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Disciplina: Físico-Química I
Código: CQ046

Natureza: 
( X ) Obrigatória 
(  ) Optativa

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-

requisito:CM401 
Co-requisito: Modalidade: ERE-II

CH Total: 60

CH semanal: 6 horas

(em 10semanas)

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Gases. Primeira lei da termodinâmica. Termoquímica. Ciclo de Carnot e máquinas 
térmicas. Segunda lei da termodinâmica. Equilíbrio e espontaneidade de reações 
químicas)

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 

Disciplina obrigatória ofertada no formato híbrido (síncrono e assíncrono) como parte do
Segundo Semestre letivo do ano de 2020, interrompido inicialmente pela crise sanitária.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

Equações de Estado de Gases; Primeira Lei da Termodinâmica: calor, trabalho, energia
interna e entalpia,  Segunda Lei  da Termodinâmica:  entropia e equações de estado;
Terceira  Lei  da  Termodinâmica:  cálculo  da  entropia  absoluta;  Potencial  Químico  e
evolução da Energia de Gibbs ao longo de um processo químico; Equilíbrio Químico:
cálculo da constante de equilíbrio, princípio de Le Chatelier

OBJETIVO GERAL
Desenvolver conceitos de termodinâmica aplicada em sistemas químicos e adquirir o
ferramental necessário a ser utilizado nas disciplinas subsequentes na área de Físico-
Química e nas disciplinas específicas de química em geral 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar o comportamento dos gases ideais quando submetidos a variações de volume,
pressão e temperatura. Descrever misturas gasosas ideais em termos da lei de Dalton..
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Expressar  as  propriedades de gases reais  em termos das isotermas e  do fator  de
compressibilidade. Utilizar a equação de van der Waals e aplicá-la para determinar os
valores  das constantes  críticas.  Descrever  o  princípio  dos  estados correspondentes
aplicando  equação  de  van  der  Waals.  Definir  funções  de  estado.  Identificar  as
propriedades de um sistema e vizinhanças. Conceituar trabalho, calor e energia interna.
Classificar os processos como exotérmicos ou endotérmicos. Formular a primeira lei da
termodinâmica.  Fundamentar  o  conceito  de  entalpia  e  relacionar  a  entalpia  com a
energia transferida na forma de calor sob pressão constante. Definir estado padrão de
uma substância e variação de entalpia padrão para reações químicas. Reconhecer os
diferentes tipos de variação de entalpia. Enunciar a lei de Hess e manipular equações
termoquímicas.  Analisar  a  dependência  da entalpia  com a  temperatura..  Relacionar
capacidade calorífica sob pressão constante e sob volume constante para qualquer
substância. Enunciar a segunda lei da termodinâmica.  Relacionar a energia livre de
Gibbs  com  a  entalpia.  Definir  entropia  e  analisá-la  em  transformações  e  reações
químicas. Analisar a eficiência de máquinas térmicas. Derivar as relações de Maxwell e
a equação de Gibbs-Helmholtz. Definir potencial químico e analisar sua variação com a
pressão para um gás perfeito. Definir fugacidade e o estado padrão de um gás real.
Determinar o potencial químico de uma substância numa mistura.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
As aulas serão divididas em dois grupos:  aquelas agendadas para as terças-feiras,
9:30,  serão  síncronas e as de sexta-feira,  7:30,  serão  assíncronas.  O controle  de
presença será  feito  por  meio de listas  de exercícios (de 3 a 6 questões),  a  serem
respondidas individualmente. As avaliações serão baseadas nas listas de exercícios e,
dependendo do assunto, poderão utilizar-se das ferramentas disponibilizadas na página
da  UFPR  VIRTUAL  (moodle),  assim  como  a  apresentação  de  seminários  curtos
(duração de 15 a 30 minutos). 

a) sistema de comunicação: As aulas serão ministradas e gravadas utilizando-se as
facilidades  da  plataforma  Teams  (Microsoft).  As  listas  de  exercício  deverão  ser
encaminhadas,  pelos  estudantes,  utilizando-se  o  aplicativo  forms.office.com  e,  as
avaliações, poderão lançar mão da ferramenta moodle disponível no AVA. As dúvidas
dos  discentes  poderão  ser  encaminhadas  por  email  institucional.  Estimular-se-á  a
interação entre os discentes pelo uso de ferramentas de comunicação por meio de
celular (WhatsApp).  Um arquivo Excel, contendo os links atualizados para cada uma
das atividades, será disponibilizado aos alunos para que estes possam acompanhar as
atividades com maior facilidade.

b) modelo de tutoria: O professor será o tutor da disciplina devendo acompanhar as
atividades  discentes,  conforme  o  cronograma  do  curso;  retornando  retorno  às
solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas.

