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Ficha 2 

Período Especial II 

 

 

 

Disciplina: Físico-Química Experimental III / IV Código: CQ052 / CQ244 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ048 

Co-requisito: 

CQ049 
Modalidade: ERE - II 

CH Total: 30 

CH semanal:   

4,3 h 

Padrão 
(PD): 00 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Vagas oferecidas 
 

40 em uma única turma 
 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Tratamento empírico da velocidade de reações. Cinética de reações complexas. Efeito do solvente na 
velocidade de reações. Reações na interface líquido-líquido. Equilíbrio em soluções eletrolíticas. 
Condutância e difusão em soluções eletrolíticas. Equilíbrio em eletrodos. Investigação da cinética de 
reações eletroquímicas. 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo. A disciplina é experimental 
e sua oferta se justifica para atender à demanda de alunos formandos. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

MÓDULO 1: DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE DE UMA REAÇÃO A reação de 

saponificação do acetato de etila será acompanhada por medidas de pH e de condutividade. Os dados 

referentes a essa reação permitirão ao aluno determinar a constante de velocidade. 

MÓDULO 2: DETERMINAÇÃO DA ORDEM DE UMA REAÇÃO: Será utilizado o método do isolamento no 

estudo da reação entre o cristal de violeta e hidróxido de sódio. O acompanhamento dos dados fornecidos 

por espectrofotometria de UV-VIS permitirá ao aluno determinar a ordem dessa reação. 

MÓDULO 3: REAÇÃO RELÓGIO DE IODO: Será utilizado o método da velocidade inicial para que o aluno 

determine a lei de velocidade e a Energia de ativação dessa reação, através de medidas de tempo de 

reação em várias temperaturas. 

MÓDULO 4: CÉLULAS ELETROQUÍMICAS GALVÂNICAS E DE CONCENTRAÇÃO: Montagem de 

células eletroquímicas espontâneas. Determinação do Kps do AgCl através de medidas de condutividade 

e do potencial de uma célula eletroquímica. 

MÓDULO 5: ELETRODEPOSIÇÃO: Uso da lei de Faraday para calcular a espessura de eletrodepósitos 

de níquel sobre cobre e de óxido de alumínio sobre alumínio. 

MÓDULO 6: CORROSÃO: Estudos de fatores que alteram a velocidade de corrosão: aeração diferencial, 

impurezas metálicas e natureza dos materiais.  

OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá ser capaz de aplicar os conceitos referentes ao estudo de cinética de reações e 
eletroquímica. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Determinar constantes de velocidade e ordens de reação através do monitoramento da concentração de 
reagentes por métodos como espectrofotometria UV-VIS, potenciometria e condutometria.  
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- Determinar energia de ativação através da medida de constantes de velocidade em diferentes 
temperaturas.  
- Comprovar a equação de Nernst através da montagem de células eletroquímicas galvânicas e de 
concentração. 
- Determinar o Kps do AgCl através de medidas de condutividade e do potencial de uma célula 
eletroquímica. 
- Usar a lei de Faraday na eletrodeposição de níquel e anodização do alumínio. 
- Entender os fenômenos que alteram a velocidade de corrosão. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 12 videoaulas 
(2 para cada módulo) que estarão disponíveis no youtube sob a forma de conteúdo não listado. Haverá 
também uma videoaula de apresentação do curso. Haverá 2 aulas síncronas via plataforma BigBlueButton 
(plataforma c3sl UFPR) com a finalidade de tirar dúvidas dos alunos. Tais aulas não terão a presença 
computada e serão gravadas e posteriormente postadas no youtube. Serão realizadas na sexta-feira, dias 
26 de fevereiro e 19 de março, das 9h30 às 11h30. Estudos dirigidos e atividades propostas serão postadas 
na UFPR virtual (Moodle) ou na página do docente (https://www.quimica.ufpr.br/paginas/regina-mello/). A 
comunicação do docente com os alunos será realizada através de e-mails e das aulas síncronas. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação se dará por: (i)  6 atividades contendo questões objetivas a serem respondidas no google 
formulário, referentes a cada módulo da disciplina, (ii) Uma avaliação (prova 1) referente aos módulos 1 a 
3 contendo questões discursivas e (iii) outra avaliação (prova 2) referente aos módulos 4 a 6 contendo 
questões discursivas, todas assíncronas. A média será calculada atribuindo-se um peso de 50% às 
atividades referentes às questões objetivas, 25% referente à avaliação 1 e 25% referente à avaliação 2.  A 
frequência das videoaulas será computada através das atividades postadas pelos alunos. A avaliação 1 
(prova 1) será postada no dia 01 de março às 8 horas e deverá ser respondida até às 23:59 horas. A 
avaliação 2 (prova 2) será postada no dia 22 de março às 8 horas e deverá ser respondida até às 23:59 
horas. O Exame Final será postado no dia 26 de março às 8 horas e deverá ser respondido até às 23:59 
horas. 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

