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A Comissão Organizadora do XIII
Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e
Eletroanalítica (SIBEE), realizado em Araraquara
no período 01 a 05 de dezembro de 2002, com a
promoção do Instituto de Química da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), presta,
nesta ocasião, uma homenagem ao Professor
Ernesto Rafael Gonzalez pela sua contribuição
significativa à Eletroquímica, dedicando-lhe este
número da revista Eclética Química.

Escrever sobre o Professor Ernesto Rafael
Gonzalez é uma tarefa que muito nos honra, mas
também nos traz uma grande responsabilidade,
uma vez que este eminente professor e
pesquisador possui uma extensa gama de serviços
prestados à comunidade científica e acadêmica
do país.

O Professor Gonzalez graduou-se em
Química pela Universidade de Buenos Aires em
1962 e concluiu seu doutoramento em 1965, sob
a orientação do Professor Roger Parsons nesta

mesma Universidade. Em 1966 realizou seu Pós-
Doutorado na Universidade de Bristol,
Inglaterra, e posteriormente foi contratado como
professor da Universidade Central de Caracas,
Venezuela, no período de 1967 a 1969. Em 1970
foi contratado como professor da Universidade
de Newcastle Upon Tyne, Reino Unido. Em 1972
foi contratado como professor do Instituto de
Física e Química de São Carlos da Universidade
de São Paulo (IFQSC/USP), tendo sido professor
visitante (1983) do Laboratório Nacional de Los
Alamos nos Estados Unidos da América.

A chegada do Professor Ernesto Rafael
Gonzalez ao Brasil, ou mais especificamente a São
Carlos, faz parte da historia da implantação dos
cursos de Pós-Graduação neste país. Juntamente
com o Professor Carlos Bunge iniciou uma
metodologia de ensino ministrada nestes cursos,
então recém-criados, moldando um modelo de
qualidade reconhecida pela CAPES ao longo das
últimas décadas.

Prof. Dr. Ernesto Rafael Gonzalez
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A trajetória acadêmica do Professor
Gonzalez no Instituto de Química de São Carlos da
Universidade de São Paulo, nome atual do então
IFQSC/USP, demonstra o desenrolar de uma
carreira universitária construída passo a passo com
dedicação e competência, exercendo as funções de
Professor Colaborador (1972), Professor Visitante
(1973), Professor Colaborador (1973-1980),
Professor Livre Docente (1980-1981) culminando
com a de Professor Titular (desde 1981). Nas
atividades de ensino, sua atuação pode ser
evidenciada nas memoráveis aulas de
Termodinâmica e Eletroquímica, tanto em nível de
graduação quanto de pós-graduação, onde sempre
apresenta o conteúdo dessas disciplinas dentro do
estrito rigor matemático da dedução de fórmulas,
levando o aluno à compreensão plena dos modelos
físico-químicos estabelecidos.

O Professor Ernesto Rafael Gonzalez tem
desempenhado as mais diversas atividades
administrativas na Universidade, dentre as quais
cabe salientar, Diretor do IFSC/USP, Presidente da
Fundação de Apoio a Física e Química, Chefe do
Departamento de Química e Física Molecular,
Coordenador da Pós-Graduação, Membro do
Conselho Curador da FUVEST, do Conselho do
Centro de Divulgação Cientifica e Cultural, de
Congregações e de Conselhos Departamentais.
Dentre as atividades de formação de recursos
humanos constam a orientação de dezesseis
doutores, vinte e cinco mestres e quarenta e quatro
estudantes de iniciação científica. Apesar da
magnitude destes números, sempre soube imprimir
um estilo pessoal de orientação, onde prevalecia a
aplicação das bases cientificas aos trabalhos
desenvolvidos, aliada a uma férrea perseverança
quanto à reprodutibilidade dos resultados obtidos.
Como decorrência desta formação, seus ex-
orientados têm obtido sucesso no desempenho de
suas funções na sociedade, estabelecendo um
grande efeito multiplicador. Esta característica
originou a formação da “Escola de Eletroquímica
de São Carlos”, a qual juntamente com a
colaboração do Professor Luis Alberto Avaca e
posteriormente do Professor Carlos V. D’Alkaine
tornou-se um exemplo de centro de excelência em
eletroquímica no país.

A produção científica do Professor Ernesto
Rafael Gonzalez pode ser dimensionada pela
publicação de cerca de uma centena e meia de
trabalhos em periódicos científicos nacionais e
internacionais, mais de uma centena e meia de
trabalhos em anais de eventos científicos, seis
capítulos de livros e dois livros textos de

eletroquímica, cinco patentes registradas e mais de
sete dezenas de conferências e seminários realizados
no país e no exterior.

O Professor Gonzalez sempre teve uma
atuação destacada na comunidade de eletroquímica
nacional e internacional, como Presidente da
Sociedade Ibero-Americana de Eletroquímica
(SIBAE), Representante da Seção Local da
Electrochemical Society, membro do corpo editorial
de diversas revistas científicas e membro de
comissões organizadoras de vários congressos
científicos desta área do conhecimento. Sua atuação
tem sido extensivamente abrangente, tendo
realizado pesquisas em diferentes áreas do saber.
Dentre estas, no tocante à Eletroquímica
Fundamental, cumpre-nos salientar os estudos da
estrutura da interface eletrodo/solução, que tiveram
a primazia da realização de estudos experimentais
de dupla camada elétrica no país, os estudos de
eletrocatálise e os recentes estudos dos fenômenos
não lineares em Eletroquímica. Também tem sido
decisiva sua atuação na área de Eletroquímica
Aplicada, tendo desenvolvido estudos de
eletrolisadores para a produção de hidrogênio, bem
como, os trabalhos pioneiros no desenvolvimento
de células de combustível no país.

Finalmente, não poderíamos encerrar esta
sucinta apresentação do Professor Ernesto Rafael
Gonzalez sem mencionar alguns aspectos também
altamente relevantes de sua presença em outras
atividades como a esportiva, onde sua abnegada
paixão pelo ciclismo não foi suficientemente
reconhecida, porém, lhe proporcionou conhecer
os mais remotos rincões do Estado de São Paulo e a
cultural, onde a notória performance de exímio
tocador de saxofone e de harmônica de boca tem
sido bastante reconhecida pelos meios sociais da
cidade de São Carlos e circunvizinhanças.

Assim, considerando as inúmeras atividades
desempenhadas pelo Professor Ernesto Rafael
Gonzalez nas áreas de ensino, pesquisa, extensão
universitária e administração, sempre exercida com
competência, qualidade e critério, a Comissão
Organizadora do XIII SIBEE agradece, em nome
de toda a comunidade de Eletroquímica e
Eletroanalítica, os inúmeros serviços prestados pela
sua pessoa e a oportunidade ímpar de podermos
conviver com sua presença marcante na
comunidade científica brasileira.

Nelson Ramos Stradiotto
Presidente da Comissão Organizadora
do XIII Simpósio Brasileiro de
Eletroquímica e Eletroanalítica (SIBEE)


