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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. conhecer conceitos fundamentais de eletroquímica e resolver problemas que envolvam a equação de Nernst.
2. conhecer as características fundamentais de uma bateria.
3. conhecer exemplos de aplicação da eletroquímica na indústria. Adquirir o conceito de eletrólise.
4. saber aplicar o conceito de corrosão eletroquímica de materiais e conhecer as principais técnicas de proteção contra a corrosão.
5. aplicar conceitos sobre a cinética das reações de elétrodo e saber aplicar a equação de Tafel.
6. conhecer os conceitos fundamentais sobre a tecnologia das células de combustível e seu funcionamento.
7. aplicar conceitos fundamentais sobre a termodinâmica das células de combustível.
8. conhecer as características dos diferentes tipos de células de combustível.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Ter conhecimentos de química e de matemática.

Conteúdo da unidade curricular
Conceitos fundamentais de eletroquímica. Características de uma bateria. Eletroquímica na indústria. Corrosão eletroquímica. Cinética eletroquímica. Células de
combustível. Funcionamento e termodinâmica das células de combustível. Sistemas de células de combustível.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conceitos fundamentais de eletroquímica.
- Reações de oxidação-redução. Acerto de equações de oxidação-redução.
- Noção de ânodo, cátodo, reação anódica, reação catódica. Força eletromotriz de uma pilha.
- Células galvânicas. Células eletrolíticas.
- Potenciais padrão de elétrodo.
- Espontaneidade das reações redox.
- Efeito da concentração na f. e. m. de uma célula. A equação de Nernst. Pilhas de concentração.
2. Características de uma bateria: conceitos básicos.
- Baterias.
- Voltagem.
- Capacidade de carga.
- Curva de descarga.
- Energia armazenada.
- Potência.
- Pilhas primárias. Pilhas secundárias. Pilhas de combustível.
3. Eletroquímica na indústria.
- Eletrólise.
- Equação de Faraday.
- Eletrometalurgia.
4. Corrosão eletroquímica.
- Conceito de corrosão.
- Fatores que afetam a corrosão.
- Tipos de corrosão.
- Corrosão eletroquímica.
- Velocidade de corrosão.
- Passivação. Proteção catódica. Proteção anódica.
- Diagramas de Pourbaix.
5. Cinética eletroquímica.
- Introdução.
- Velocidade de reação.
- Polarização eletroquímica (ativação, concentração, queda óhmica).
- Equação de Tafel.
- Teoria do potencial misto.
6. Células de combustível.
- Introdução.
- Classificação das células de combustível.
- Características dos sistemas de células de combustível.
- Vantagens e desvantagens.
- Aplicações.
7. Funcionamento e termodinâmica das células de combustível.
- Introdução.
- Reações eletroquímicas nas células de combustível.
- Funcionamento ideal das células de combustível.
- Relação entre a energia de Gibbs padrão e o potencial da célula de combustível.
- Eficiência da célula de combustível.
- Funcionamento real da célula de combustível.
- Polarização de elétrodo. Tipos de sobrevoltagem.
- Fatores que afetam o funcionamento das células de combustível.
8. Sistemas de células de combustível.
- Célula de combustível de eletrólito polimérico (PEFC).
- Célula de combustível alcalina (AFC).
- Célula de combustível de ácido fosfórico (PAFC).
- Célula de combustível de carbonatos fundidos (MCFC).
- Célula de combustível de óxidos sólidos (SOFC).
- Célula de combustível de metanol (DMFC).
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas: Exposição de conceitos teóricos. Apresentação, análise e discussão de exemplos de aplicação. Aulas práticas: resolução acompanhada de
exercícios de aplicação; esclarecimento de dúvidas relativas a exercícios propostos para resolução no período não-presencial. Período não-presencial: estudo dos
conteúdos teóricos, resolução de exercícios propostos.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 20% (Capítulos 1 e 2)
- Prova Intercalar Escrita - 20% (Capítulos 3 e 4)
- Exame Final Escrito - 35% (Todos os capítulos. Nota mínima de 6.)
- Temas de Desenvolvimento - 7% (Trabalho sobre Corrosão, com apresentação oral.)
- Temas de Desenvolvimento - 18% (Trabalho sobre Células de Combustível, com apresentação oral.)
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 85%
- Temas de Desenvolvimento - 15% (Trabalho sobre Células de Combustível, com apresentação oral (obrigatório).)
3. Alternativa 3 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros

Validação Eletrónica
Ana Maria Alves Queiroz da Silva

Hélder Teixeira Gomes

Paulo Alexandre Vara Alves

13-10-2020

15-10-2020

23-11-2020

Página 2 de 2

