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EMENTA:  

Técnicas de potencial e corrente controlados; métodos hidrodinâmicos; técnicas 

baseadas no conceito de impedância. Técnicas de potencial controlado - Método de 

salto de potencial: experimentos com um ou mais saltos de potencial; salto de potencial 

sob controle difusional; correntes limites no eletrodo de mercúrio;amostragem de 

corrente para reação reversível; amostragem de corrente para reação irreversível; 

sistemas com mais de um componente; técnica cronoamperométrica reversa; 

polarografía de pulso; cronocoulometria. - Método de varredura de potencial: sistemas 

reversíveis, sistemas totalmente irreversíveis; sistemas quase reversíveis; sistemas 

com mais de um componente; técnicas convolutivas. · Técnicas de corrente controlada. 

- comparação com o método de potencial controlado; teoria geral do método; curvas de 

potencial-tempo em eletrólise; sistemas com mais de um componente; métodos 

derivativos. · Métodos hidrodinâmicos - Tratamento teórico para sistemas convectivos; 

eletrodo de disco rotatório; eletrodo de disco e disco anel. · Técnicas baseadas no 

conceito de impedância - Revisão sore circuitos; circuito equivalente de uma célula 

eletroquímica; interpretação de impedância faradaica; parâmetros cinéticos das 

medidas de impedância; voltametria AC; efeitos da resistência da solução e capacitância 

da dupla camada elétrica; transformada de Fourier na análise dos dados. 
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