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Ficha 2 (Variável)
Disciplina: Disciplina: FÍSICO-QUÍMICA III – Cinética Química 
Curso: Química 
Prof. Diego Guedes-Sobrinho (guedessobrinho@ufpr.br)

Código:CQ048/CQ243

Natureza: 
(X) Obrigatória 
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: 
CM401
CQ238
CM300

Co-requisito: Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD ( )______ *C.H.EaD

CH Total: 30 h 2 
semanas CH 
semanal: 15 h

Padrão 
(PD): 30

Laboratório 
(LB): 00

Campo (CP): 
00

Estágio (ES): 
00

Orientada 
(OR): 00

Prática 
Específica 
(PE): 00

Estágio de 
Formação 
Pedagógica (EFP):

Extensã
o (EXT): 
00

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00

EMENTA (Unidade Didática)
Tratamento empírico de velocidade de reações.  Cinética de reações complexas. Dinâmica de reações
moleculares. Efeito do solvente na velocidade de reações. Reações na interface líquido-líquido.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
- Moléculas em movimento: modelo de um gás ideal
          Distribuição de Maxwell de velocidades.

Conceitos de velocidade média e velocidade mais provável de moléculas
Energia de ativação em cinética de reações
Frequência de colisões moleculares
Caminho livre médio.

- Tratamento empírico de velocidade de reações:
Definição de velocidade de reação
Equações integradas de velocidade
Métodos de determinação da lei da velocidade
Métodos experimentais de medida da velocidade
Relação entre a constante de velocidade e a temperatura de reação

- Cinética de reações complexas:
Reações reversíveis
Reações concorrentes
Reações consecutivas

Reações unimoleculares
Cinética enzimática

- Dinâmica de reações moleculares:
Teoria do complexo ativado
Teoria das colisões

- Efeito do solvente na velocidade de reações:
Aplicações da teoria do complexo ativado (energia de solvatação, reações entre molécula e ânion, 

reações de complexação de íon metálico, reações entre cátion e ânion, reações entre moléculas neutras 
produzindo íons e reações entre moléculas neutras apolares) 

OBJETIVO GERAL
Definir  lei  de  velocidade e constante  de velocidade de reações químicas.  Descrever  métodos para a
determinação de ordens de reação. 




