / horas 

10/08* Reunião presencial com os matriculados para testes na plataforma TEAMS e explicação 

detalhada da metodologia a ser desenvolvida 

10/08 Divulgação do Vídeo 01 e da primeira lista de exercícios, a ser entregue em 

14/07.  

05 (cinco) 

10/08 a 

14/08 

Atividades domiciliares para resolução da lista de exercícios e visualização do 

Vídeo 01. 

14/08* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (sobre Vídeo 01) – Entrega 

da Lista 01. 

02 (duas) 

14/08 Divulgação do Vídeo 02 e da segunda lista de exercícios, a ser entregue em 

21/07. 

05 (cinco) 

17/08 a 

21/08 

Atividades domiciliares para resolução da lista de exercícios e visualização do 

Vídeo 02. 

21/08* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (sobre Vídeo 02) – Entrega 

da Lista 02. 

02 (duas) 

21/08 Divulgação do Vídeo 03 e da terceira lista de exercícios, a ser entregue em 

28/07. 

05 (cinco) 

24/08 a 

28/08 

Atividades domiciliares para resolução da lista de exercícios e visualização do 

Vídeo 03. 

28/08* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (sobre Vídeo 03) – Entrega 

da Lista 03. 

02 (duas) 

28/08 Divulgação do Vídeo 04 e da quarta lista de exercícios, a ser entregue em 04/09. 05 (cinco) 

31/08 a 

04/09 

Atividades domiciliares para resolução da lista de exercícios e visualização do 

Vídeo 02. 

04/09* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (sobre Vídeo 04) – Entrega 

da Lista 04. 

02 (duas) 



08/09* Avaliação final - presencial 02 (duas) 

09/09 DIVULGAÇÃO DAS NOTAS FINAIS 

11/09* EXAME - Avaliação presencial 02 (duas) 

TOTAL (CH) 30 horas 

 

As atividades síncronas (*) estão programadas para o horário de 15:30-17:30, porém, pode ser alterada 

de acordo com a Coordenação do curso, em ajustes relacionados com conflito de horários com outras 

disciplinas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 

a. Compton, R.G. Electrode Kinetics: Reactions Volume 27, 1st Ed 1987. 
(https://www.sciencedirect.com/bookseries/comprehensive-chemical-kinetics/vol/27/suppl/C) 

b. Mortimer R.G. Physical Chemistry 2000 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry) 

c. Plieth, W. Electrochemistry for Materials Science 2007 1st Ed. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780444527929/electrochemistry-for-materials-science) 

d. Zoski, C. Handbook of Electrochemistry 2006 1st Ed. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780444519580/handbook-of-electrochemistry) 

e. Todo o material de aula, slides com informações e listas de exercícios serão disponibilizados em 
arquivos pdf. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

a. Rajeshwar, K.; Ibanez, J. Environmental Electrochemistry, 1st Ed 1997. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125762601/environmental-electrochemistry) 

 
1.  BARD,  A.  J.;  FAULKNER,  L.  R.  Electrochemical  methods:  fundamentals  and  applications. 2nd 
ed. New York : John Willey & Sons, 2001.  
2. ATKINS, P. Physical Chemistry 6THed. Oxford, 1998.  
3. BRETT C.; BRETT, A. M. O. Electrochemistry: principles, methods and applications. Oxford : Oxford 
University Press, 1993.  
4. BOCKRIS,  J.  O.  M.; KHAN, S.  U.  M.  Surface  electrochemistry:  a molecular level  approach. New 
York : Plenum Press, 1993. 
5. IZUTSU, K. Electrochemistry in nonaqueous solutions. Weinheim : Wiley-VCH, 2002.  
6.  CONWAY,  B.  E.  (Ed.)  Modern  Aspects  of  Electrochemistry  Series,  v.  38.  New  York  : Springer; 
2004. 
 
 

 

 

Professor da Disciplina: MARCIO VIDOTTI 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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