
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Físico-Química Experimental IV Código: CQ244 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: - Co-requisito: CQ243 Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (   )......... % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 2 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 

(LB):2 
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. 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) 

Aulas práticas de acordo com a ementa da disciplina e com os objetivos propostos. Determinação de 
constante de velocidade de reações unimoleculares, bimoleculares e bimolecular de pseudo-ordem, 
determinação de energia de ativação de reações de primeira ordem. Análise qualitativa de influência da 
superfície de contato em reações heterogêneas, Determinação de constante de velocidade entre sólidos 
e soluções, Determinação de condutividades limites por mol para eletrólitos fracos e fortes. Análises de 
curvas de titulação condutométricas de ácidos fortes e fracos, Medidas de potenciais de eletrodos em 
células galvânicas e de concentração, Medidas de coeficientes de atividade através das medidas de 
potenciais de eletrodos em células eletroquímica. Análise de rendimento de processos de anodização, 
análise de rendimento de processos de eletrodeposição.  

OBJETIVO GERAL 

Conhecer e aplicar conceitos relacionados ao estudo cinético das reações químicas e ao estudo 
eletroquímico dos sistemas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar constantes de velocidade e ordens de reação através do monitoramento (no tempo) da 
concentração de reagentes por métodos como espectrofotometria, potenciometria, condutometria e 
titulação. Determinar energias de ativação através da medida de constantes de velocidade em 
temperaturas controladas. Determinar condutâncias - limite de íons através de medidas de condutividade 
de soluções. Determinar produtos de solubilidade e graus de ionização através de medidas de 
condutividade. Determinar números de transporte através de medidas de f.e.m. de células eletroquímicas. 
Determinar propriedades termodinâmicas de reações de oxi-redução através da medida da f.e.m. de 
células eletroquímicas em temperaturas controladas. Determinar coeficientes de atividade de íons em 
solução através da medida da f.e.m. de células eletroquímicas de concentração; 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. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Apresentação de vídeos dos experimentos no laboratório com base em roteiros previamente elaborados. 
Discussão sobre erros experimentais e como estes afetariam o resultado. Serão discutidos 05 (cinco) 
experimentos representativos dos pontos listados na ementa. 

Experimentos 01 a 03 – Cinética 
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Experimentos 04 a 05 - Eletroquímica 

Cronograma sugerido: 

data tópico

07/mai apresentaçao do curso

14/mai Apresentação e atividades // Exp 01

21/mai Exercício Dirigido // Exp 01

28/mai Apresentação e atividades // Exp 02

04/jun Exercício Dirigido // Exp 02

11/jun Apresentação e atividades // Exp 03

18/jun Exercício Dirigido // Exp 03

25/jun Apresentação e atividades // Exp 04

02/jul Exercício Dirigido // Exp 04

09/jul Apresentação e atividades // Exp 05

16/jul Exercício Dirigido // Exp 05

23/jul SEMINÁRIOS - PARTE A

30/jul SEMINÁRIOS - PARTE B

06/ago PROVA 

13/ago EXAME

20/ago correção do EXAME  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Exercícios dirigidos sobre os experimentos. Uma prova teórica. Haverá também a apresentação de seminários 
apresentados por grupo de alunos sobre os temas da disciplina. A média final será calculada como: 
 
MF = 0,5 * (E) + 0,3 * P + 0,2 * S 
 
E = média aritmética dos exercícios dirigidos 
S = Nota de seminário 
P = prova 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
Referências encontradas no SIBI-UFPR. 
 

a. Mortimer R.G. Physical Chemistry 2000 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry) 

b. Honig J.M. Thermodynamics 1999 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780123550453/thermodynamics) 

c. Warren S.W. The Physical Basis of Chemistry 2nd Ed 2002. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780127358550/the-physical-basis-of-chemistry) 

d. Todo o material de aula (slides e listas) serão disponibilizados em pdf. 
 

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). 
4. BARD, A. J.; FAULKNER, L. R. Electrochemical methods: fundamentals and applications. 2nd ed. 

New York : John Willey & Sons, 2001. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
1. ATKINS, P. Physical Chemistry 6TH ed. Oxford, 1998.  
2. BRETT C.; BRETT, A. M. O. Electrochemistry: principles, methods and applications. Oxford Oxford 
University Press, 1993. 
 
 

https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry
https://www.sciencedirect.com/book/9780123550453/thermodynamics
https://www.sciencedirect.com/book/9780127358550/the-physical-basis-of-chemistry


 

 

Professor da Disciplina: Marcio Vidotti 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


