
FÍSICO-QUÍMICA IV ( ELETROQUÍMICA ) 

 

Pré-requisitos: CM401        Código: CQ 049 

Carga horária: 02 horas / semana       Créditos: 02  

Horário:  Quartas-feiras de 15:30 h às 17:30 h (turma A) – sala EQ03 

Professor: Joaquim D. Da Motta Neto                 Fone: 3361-3300 

 

 

I. Conteúdo programático geral. 

i)  Íons em solução. Teoria de dissociação. Condutividade.  

ii)  Lei da migração independente. Mobilidades iônicas. Números de transporte. 

iii) Termodinâmica de íons em solução. Lei de Debye & Huckel. 

iv) Células eletroquímicas. Células eletrolíticas. Células galvânicas. 

v)  Meias-reações. Tipos de eletrodos. Equação de Nernst. Potenciais padrão. 

vi) Coeficientes de atividade. Constantes de solubilidade.  

vii) Cinética eletroquímica. Medidas de pH. Eletrodos seletivos. 

viii) Dupla camada elétrica. Modelo de Helmholz. Modelo de Gouy. Modelo de Stern. 

ix) Transferência de carga. Equação de Butler-Volmer. Polarização. Gráfico de Tafel. 

x)  Eletrólise. Corrosão. Métodos de proteção. 

 

II. Avaliação: a nota dependerá de dois itens: a freqüência do aluno e seu desempenho no 

corpo de tarefas designado pelo professor responsável. A freqüência mínima exigida pelo 

CEPE é de 75% das aulas ministradas. Assim sendo, será considerado reprovado por falta 

(RF) o aluno que não atingir esta freqüência. Casos extraordinários (falta por doença etc.) 

serão resolvidos a critério do professor responsável. Serão considerados aprovados por média 

(AM) os alunos que, além de obterem a freqüência mínima, atingirem média parcial (MP) 

igual ou superior a 70 (setenta) após computado o seguinte corpo de notas: 

 

 MP = [ P1 + P2 + P3 ] / 3   Média parcial 

  

Recomenda-se que o aluno procure construir uma boa média desde o começo, quando a 

quantidade de matéria é menor. Consulte o professor em caso de dúvida! Não espere até a 

última hora ! Será aplicado um exame final na data de 11 de dezembro de 2019. Serão 

considerados aprovados após o exame final (AF) os alunos que alcançarem média 50 

(cinquenta). 

O gabarito de cada prova será afixado no quadro de avisos para consulta. Em caso de 

dúvida, o professor responsável estará disponível para esclarecimentos. Recomenda-se que 

cada aluno esteja constantemente a par de sua situação, de modo a evitar situações de última 

hora. O professor tem de se preocupar com uma turma inteira, por isso ele não pode ser 

responsável por um aluno apenas. Cada aluno é responsável por tomar a iniciativa de 

procurar o auxílio do professor se achar necessário. 
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IV. Intenção de Cronograma e Datas Notáveis:  

 

Parte I  íons em solução 

 

5 de agosto   Início do segundo semestre de 2019. 

7 de agosto   Aula 1. Leitura do syllabus. Teoria de dissociação. Condutividade. 

14 de agosto   Aula 2. Eletrólitos fortes e fracos. Lei da migração independente. 

21 de agosto   Aula 3. Mobilidades iônicas. Números de transporte. 

28 de agosto   Aula 4. Revisão e exercícios. 

4 de setembro  Primeira prova ( P1 ). Toda a matéria das quatro primeiras aulas. 

 

Parte II  Eletroquímica de equilíbrio 

 

11 de setembro  Aula 5. Termodin. de íons em solução. Lei de Debye & Huckel. 

18 de setembro  Aula 6. Células eletroquímicas. Células galvânicas e eletrolíticas. 

25 de setembro  Aula 7. Meias-reações. Tipos de eletrodos. Equação de Nernst. 

1-3 de outubro  SIEPE. EVINCI. ENAF. 

9 de outubro   Aula 8. Constantes de equilíbrio. Potenciais padrão. Termoquímica.  

16 de outubro  Aula 9. Coeficientes de atividade. Constantes de solubilidade. 

23 de outubro  Aula 10. Revisão e exercícios. 

30 de outubro  Segunda prova ( P2 ). Toda a matéria da quinta à décima aula. 

 

Parte III  Cinética eletroquímica 

 

6 de novembro  Aula 11. Medidas de pH. Eletrodos seletivos. Dupla camada elétrica. 

13 de novembro  Aula 12. Transferência de carga. Equação de Butler-Volmer. 

20 de novembro  Aula 13. Polarização. Eletrólise. Corrosão. 

27 de novembro  Aula 14. Revisão e exercícios. 

4 de dezembro  Terceira prova ( P3 ). Toda a matéria das últimas quatro aulas. 

4 de dezembro  Último dia letivo do Segundo Semestre de 2019. 

 

11 de dezembro     Exame final do Segundo Semestre de 2019. Toda a matéria. 


