
Ficha 2
Período Especial-II

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: ERE-II

CH Total: 30

CH semanal: 4 

horas/ 7,5 semanas

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

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.

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 

Existe uma demanda de 40 alunos que sinalizaram necessidade de cursar a disciplina que é obrigatória 
para o curso de Química bacharelado e licenciatura. Portanto, justifica-se que seja ofertada no modo 
remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo.

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 unimoleculares

Cinética enzimática
- Dinâmica de reações moleculares:

Teoria do complexo ativado
Teoria das colisões

- Efeito do solvente na velocidade de reações

OBJETIVO GERAL

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

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. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O conteúdo  programático  será  trabalhado  por  meio  de  atividades  remotas,  que  constarão  de  aulas
expositivas de 2 horas todas na forma remota síncrona/assíncrona.
a) sistema de comunicação: a comunicação entre docentes e discentes se dará por meio de e-mail, área
de  postagens  e  de  compartilhamento  de  arquivos  no  Microsoft  Teams.  As  aulas  síncronas  serão
ministradas via Microsoft Teams ou plataforma BBBC3SL-UFPR, as quais serão gravadas para posterior
consulta dos/as estudantes. 
b) modelo de tutoria: além dos professores responsáveis, a disciplina contará com um/a estudante de
doutorado do programa de pós graduação em química, que estará vinculado à atividade de Prática em
Docência prevista no regimento do programa de pós graduação. O/A doutorando/a será responsável por
auxiliar  os/as   graduandos/as  com  atividades,  estudos  dirigidos,  discussão  de  conceitos  e  tópicos
necessários visando potencializar o desempenho dos/as alunos/as matriculados/as.
c)  material  didático  para  as  atividades  de  ensino/infraestrutura  tecnológico,  científico  e  instrumental
necessário à disciplina: além da bibliografia indicada na seção de referências, a disciplina contará com as
notas de aula escritas e adaptadas  pelos docentes, slides de referência, gravações das aulas expositivas
e vídeos de acesso livre disponíveis na internet para ilustração de conceitos e fenômenos.
d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: os
primeiros 30 min. do primeiro encontro será destinado para apresentação da ementa, módulos, acesso à
plataforma de aulas, informações sobre os materiais disponíveis na aba de arquivos e detalhes sobre a
comunicação com os docentes.
e) identificação do controle de frequência das atividades. A frequência seguirpa conforme artigo 12 §1º da
resolução 65/2020, onde fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de
forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 

f) indicação do número de vagas:  será destinada 40 vagas para a disciplina.

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: os encontros síncronos/assíncronos
somarão  carga  horária  de  4  horas  semanais.  Para  os  encontros  assíncronos  compreende-se  a
disponibilização dos horários para entrega de material didático e consulta entre docentes e discentes.
A disciplina terá início em 03/02/2021 (quarta-feira) até a data do exame final a ser realizado dia
26/03/2021. A partir de então os encontros síncronos ocorrerão às segundas e quartas-feiras das
13:30 às 15:30 hs. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação  da  disciplina  ocorrerá  através  de  três  atividades  avaliativas referentes  aos  conteúdos
abordados  nos  módulos  da  disciplina,  utilizando  as  plataformas  UFPR  digital.  O  acesso  a  essas
atividades será dado pelo AVA (ambiente virtual de aprendizagem), e os alunos terão horário definido,
não inferior à 24 horas, para a realização das mesmas. O acesso e a realização da prova poderão ser
feitos  através  do  computador  ou  celular.  A  média  será  calculada  a  partir  da  média  aritmética  das
atividades avaliativas. Para os alunos cujas médias forem entre 70 > M ≥ 40, a prova final ocorrerá no dia
26/03/2021, que constituirá de uma avaliação individual a ser trabalhada no ambiente remoto abrangendo
todo o conteúdo da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)*
 Chemical Kinetics and Catalysis, R. A. van Santen, J. W. Niemantsverdriet, Springer 

