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EMENTA 

Conceitos básicos de Oxidação e redução. Potencial de Eletrodo. Pilhas eletroquímicas. Velocidade da corrosão – Polarização e 
Passivação. Diagramas de Pourbaix. Formas de corrosão. Técnicas eletroquímicas de estudo da corrosão. Técnicas de inspeção e 
proteção contra corrosão. 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da unidade curricular consiste em apresentar um conteúdo aprofundado sobre corrosão aos estudantes do curso de Pós-
graduação do FQMAT. A abordagem do curso estuda os mecanismos e formas de corrosão, bem como os processos de proteção contra 
corrosão. Neste caso, através de exemplos práticos será possível estudar cada forma de corrosão e seus respectivos sistemas de 
proteção. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos básicos – Custos 

2. Oxidação e redução 

3. Potencial de Eletrodo 

4. Pilhas eletroquímicas 

5. Velocidade da corrosão – Polarização e Passivação 

6. Diagrama de Pourbaix 

7. Formas de corrosão: 

a. Corrosão generalizada 

b. Corrosão Galvânica 

c. Aeração diferencial 

d. Pite 

e. Passivação 

f. CST – Corrosão sob tensão 

g. Fragilização pelo hidrogênio 

h. Corrosão pelo solo 

i. Corrosão microbiológica 



j. Corrosão em concreto 

k. Corrente de fuga 

l. Corrosão em altas temperaturas 

m. Corrosão por fadiga 

8. Técnicas eletroquímicas de estudo da corrosão. 

9. Técnicas de inspeção e proteção contra corrosão: 

a. Proteção catódica por anodo de sacrifício e corrente impressa 

b. Proteção anódica 

c. Revestimentos 

d. Inibidores de corrosão 
 

METODOLOGIA DE ENSINO E RECURSOS AUXILIARES 

A disciplina ocorrerá através das plataformas digitais: 

- Portal Didático (parte assíncrona), do Campus Virtual da UFSJ. 

- Google meet (parte síncrona).  

O aluno irá cursar a disciplina de forma assíncrona e síncrona. O conteúdo será apresentado através de videoaulas gravadas pelo 
professor. Todas as atividades, tarefas, textos, videoaulas (links para o Youtube), listas de exercícios, cronograma, serão disponibilizados 
no Portal Didático. Cabe ao aluno acompanhar o cronograma e o andamento da disciplina no Portal Didático. 

A parte síncrona será para discussão de artigos científicos e dúvidas sobre o conteúdo. Será disponibilizado no portal didático, 
semanalmente, o link do Google Meet para a aula.  

Além do horário de atendimento via Google Meet, os alunos poderão utilizar ferramentas assíncronas para enviar suas dúvidas ao 
professor (fóruns e mensagens via Portal Didático). 
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE MÍDIA: 
 
Para cursar a disciplina, o aluno deverá dispor de: 
Computador pessoal. 
Acesso à internet. 
Câmera ou escâner  (para fotografar ou escanear as tarefas/atividades/avaliações). 
 

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 

 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA: 
O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento de tarefas/atividades propostas semanalmente (no prazo 
estabelecido pelo professor), e pela participação nos horários síncronos. O discente que não concluir 75% das tarefas/atividades 
propostas será reprovado por infrequência. 
 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação do aprendizado será realizada através da escrita de uma revisão bibliográfica sobre o tema determinado pelo professor 
(mínimo de 5 e máximo de 10 páginas). 
 
O trabalho será realizado individualmente. 
 
A atividade avaliativa vale 10 (dez) pontos. Se a nota for menor do que 6 (seis) pontos, o aluno será reprovado. 
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