1- D. P. Shoemaker, C. W. Garland e J. W. Nibler, “Experiments in Physical Chemistry”, McGraw-Hill, 5a 
edição (1989). 
2- W. A. Bueno e L. Degrève, “Manual de Laboratório de Físico-Química”, McGraw-Hill (1980). 
3- A. Findlay, “Practical Physical Chemistry”, Longmans, 8a edição (1954). 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
1.  RANGEL, Renato Nunes. Práticas de físico-química. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 
2006.  
2. F. Daniels, “Curso de Físico-química Experimental”, McGraw-Hill (tradução em espanhol da 7a edição 
em inglês) (1972). 
3. SAHOO, K.D.P.; BABA, M.S.; MURALI, N.; SWAMINATHAN, P.; Kinetic studies on saponification of 
ethyl acetate using an innovative conductivity-monitoring instrument with a pulsating sensor, International 
Journal of Chemical Kinetics, v. 43, n.11, pp.648-656, 2011. 
4. POTRICH, E., AMARAL, L. S., 2017. Determination of kinetic parameters of the crystal violet reaction 
with sodium hydroxide applying absorbance technique and the laws of Lambeert-Beer and Arrhenius. 
Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, 14(25): 1852-1861. 
5. Blatt, Rita C. – Anodizing Aluminum. J. Chem. Educ., vol 56, 1979, p. 268. 

6. Grotz, Leonard C. & Wollaston, George- Dyeing of Anodized Aluminum, J. Chem. Educ. , Vol 60, 1983, 

p. 763. 

 

https://www.quimica.ufpr.br/paginas/regina-mello/
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CRONOGRAMA 
 

DATA ATIVIDADE C.H. 

01 a 25 de 
fevereiro 

7 videoaulas referentes a apresentação do curso e aos módulos I, II e III.  3 h 

01 a 25 de 
fevereiro 

Resolução de 3 listas de exercícios de fixação de conteúdo referentes aos módulos 
I a III 

4 h 

01 a 25 de 
fevereiro 

Resolução de 3 listas de exercício contendo questões objetivas que serão enviadas 
pelo google formulário referentes aos módulos I a III. Prazo de entrega: até 25 de 

fevereiro 

3 h 

26 de fevereiro Aula síncrona das 9h30 às 11h30 para tirar dúvidas referentes aos módulos I a III 2 h 

28 de fevereiro Postagem da 1ª prova que deverá ser realizada entre 8h e 23h59 do dia 01/03 2 h 

02 a 18 de 
março 

6 videoaulas referentes aos módulos IV, V e VI 3 h 

02 a 18 de 
março 

Resolução de 3 listas de exercícios de fixação de conteúdo referentes aos módulos 
IV a VI 

4 h 

02 a 18 de 
março 

Resolução de 3 listas de exercício contendo questões objetivas que serão enviadas 
pelo google formulário referentes aos módulos IV a VI. Prazo de entrega: até 09 de 
novembro 

3 h 

19 de março Aula síncrona para tirar dúvidas referentes aos módulos IV a VI 2 h 

21 de março Postagem da 2ª prova que deverá ser realizada entre 8h e 23h59 do dia 22/03 2 h 

26 de março Exame Final 2 h 
 

 
Obs.: As atividades síncronas estão destacadas em fundo amarelo. Todas as outras são assíncronas. 
 

Professor da Disciplina: _Regina Maria Queiroz de Mello_________________________________ 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):  _rmqm@ufpr.br   (41) 98429-1729 

Assinatura:    
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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