Science+Business Media, LLC,(1995). 
https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2F978-1-4757-9643-
8.pdf

 P. W. Atkins – “Físico-Química”, Volume-1, 8a edição, LTC Editora S.A, RJ (2008, 2012).
 Dickerson, R. E., Gray, H. B., Haight, G. P., Chemical principles. Third edition, The 

Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. , Menlo Park, CA, 1979. ISBN 0805323988. 
Disponível em https://resolver.caltech.edu/CaltechBOOK:1979.001

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
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https://resolver.caltech.edu/CaltechBOOK:1979.001
https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2F978-1-4757-9643-8.pdf
https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2F978-1-4757-9643-8.pdf


 “Apostila” ou “material produzido para a disciplina”, Guedes-Sobrinho, D. 2020. Disponível em: 
https://url.gratis/8cQI4

 N.S. Punekar, ENZYMES: Catalysis, Kinetics and Mechanisms.Springer Nature Singapore Pte 
Ltd., 1º ed. 2018. Disponível em:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-
0785-0.pdf

 Sheehan,  W.  F.  Physical  Chemistry.  Boston:  Allyn  and  Bacon,  1961.  Disponível  em:
https://catalog.hathitrust.org/Record/001034336. Acesso em: 27/06/2020.

 Kinetics of Catalytic Reactions, M. Albert Vannice, Springer Science+Business Media, Inc (2005). 
https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2Fb136380.pdf

 Duffey, G. H. Modern Physical Chemistry: A molecular approach. Boston: Springer, 2000. 
Disponível em: https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/978-1-4615-
4297-1#about. 

 Hamill, W. H; Williams, R. R. Principles of physical chemistry. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 
1959. Disponível em: https://catalog.hathitrust.org/Record/001113919. 

Professor da Disciplina: Diego Guedes Sobrinho

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): _guedessobrinho@ufpr.br (16) 98103 2126_

Assinatura: 

__________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

Cronograma de atividades da Disciplina CQ048/CQ243 – ERE2

Período (03/02/2021 à 26/03/2021)

Encontros síncronos às segundas e quartas-feiras das 13:30 - 15:30h pelo Teams

Semana CH Atividade Conteúdo

Ambientação
03-06/02/21

2 síncrona/
assíncrona

Atividades na plataforma AVA-Moodle (Ambientação ao ambiente
virtual). 

10 módulo
08/02/21  a
05/03/2021

2 síncrona/
assíncrona

Distribuição de Maxwell de velocidades.

2 síncrona/
assíncrona

Conceitos de velocidade média e velocidade mais provável de
moléculas

2 síncrona/
assíncrona

Encontro  síncrono  de  discussão,  revisão  ou  resolução  de
exercícios.  

2 síncrona/
assíncrona

Energia de ativação em cinética de reações

2 síncrona/
assíncrona

Frequência de colisões moleculares e Caminho livre médio.

2 síncrona/
assíncrona

Explicação e liberação da atividade avaliativa do módulo 1.

20 módulo

2 síncrona/
assíncrona

Definição empírica de velocidade de reação

2 síncrona/
assíncrona

Métodos de determinação da lei da velocidade de zero, primeira e 
segunda ordens.
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08/03/21 a
19/03/2021

2 síncrona/
assíncrona

Encontro  síncrono  de  discussão,  revisão  ou  resolução  de
exercícios.  

2 síncrona/
assíncrona

Métodos experimentais de medida da velocidade e relação entre a
constante de velocidade e a temperatura de reação. Explicação e 
liberação da atividade avaliativa do módulo 1.

30 módulo
22/03/21 a
25/03/2021

2 síncrona/
assíncrona

Cinética de reações complexas: Reações uni e bimoleculares

2 síncrona/
assíncrona

Cinética enzimática

2 síncrona/
assíncrona

Teoria do complexo ativado
Teoria das colisões.  
Explicação e liberação da atividade avaliativa do módulo 1.

26/03/21 2 Assíncrona Prova Final
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	PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

