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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA:  
Aplicar os conceitos fundamentais da Físico-Química para analisar os processos químicos 
dependentes do tempo, de superfícies e com passagem de corrente elétrica. 
 
EMENTA:  
Cinética química, leis de velocidade, mecanismos de reações químicas, química de superfícies, 
fenômenos de adsorção, eletroquímica iônica, transporte de íons, termodinâmica de sistemas 
eletroquímicos, cinética eletroquímica. 
 
CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 
Cinética química, velocidade de reação química, fatores que influenciam a velocidade de reação, 
energia de ativação, lei de velocidade, ordem de reação química, reação de 1a ordem, 2a ordem e de 
ordem n, métodos de determinação da ordem e da velocidade específica de uma reação química, 
reações reversíveis, reações paralelas, reações consecutivas, molecularidade, mecanismo de 
Lindemann, mecanismo de reação e lei cinética, teoria das colisões para reações bimoleculares, 
teoria do estado de transição em termos termodinâmicos; química de superfícies, tensão superficial 
e interfacial, equação de adsorção de Gibbs, ângulo de contato, trabalho de adesão e coesão; 
adsorção nas interfaces líquido-gás e líquido-líquido: colóides de associação, formação de micelas, 
espalhamento, filmes superficiais de substâncias insolúveis; adsorção na interface sólido-gás: 
adsorção física, adsorção química, isotermas de adsorção, teoria de Langmuir, papel das forças de 
quimissorção na catálise heterogênea, teoria BET; adsorção na interface sólido-líquido: 
umedecimento, detergência, flotação de minerais; adsorção de eletrólitos: dupla camada elétrica, 
estabilidade dos sistemas coloidais; eletroquímica iônica, condução elétrica, condutância 
equivalente, número de transporte, mobilidade iônica, leis de Faraday, voltagem de decomposição, 
termodinâmica de sistemas eletroquímicos, tipos de células galvânicas, notação para as células, 
potencial de eletrodo, eletrodos de referência, equação de Nernst, determinação do coeficiente de 
atividade através de medidas de força eletromotriz, eletrodos de primeira e segunda espécies; 
cinética de eletrodos, curva de polarização, conceito de sobretensão, equação de Tafel, equação de 
Butler-Volmer. 
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