c) material didático para as atividades de ensino: as aulas serão gravadas e os seus
arquivos  serão  disponibilizados.  As  listas  de  exercício  serão  disponibilizadas  no
aplicativo  forms.office.com.  Exemplos  contendo  a  resolução  de  problemas  serão
empregados  durante  o  curso.  O  conteúdo  didático  será  extraído  de  livros  textos
clássicos de físico-química. 

d)  infraestrutura  tecnológico,  científico  e  instrumental  necessário  à  disciplina:  Será
necessário que os alunos matriculados tenham um email institucional válido para que o
acesso  aos  formulários  no  aplicativo  forms.office.com  seja  autorizado.  Os  alunos
também deverão dispor de um smart phone com câmera fotográfica ou uma máquina
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fotográfica com conectividade para um desktop ou notebook,

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados
pelos discentes: Os alunos já devem ter provavelmente frequentado outras disciplinas
em regime não presencial no período especial ocorrido no início do mês de agosto de
2020.

f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência será
somente  por  meio  da  realização,  de  forma  assíncrona,  de  trabalhos  e  exercícios
domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 

g) indicação do número de vagas:  Serão oferecidas 60 vagas. 

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: estas informações
estarão  presentes  no  cronograma  anexado  neste  formulário:  horário  estabelecido
(síncrona) horário livre (assíncrona).

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 As avaliações serão feitas pelas listas de exercício disponibilizadas em cada módulo de
duas  horas-aula  e,  constatando-se  a  necessidade  de  mais  atividades  avaliativas,  a
plataforma moodle poderá ser utilizada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

1) P.  W.  Atkins  –  “Físico-Química”,  (tradução),  Volumes  1  a  3,  6a edição,  LTC
Editora S.A, RJ (1999).

2) Atkins, P. W. Physical chemistry, Oxford,  5ª  ou 6e edição (língua Inglesa) .

3) Levine, I. N. Physical chemistry, McGraw-Hill, 3ª , 4ª , 5ª ou 6ª edição.
4) Notas de aula do professor

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
5) Castellan, G. W. Fundamentos de Físico-Química, LTC, vol. 1.
6) DeVoe,  H.  -  Thermodynamics  and  Chemistry  2nd  ed.  Howard  -DeVoe

Copyrighted – 2014
7) Atkins,  P.  W.;  de  Paula,  J;  Friederman,  R.;  Quanta,  Matter  and  Change:  A

Molecular  Approach to  Physical  Chemistry,  2nd ed -  Oxford  University  Press,
2014

8) Atkins, P. W. -The Laws of Thermodynamics: A Very Short Introduction – Oxford
University Press, 2014

9) Keeler,  J.;  Wother,  P.  -  Chemical  Structure  and  Reactivity,  2nd  ed  -  Oxford
University Press, 2015

Professor da Disciplina: __Eduardo Lemos de Sá_____________________________

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): _  edulsa@ufpr.br   / edulsa@quimica.ufpr.br__

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________
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CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA :
Horários: terça-feira (9:30-11:30) síncrona

sexta-feira (7:30-9:30) assíncrona
# Mês Dias Assunto
1

Maio

4 e 7 Apresentação. Gases ideais, Teoria Cinética dos gases
2 11 e 14 Gases Reais , Calor e Trabalho, Primeira Lei da Termodinâmica
3 18 e 21 Discussão de Exercícios e Aulas de Dúvidas
4

25 e 28
Equações de estado para a energia interna, Processos

isotérmicos, isovolumétricos e isobáricos, Calor em reações
químicas em volume constante, Calor em reações químicas em

pressão constante. Entalpia
5

Junho

1 e 4 Ciclo de Born-Haber, Termoquímica, Entalpias de reação em
função da temperatura, Processos  adiabáticos

6
8 e 11

Segunda Lei da Termodinâmica, Entropia e as suas equações de
estado , Terceira Lei da Termodinâmica, Energias de Gibbs e

Hemholtz
7 15 e 18 Cálculos da variação de entropia em diversos processos.
8 22 e 25 Discussão de Exercícios e Aulas de Dúvidas
9 29 e

02/07
Equação fundamental da termodinâmica e equações de Maxwell,

Potencial químico,
1
0

Julho

6 e 9 Evolução da energia de Gibbs em uma reação química, Energia
de Gibbs e constante de equilíbrio termodinâmico

1
1

13 e 16 Caracterização de equilíbrios químicos

1
2

20 e 23  Determinação experimental de constantes de equilíbrio

1
3

27 e 30  Princípio de Le Chatelier,

1
4

Agosto

3 e 6 Equilíbrio químico em sistemas importantes

1
5

10 e 13 Resolução de Problemas e Exercícios Envolvendo Equilíbrios
Químicos

1
6

17 EXAME FINAL
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	PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

