
  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Exatas 
Departamento de Química 

 

Ficha 2 

 

 

 

Disciplina: Físico-Química Experimental III  Código: CQ052  

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ048 

Co-requisito: 

CQ049 
Modalidade: Ensino remoto 

CH Total: 30 

CH semanal: 2 h 
Padrão 
(PD): 00 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

 
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. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

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. 

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. 

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. 

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. 

ELETRODEPOSIÇÃO: Uso da lei de Faraday para calcular a espessura de eletrodepósitos de níquel sobre 

cobre e de óxido de alumínio sobre alumínio. 

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.  
- 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. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 10 aulas 
síncronas via plataforma Teams ou Jitisi as quais englobarão a exibição da filmagem do experimento bem 
como sua fundamentação teórica. Tais aulas não terão a presença computada e serão gravadas e 
posteriormente postadas no youtube. Além das 10 aulas, haverá mais 1 aula síncrona referentes à 
apresentação do curso. As aulas serão realizadas conforme cronograma (vide final do documento). 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) 10 relatórios referentes aos experimentos (1 relatório para cada experimento), 
(ii) uma avaliação (prova 1) referente aos 5 primeiros experimentos e (iii) outra avaliação (prova 2) referente 
aos 5 últimos experimentos. As provas conterão questões discursivas e serão realizadas de modo 
assíncrono. A média será calculada atribuindo-se um peso de 50% aos relatórios, 25% à prova 1 e 25% à 
prova 2. A frequência das aulas será computada através das atividades postadas pelos alunos. 
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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:   _Marco Tadeu Grassi___________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

mailto:_rmqm@ufpr.br


  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Exatas 
Departamento de Química 

 

 
 

CRONOGRAMA 
 

DATA ATIVIDADE C.H. 

07 de maio Aula síncrona de apresentação do curso 2h 

14 de maio Aula síncrona – Experimento 1 1h 

De 15 a 20 de maio Atividade assíncrona 1h 

21 de maio Aula síncrona – Experimento 2 1h 

De 22 a 27 de maio Atividade assíncrona 1h 

28 de maio Aula síncrona – Experimento 3 1h 

De 29 de maio a 03 de junho Atividade assíncrona 1h 

04 de jumho Aula síncrona – Experimento 4 1h 

De 05 a 10 de junho Atividade assíncrona 1h 

11 de junho Aula síncrona – Experimento 5 1h 

De 12 a 17 de junho Atividade assíncrona 1h 

18 de junho  Prova assíncrona 4h 

25 de junho  Aula síncrona – Experimento 6 1h 

De 26 de junho a 01 de julho Atividade assíncrona 1h 

02 de julho Aula síncrona – Experimento 7 1h 

De 03  08 de julho Atividade assíncrona 1h 

09 de julho Aula síncrona – Experimento 8 1h 

De 10 a 15 de julho Atividade assíncrona 1h 

16 de julho Aula síncrona – Experimento 9 1h 

De 17 a 22 de julho Atividade assíncrona 1h 

23 de julho Aula síncrona – Experimento 10 1h 

De 24 a 29 de julho Atividade assíncrona 1h 

30 de julho  Prova assíncrona 4h 

13 de agosto Exame Final  

 
 
Número de vagas: 25 em cada turma. A coordenação poderá aumentar as vagas até um máximo de 30 
alunos por turma, caso seja necessário. 
Número de turmas: 2 
Horário das aulas síncronas:  Turma D1: sextas-feiras às 8h30 
    Turma D2: sextas-feiras às 9h30 


