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Ficha 2 (variável) 

 
 

 

Disciplina: Físico-Química II (CQ 047) Código:  CQ047 

Natureza:  
(X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

CQ046 ou TQ412 
Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
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. Equilíbrio de fases. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1-) 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.  

2-) 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 incongruente. Miscibilidade total e parcial no estado sólido. 
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 coloides. Descrever métodos de preparação de coloides. 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 
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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 
20 vagas para Química/Eng. Química 
 
As aulas serão realizadas via Microsoft Teams, e gravadas, sendo disponibilizadas para os alunos assistirem em 
horário alternativo. As aulas consistirão do conteúdo teórico, resolução de exercícios e apresentação de vídeos.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação contará com: 

1-) Três atividades de resolução de exercícios: atividade 1 (curvas de equilíbrio), atividade 2 (termodinâmica de 
fases) e atividade 3 (diagramas de fases); os alunos terão uma aula de 2h para resolver como atividade domiciliar e 
ainda terão tempo para dúvidas de todos exercícios. 

2-) Prova envolvendo curvas de equilíbrio, termodinâmica de fases e diagramas de fases 

3-) Trabalho final envolvendo tensão superficial, suas consequências e aplicações: os tópicos do assunto serão 
sorteados entre equipes de alunos terão que 6h para preparo e consulta à professora sobre o trabalho, onde 
deverão apresentar o conceito sorteado e dar um exemplo de aplicação (com fotos) e escolher um vídeo disponível 
online que ilustre o efeito/ ou experimento relacionado. 
 
A média final será: 
Média = (Atividade 1+Atividade 2+Atividade 3)/3*0,3+Prova*0,3+Trabalho*0,4 
 
A contabilização da frequência será feita pelos exercícios entregues, trabalhos e prova. 

 

CRONOGRAMA  
 

Aula quarta 13:30-15:30 
 

MAIO 

05/05 Aula 1 – Síncrona - Apresentação ; Curvas de equilíbrio – 2h 

12/05 Aula 2 – Assíncrona - Resolução exercícios -Atividade 1– entregar 19/05 – 2h  

19/05 Aula 3 – Síncrona - - Termodinâmica de misturas -2h 

26/05 Aula 4 – Assíncrona - Resolução exercícios –Atividade 2- Entregar 02/06 – 2h  

JUNHO 

02/06 Aula 5 – Síncrona - Diagrama de fase parte 1 – 2 h 

09/06 Aula 6 – Síncrona - Diagrama de fase parte 2 – 2 h 

16/06 Aula 7 – Assíncrona - Resolução exercícios –-Atividade 3 - Entregar 30-06 – 2h 

23/06 Aula 8 – Assíncrona – Resolução exercícios, semana de estudo e período para tirar dúvidas 

exercícios – 2h  

30/06 Aula 9 – Síncrona - Prova 1 (curvas de equilíbrio, termodinâmica de fases e diagramas de 

fases) 

 

JULHO 

07/07 Aula 10 – Síncrona - Apresentação do trabalho final, sorteio dos pontos; Apresentação de 

conceitos; Entregar trabalho 03/08; -2h 

14/07 Aula 11 – Assíncrona - Período para realização do trabalho – 2h 

21/07 Aula 12 – Assíncrona - Período para realização do trabalho – 2h 
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28/07 Aula 13 – Assíncrona – Período para realização do trabalho, tirar dúvidas e finalização do 

trabalho –2h  

AGOSTO 

04/08 Aula 14 – Síncrona - Apresentação dos trabalhos entregues; Todos trabalhos devem ser 

entregues. 

11/08 Aula 15 – Síncrona - Apresentação dos trabalhos entregues  

Até 

14/08 

Divulgação notas finais 

 

18/08 Exame final 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

• Mortimer R.G. Physical Chemistry 2000 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry) 

• Atkins, P. Físico-Química Vol. 1 e 2. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

• Daltin, D. Tensoativos – Química, propriedades e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2011. 
• Todo o material de aula (slides e listas) serão disponibilizados em pdf. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

• Levine, I.N. Físico-Química. Vol.1 e 2. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

• Burrows, A.; Holman, J.; Parsons, A.; Piling, G.; Price, G. Química3: introdução à química 

inorgânica, orgânica e físico-química:Vol.1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

• Shaw, D. J. Introduction to colloid and surface chemistry (colloid and surface engineering). Oxford 

Butterworth-Heinemann, 1992. 

• Hiemenz, P.C. Principles of colloid and surface chemistry. 3rd ed . New York: M.Dekker, 1997. 

• Myers, D. Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and Applications. 2a Ed., John Wiley & 

Sons, Inc, 1999. 
• Artigos selecionados da Química Nova na Escola, Revista Virtual de Química, disponíveis online, 

 
 

 

Professor da Disciplina: _____Elisa Souza Orth_____________________________________ 
 
 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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