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Disciplina: Físico-Química Experimental II Código: CQ051/CQ242 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ERE-II 

CH Total: 30h 
CH semanal:  4h  

Padrão 
(PD): 30 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR): 00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Tensão superficial. Adsorção. Colóides. Diagramas de fase. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
-Tensão superficial: Determinar a tensão superficial utilizando, minimamente, dois métodos; 
-Concentração micelar crítica (CMC): Determinar a concentração micelar crítica por medidas 
de condutividade e de tensão superficial; 
-Determinação da massa molar: Utilização de propriedades coligativas como ebulioscopia, 
crioscopia e osmometria para determinação da massa molar; 
-Diagrama de fases: Construção e interpretação de um diagrama de fase binário e ternário; 
-Isotermas: Construir e interpretar uma isoterma de adsorção; 
-Energia livre de superfícies de sólidos: Determinar e interpretar da Energia livre de superfície 
de sólidos 
 

OBJETIVO GERAL 
Determinar tensões superficiais, concentração micelar crítica, diagrama de fases e isotermas de 
adsorção. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Determinar tensões superficiais de líquidos através de pelo menos dois métodos diferentes. 
- Avaliar o efeito de surfactantes pela medida da tensão superficial de suas soluções.  
- Obter uma isoterma de Langmuir e Freundlich a partir de medidas de concentração de 
soluções em equilíbrio com quantidades diferentes de adsorvente.  
- Determinar curvas de pressão de vapor e variação de entalpia de vaporização de líquidos.  
- Determinar diagramas de fase líquido-vapor através da medida de pontos de ebulição de 
misturas líquidas.  
- Determinar massas moleculares através de ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. 
- Determinar diagramas de fase sólido-líquido através de medidas de pontos de fusão de 
misturas sólidas.  
- Pesquisar experimentos na literatura especializada que exemplifiquem os conceitos em 
estudo.  
- Avaliar a viabilidade da execução de experimentos novos, propondo escala (quantidades) e 
procedimento experimental. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Serão realizadas aulas expositivas e dialógicas, com experimentos práticos gravados, e entrega de 
relatórios de aulas práticas gravadas. Toda a gestão das aulas ocorrerá pela UFPR-Virtual e as atividades 
ocorrerão através de aulas gravadas e disponibilizadas aos acadêmicos no link 
https://www.youtube.com/channel/UC3K-bj86SXV167EBl7gSXEA, que serão acessadas pelos acadêmicos 
para elaboração do relatório estarão disponíveis no youtube. No horário das disciplinas os acadêmicos 
terão acesso ao professor para retirar dúvidas e para revisões sobre conteúdos teóricos práticos.  
  
Todas as atividades serão terão o próprio professor como tutor.  
 
Semanalmente, as atividades práticas serão divulgadas na plataforma UFPR-Virtual, com um roteiro da 
atividade prática. Demanda-se, para o acompanhamento da disciplina, um computador, “tablet” ou 
“smarphone” com acesso à internet. As atividades didáticas terão duração de 2h. 
 
Os controles de frequência serão realizados diretamente pelo sistema plataforma UFPR-Virtual e pela 
entrega nas datas agendadas dos relatórios e provas práticas.  
 
Todos os trabalhos e provas serão realizados e entregues através da UFPR-Virtual, na forma manuscrita.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Serão entregues seis relatorias referentes às aulas práticas gravadas, representando 60% da nota total 
para os relatório, denominadas de R1 a R6. Adicionalmente, serão realizadas duas provas (P1 e P2) 
representando no total 40% da nota da disciplina. A média final (MF) será calculada como: 
 

𝑀𝐹 = (𝑅1	𝑥10 + 𝑅2	𝑥10 + 𝑅3	𝑥10 + 𝑅4	𝑥10 + 𝑅5	𝑥10 + 𝑅6	𝑥10 + 𝑃1𝑥20 + 𝑃2𝑥20) 100⁄  
 
Para ser aprovado quanto a frequência deve-se cursar, minimamente, 75% da disciplina. O registro de 
presença será realizado em atividades síncronas e, para os estudantes ausentes, a justificativa da 
ausência pode ser realizada através de envio de resumo da aula apresentada, 24h após a aula síncrona.  
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1) Atkins, P. W. Physical chemistry, Oxford, 8ª ed., 2008. 
2) Castellan, G. W. Fundamentos de Físico-Química, LTC, 1ª ed., 2016. 
3) Shaw, D. Introdução à Química dos Colóides e de Superfícies, Editora Edgard Blücher Ltda, 
1975. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
1) Shoemaker, D. P.; Garland, C. W. & Nibler, J. W. Experiments in physical chemistry, 

