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Ficha 2 

Período Especial-III 
 

 

Disciplina: Termodinâmica e Cinética Código: CQ114 
 

 

Natureza: 
(X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ113 
Co-requisito:  Modalidade: ERE-III 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

Prática Específica (PE): 

0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
     Equilíbrio de fases. Fenômenos de superfície. Cinética Química. Fundamentos da cinética 

eletroquímica. 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 
 
     Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial III 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

I. Fenômenos de superfície  
•  Tensão superficial. 

  Pressão dentro de uma superfície líquida curva. 
  Metaestabilidade de fases. 
  Capilaridade. 

•  Tensão interfacial. 
  Solubilidade. 
  Aderência.  

•  Surfactantes. 
  Isoterma de Gibbs. 

•  Adsorção em sólidos. 
  Adsorção física e química. Isotermas de adsorção. 
  Entalpia isostérica de adsorção. 

 
II. Transições de fase de substâncias puras  

•  Diagramas de fase.  
•  Leis de equilíbrio de fases. 

  Equação de Clapeyron. 
  Equação de Clausius-Clapeyron. 

  
III. Transições de fase de misturas 

•  Potencial químico em misturas líquidas. Lei de Raoult. Propriedades coligativas. 
•  Fase. Componentes independentes. Variância.  
•  Regra das fases.  
•  Diagramas de fase para dois componentes. 

  Equilíbrio líquido-vapor controlado pela pressão. 
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  Equilíbrio líquido-vapor controlado pela temperatura. 
  Solubilidade mútua de dois líquidos. 
  Equilíbrio líquido-sólido. 

•  Diagramas de fase para três componentes. 
  Solubilidade mútua de três líquidos. 

 
IV. Cinética Química empírica 

•  Definição de velocidade de reação. Leis de velocidade empíricas.  
•  Reações nas vizinhanças do equilíbrio.  
•  Influência da temperatura na velocidade de reação.  

 
V. Mecanismos das reações 

•  Reações elementares. 
•  Reações elementares consecutivas. Aproximações da etapa determinante, do estado 

permanente e do pré-equilíbrio.  
•  Reações unimoleculares. 
• Reações em cadeia. 

 
VI. Cinética de reações complexas 

•  Catálise homogênea. Catálise ácido-base.  
•  Catálise enzimática. 

 
VII. Dinâmica molecular de reações 

•  Teoria da colisão. 
•  Cinética de reações em solução. 

 
VIII. Cinética eletroquímica 

•  A dupla camada elétrica. 
•  Cinética da transferência de carga. Sobretensão. 
•  Eletrólise. 

 
 
Cronograma das atividades (síncronas e assíncronas): 
 

03/05 a 

25/05 

Período para visualização dos vídeos de aulas do item I do programa. 

(assíncrono) 

26/05 Primeira prova (21:00-23:00 h) 

27/05 a 

22/06 

Período para visualização dos vídeos de aulas dos itens II e III do programa. 

(assíncrono) 

23/06 Segunda prova (21:00-23:00 h) 

24/06 a 

13/07 

Período para visualização dos vídeos de aulas dos itens IV e V do programa. 

(assíncrono) 

14/07 Terceira prova (21:00-23:00 h) 

15/07 a 

10/08 

Período para visualização dos vídeos de aulas dos itens VI, VII e VIII do 

programa. (assíncrono) 

11/08 Quarta prova (21:00-23:00 h) 

16/08 Provas de segunda chamada (19:00-21:00 h) 

18/08 Prova final (21:00-23:00 h) 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 

     Controlar processos físico-químicos que envolvam transição e equilíbrio de fases e avaliar o 

papel das superfícies de materiais em processos físico-químicos. Avaliar a duração das reações 

químicas e os fatores que a influenciam para reações em fase gasosa, em solução, com catálise 

homogênea ou enzimática e de transferência de elétrons em superfícies. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

     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. 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 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. Definir lei de velocidade e constante de velocidade de 

reações químicas. Descrever métodos para a determinação de ordens de reação. Diferenciar 

transformações químicas reversíveis e irreversíveis. Propor mecanismos de reações em termos de 

processos elementares. Calcular constantes de velocidade de reações a partir de dados 

experimentais. Discutir os efeitos de catalisadores sobre a velocidade de reações. Comparar as 

teorias do complexo ativado e das colisões em termos da descrição cinética de processos 

bimoleculares simples. Estudar a interface eletrodo/solução em condição de polarização para 

diferentes reações. Reconhecer as diferenças entre os métodos experimentais usados para 

determinar parâmetros cinéticos em reações sobre superfícies sólidas. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

     Número de vagas: 30 

     A disciplina será desenvolvida em vinte e seis aulas pré-gravadas disponíveis na plataforma 

YouTube totalizando cinquenta e duas horas. Para comunicação com os alunos e execução de 

provas será criada a equipe "Termodinâmica e Cinética - Química - PE3" na plataforma Microsoft 

Teams. Durante toda a duração da disciplina, o professor ficará disponível para atendimento aos 

alunos em reunião aberta na plataforma Microsoft Teams em um total de quatro horas semanais. Os 

slides de aulas, em formato pdf, assim como as listas de exercícios e orientações sobre o 

desenvolvimento da disciplina, incluindo instruções sobre a execução das provas, estarão 

disponíveis aos alunos desde o início da disciplina em área de compartilhamento do professor no 

site do Departamento de Química (www.quimica.ufpr.br/hpmf). 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

     Quatro provas a serem resolvidas em questionários elaborados na plataforma Forms e incluídos 

na equipe da disciplina na plataforma Teams. Parte das questões deverá ser resolvida de forma 

escrita com digitalização e inclusão dos arquivos eletrônicos correspondentes nos questionários. 

Desde o início da disciplina, será disponibilizada na equipe da disciplina uma simulação de prova 

para que os alunos habituem-se ao procedimento e certifiquem-se de serem capazes de incluir as 

questões digitalizadas em tempo hábil. A nota final será a média simples das provas. A prova final 

acontecerá nos mesmos moldes das provas regulares. 
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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 

 

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 

 

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 UFJF sobre cinética química em geral: 

https://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/03/APOSTILA-DE-CINÉTICA-

QUÍMICA_EADQUI047.pdf 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

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 da Wikipedia sobre cinética química empírica: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinética_química 

 

Material da UTFPR sobre catálise enzimática: 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/ebona/pos-graduacao/stricto-sensu/programa-de-pos-graduacao-

em-tecnologia-de-alimentos/copy_of_el32j-fisico-quimica-1o-semestre-de-

2014/arquivos/CatliseEnzimtica.pdf 

 

Material da USP sobre cinética eletroquímica: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5326744/mod_resource/content/1/apostila%20Eletroquimi

ca-2020.pdf 
 

 

 

Professor da Disciplina:  Harley Paiva Martins Filho 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): hpmf@ufpr.br   99965-1932 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Marco Tadeu Grassi 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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