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1. OBJETIVOS

A disciplina tem como finalidade desenvolver os conceitos fundamentais da química de super�cie e
coloides e da ciné�ca química. No decorrer do curso o aluno deverá ser capaz de: descrever o estado
coloidal e prever sua estabilidade, compreender os fatores que influenciam na velocidade das reações
químicas, dis�nguir reação global e mecanismo de reação; descrever o mecanismo de uma reação
química através de equações diferenciais e saber manejá-las para delas extrair parâmetros ciné�cos,
obter a energia de a�vação de um processo, descrever o estado de transição e o conceito de caminho de
reação; controlar a ciné�ca de uma reação química através do controle dos parâmetros que a
influenciam.

 

2. EMENTA

Introdução à química de super�cie e coloides. Conceitos fundamentais em ciné�ca química. Lei de
velocidade das reações química. Influência da temperatura nas reações químicas. Teoria das colisões.
Teoria do complexo a�vado. Mecanismo de reação.

 

3. PROGRAMA

1.     Introdução à Química de Super�cie e Coloides: Definição de sistemas coloidais, Classificação dos
sistemas coloidais quanto à fase dispersa e a fase con�nua (meio de dispersão), propriedades dos
sistemas coloidais. Estabilidade dos sistemas coloidais. Fenômenos de super�cie. Tensão superficial e
interfacial, ângulo de contato e capilaridade. Fenômenos de adsorção

2.     Conceitos fundamentais em ciné�ca química: Definição de velocidade de reação química, Lei de
velocidade e constante de velocidade da reação, Ordem de reação, Determinação da velocidade das
reações químicas através do monitoramento das reações e a aplicação dos métodos do isolamento e das
velocidades iniciais.

3.     Lei de velocidade das reações químicas: Soluções analí�cas a par�r da integração de equações
considerando reações de primeira e segunda ordem. Definição e determinação do tempo de meia vida.

4.     Influência da temperatura nas reações químicas: Descrição da equação de Arrhenius, Interpretação
dos parâmetros de Arrhenius. Aplicação da equação de Arrhenius na determinação da energia de
a�vação de um processo.

5.     Teoria das colisões: Encontros rea�vos, colisões efe�vas, critérios energé�cos e fator estérico.



28/01/2020 SEI/UFU - 0765692 - Ficha de Componente Curricular

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=869148&infra_siste… 2/2

6.     Teoria do complexo a�vado: Coordenada de reação, Equação de Eyring, Aspectos termodinâmicos.

7. Mecanismo de reação: Reações elementares, Reações consecu�vas, Aproximação do estado
estacionário, Etapa determinante da velocidade de reação, Pré-equilíbrio, exemplos de mecanismo.
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