McGraw-Hill, 5ª ed. 1989 
2) Bueno, W. A. & Degrève, L. Manual de laboratório de Físico-Química, McGraw-Hill, 1980 
3) Findlay, A. Practical physical chemistry, Longmans, 8ª ed. 1954 
4) Daniels, F. Curso de fisico-química experimental, McGraw-Hill (tradução em espanhol da 7ª 

ed. em inglês, 1972 
5) Artigos selecionados do Journal of chemical education.  
 
 

 
Professor da Disciplina: Rilton Alves de Freitas 
  
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):  (41) 987111955 ou (41) 3361-3260 
 
Assinatura:   
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Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _Marco Tadeu Grassi____________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

 
CRONOGRAMA DETALHADO 
 
Disciplina	Físico-Química	Experimental	II	
CQ051	Prof.	Rilton	Alves	de	Freitas	
Turmas:	Quinta-Feira	(D1	–	7:30-9:30h	e	D2-		9:30-	11:30h);	Sexta-Feira	(D3	–	7:30-9:30h)	
Data	
2021	

Conteúdo	 Atividades	

06	ou	07/05	 Introdução	à	disciplina,	entrega	das	apostilas	e	
das	estratégias	de	avaliação	

Aula	síncrona	

13	ou	14/05	 Tensão	superficial:	Determinar	a	tensão	superficial	
utilizando,	minimamente,	dois	métodos	–	Parte	1	
(R1)		

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	síncrona	
no	horário	de	aula	

20	ou	21/05	
	

Tensão	superficial:	Determinar	a	tensão	superficial	
utilizando,	minimamente,	dois	métodos	–	Parte	1	
(R1)	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	síncrona	
no	horário	de	aula	

27	ou	28/05	 Concentração	micelar	crítica	(CMC):	Determinar	a	
concentração	 micelar	 crítica	 por	 medidas	 de	
condutividade	e	de	tensão	superficial	(R2)	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	
Entrega	do	Relatório	R1	

03	ou	04/06		 Concentração	micelar	crítica	(CMC):	Determinar	a	
concentração	 micelar	 crítica	 por	 medidas	 de	
condutividade	e	de	tensão	superficial	(R2)		

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	

10	ou	11/06	 Sem	atividade	didática	 	
17	ou	18/06	
	

Determinação	 da	 massa	 molar:	 Utilização	 de	
propriedades	 coligativas	 como	 ebulioscopia,	
crioscopia	 e	 osmometria	 para	 determinação	 da	
massa	molar	(R3)	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	
Entrega	do	Relatório	R2	

24	ou	25/06	 Prova	M1	 Atividade	Síncrona	
01	ou	02/07	 Diagrama	de	fases:	Construção	e	interpretação	de	

um	diagrama	de	fase	binário	e	ternário	(R4)	
	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	
Entrega	do	Relatório	R3	

08	ou	09/07	 Diagrama	de	fases:	Construção	e	interpretação	de	
um	diagrama	de	fase	binário	e	ternário	(R4)	
	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	

15	ou	16/07	
	

Isotermas:	 Construir	 e	 interpretar	 uma	 isoterma	
de	adsorção	(R5)	
	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	
Entrega	do	Relatório	R4	

22	ou	23/07	 Isotermas:	 Construir	 e	 interpretar	 uma	 isoterma	
de	adsorção	(R5)	
	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	
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29	ou	30/07	
	

Energia	livre	de	superfícies	de	sólidos:	Determinar	
e	 interpretar	 da	 Energia	 livre	 de	 superfície	 de	
sólidos	(R6)	
	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	
Entrega	do	Relatório	R5	

05	ou	06/07	 Energia	livre	de	superfícies	de	sólidos:	Determinar	
e	 interpretar	 da	 Energia	 livre	 de	 superfície	 de	
sólidos	(R6)	

Aula	gravada	experimental	
assíncrona	e	tutoria	
síncrona.	

12	ou	13/08	
	

Prova	M2	 Prova	Síncrona	M2	
Entrega	do	Relatório	R6		

19	ou	20/08	 Prova	Final	 Realização	de	prova	final	
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


