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Ficha 2 (variável) 

 
 

 

 

Disciplina: Físico-Química II Código: CQ047 

Natureza:  
( X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ046 ou TQ412 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 08 
Padrão (PD): 
30 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Fenômenos de superfície. Termodinâmica do equilíbrio de fases. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

- Fenômenos de superfície: 

 Tensão superficial, propriedades de superfícies curvas, ação capilar. 

 Surfactantes, concentração superficial de excesso, filmes de Langmuir-Blodgett, 

Forças de adesão e coesão, Tensão interfacial, aderência entre líquidos e líquidos com 

sólidos.  

 Adsorção em superfícies sólidas, adsorção física e química.  

 

- Equilíbrio de fases: 

 Condição de equilíbrio entre fases em termos de potencial químico. A regra das fases. 

 Equação de Clapeyron. 

 Diagrama de fase para substâncias puras. 

 Definição de solução ideal, termodinâmica de misturas, potencial químico de solução 

ideal, equação de Gibbs-Duhem. 

 Soluções de dois líquidos voláteis, potencial químico de líquidos, diagrama de fase 

temperatura composição, equilíbrio líquido-vapor, destilação, azeótropos. 

 Lei de Raoult e Lei de Henry. 

 Equilíbrio entre fases líquidas. 

 Equilíbrio sólido-líquido, diagramas eutéticos, diagramas incluindo formação de 

compostos, ponto de fusão incogruente. 

 Miscibilidade total e parcial no estado sólido. 
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 Diagramas de fase triangulares para sistemas de três componentes, líquidos 

parcialmente miscíveis. 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

   Controlar processos químicos que envolvam transição e equilíbrio de fases e avaliar o papel das 

superfícies de materiais em processos físico-químicos. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Utilizar o conceito de tensão superficial para interpretar o papel da nucleação na formação de 

fases líquidas, o fenômeno da capilaridade e a formação de bolhas. Descrever métodos 

experimentais para determinação da tensão superficial. Avaliar o efeito da tensão interfacial na 

aderência entre fases. Descrever a ação de surfactantes sobre a tensão superficial e avaliá-la 

quantitativamente através da equação de tensão superficial de Gibbs. Descrever e classificar 

colóides. Descrever métodos de preparação de colóides. Descrever termodinamicamente e em 

termos de ligação o processo de adsorção, distinguindo adsorção física e química. Descrever 

quantitativamente (através de isotermas) o processo de adsorção, mostrando como obter isotermas 

experimentais através de dados da variação da cobertura fracional com a pressão. Calcular, 

através dos parâmetros das isotermas, a área efetiva ocupada por moléculas adsorvidas em 

superfícies. Utilizar a regra das fases para determinar o estado de equilíbrio de sistemas com 

várias fases e componentes. Interpretar termodinamicamente curvas de pontos de fusão e 

ebulição. Descrever mudanças de fase de soluções ideais e a influência de solutos em baixa 

concentração nas mudanças de fase do solvente. Descrever o processo de destilação de soluções 

ideais e de azeótropos, calculando o rendimento e a pureza do destilado. Descrever, através de 

diagramas de fase, o estado de misturas de líquidos parcialmente miscíveis, misturas de sólidos e 

líquidos e misturas de sólidos. Calcular, através de diagramas de fase triangulares e a composição 

das fases de uma mistura de três líquidos parcialmente miscíveis. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

   A disciplina será desenvolvida em aulas gravadas disponíveis na plataforma Youtube e 

atendimento aos alunos na plataforma Teams Microsoft. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

   Provas a serem resolvidas parte em formulários na plataforma Teams e parte de forma escrita 

com digitalização e envio ao professor por e-mail. A nota final será a média simples das provas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Physical Chemistry - David W. Ball 

2nd edition Wadsworth Cengage Learning, Stamford, USA (2015) 

Biblioteca Digital Cengage (cadastrar-se no site e buscar o livro): 

https://cengagebrasil.vstbridge.com/#/login 
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Chemical Thermodynamics - Erno Keszei 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-19864-9.pdf 

 

Material da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre fenômenos de superfície: 

http://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/09/FQ_II_Fenomenos_superficie.pdf 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
 

Material da Sociedade Brasileira de Química sobre coloides 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc09/quimsoc.pdf 

 

Material da Universidade de São Paulo sobre termodinâmica de transições de fase (sistemas de 

um componente): 

http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/1488970/LOQ4040/Capitulo%203%20-

%20Equilibrio%20de%20Fases%20parte%201.pdf 

 

Material da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre termodinâmica de transições de fase 

(sistemas multicomponentes) 

https://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/09/FQ_II_Diagramasdefase.pdf 
 

Artigo (em inglês) da Wikipedia sobre adsorção 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adsorption 

 

Artigo (em inglês) da Wikipedia sobre coloides 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colloid 
 

 

 

Professor da Disciplina: __Harley Paiva Martins Filho_____ 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


