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     INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA – CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Disciplina: Físico-Química II 

Carga horária: 83 horas 

Pré-requisitos: Físico-Química I 

 

1. Ementa 

Eletroquímica. Fenômenos de Superfície. Equilíbrio Químico. 

 

2. Objetivos 

 Contribuir para que o aluno possa adquirir conhecimentos específicos sobre eletroquímica, 

os fenômenos de superfície e de equilíbrio químico, relacionando com os fenômenos do dia-a-dia e 

resolvendo problemas. 

 

3. Objetivos específicos 

 Ao final deste componente curricular o aluno deve: 

 Ler, interpretar e aplicar os conceitos de eletroquímica e potencial elétrico; 

 Efetuar reações eletroquímicas básicas; 

 Entender a relação entre e energia livre de Gibbs e o potencial da pilha; 

 Interpretar e aplicar a equação de Nernst; 

 Calcular os potenciais em relação ao eletrodo de hidrogênio e de outros sistemas de eletrodo; 

 Utilizar equações para obter propriedades termodinâmicas da reação da pilha (G, H e S); 

 Calcular a constante de equilíbrio das reações a partir do potencial padrão da meia-pilha; 

 Compreender processos eletroquímicos industriais; eletrólise. 

 Relacionar e compreender os efeitos elétricos nos fenômenos de superfície; 

 Relacionar energia e tensão superficial; 

 Compreender adsorção em sólidos e adsorção físico-química; 

 Compreender a dependência da energia  de Gibbs com a temperatura; 

 Relacionar as propriedades de Helmhotz (A) e de Gibbs (G); 

 Relacionar energia de Gibbs e entropia do processo de mistura; 

 Entender e relacionar as constantes de equilíbrio Kx e Kc; 

 Relacionar a dependência da constante de equilíbrio com a temperatura; 

 Avaliar equilíbrio químico entre gases ideais e fases condensadas puras; 

 Conhecer o princípio de Le Chantelier; 
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 Analisar constantes de equilíbrio a partir de medidas calorimétricas.  

 Conhecer, analisar e interpretar reações acopladas; 

 Utilizar equações fundamentais para sistemas de composição variável; 

 Entender a relação entre propriedade parcial molar, propriedade extensiva e regras de adição; 

 Conhecer e interpretar calor diferencial de solução; 

 Compreender a estabilidade das fases formadas por uma substância pura; 

 Relacionar a variação das curvas u = f (T) com a pressão; 

 Compreender e utilizar a equação de Clapeyron; 

 Compreender os diagramas de fases. 

 Analisar os efeitos da pressão sobre a pressão de vapor; 

 Compreender as regras de fases; 

 Ler e interpretar o problema dos componentes de um sistema. 

 Conhecer e aplicar as principais propriedades dos líquidos e sólidos. 

 Conhecer os diversos tipos de soluções. 

 Calcular o coeficiente de dilatação térmica e de compressibilidade de sólidos e líquidos. 

 Relacionar solução ideal e Lei de Raoult 

 Conhecer e aplicar a equação de Gibbs-Duhem. 

 Identificar e aplicar as propriedades coligativas. 

 Interpretar gráficos de solubilidade. 

 Analisar gráficos e realizar cálculos de solubilidade. 

 Identificar e analisar os componentes de uma solução diluída. 

 Relacionar a Lei de Henry e a solubilidade dos gases. 

 Efetuar cálculos utilizando a Lei de Henry e a  solubilidade dos gases. 

 Conhecer e aplicar equações na análise de equilíbrio químico na solução ideal. 

 Calcular a constante de equilíbrio na solução ideal. 

 

4. Conteúdo Programático 

4.1 Eletroquímica; 

4.2 Fenômenos de Superfície; 

4.3 Equilíbrio Químico. 

 

5. Metodologia de Ensino 

 As aulas serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas dialogadas. Será utilizado o 

quadro de giz. Poderão ser utilizados o retro-projetor e os recursos de TV e computador.  
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6. Avaliação 

 Serão aplicadas, no mínimo, três avaliações semestrais. O processo será contínuo, 

considerando o desempenho do aluno em sala de aula provas teóricas e em exercícios de fixação. 
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