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Disciplina: FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I Código: CQ050/CQ239 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: não 

tem 

Co-requisito: 

CQ046 
Modalidade: EaD (100%) 

CH Total: 30h 

CH semanal: 2h 
Padrão 
(PD): 00 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR): 00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
 

Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo 

 
EMENTA 

 
Gases. Primeira lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Equilíbrio e espontaneidade de 
reações químicas. 
 

 
PROGRAMA 

 
1. Expressão numérica de resultados: algarismos significativos, expressão do erro em uma medida, 
propagação de erros em cálculos. 
2. Trabalho experimental com gases: leitura de barômetros, manômetros, termômetros e medidas diretas 
e indiretas de volume; procedimentos para variação controlada de pressão, temperatura e volume de 
gases. Possíveis práticas: 
• Medida da densidade de um gás 
• Comprovação da Lei de Boyle 
• Comprovação da Lei de Gay-Lussac 
• Medida da razão de capacidades caloríficas de um gás 
3. Medida do calor liberado em processos físicos e reações químicas: uso e avaliação de frascos de 
Dewar como calorímetros, uso de bombas calorimétricas, uso de calorímetros adiabáticos de chama, uso 
de cilindros de gás associados aos calorímetros. Possíveis práticas: 
• Medida da capacidade calorífica de um metal em um frasco de Dewar 
• Medida do calor de fusão de um líquido em um frasco de Dewar 
• Medida da variação de entalpia relacionada a uma reação química em fase aquosa em um frasco 
de Dewar 
• Medida do calor de combustão de um gás em um calorímetro adiabático de chama 
• Medida do calor de combustão de um sólido em uma bomba colorimétrica 
4. Análise de estados de equilíbrio e seu deslocamento: expressão de constantes de equilíbrio em termos 
de concentrações e pressões gasosas; relação da variação de energia livre de uma reação com seu 
estado de equilíbrio; relação da variação de entropia de uma reação com a função energia livre-
temperatura. Possíveis práticas: 
• Determinação da variação de energia livre de uma reação em fase aquosa através da medida 
direta das atividades (concentrações) de reagentes e produtos em equilíbrio 
• Determinação da variação de entropia de uma reação através da determinação da relação entre 
constante de equilíbrio da reação e temperatura 
• Determinação das variações de entalpia, energia livre e entropia de uma reação eletroquímica 
através da determinação da relação entre força eletromotriz da cela eletroquímica correspondente e a 
temperatura 
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OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá ser capaz de desenvolver a capacidade de expressar corretamente resultados de medidas 
de propriedade físico-químicas e de aperfeiçoar os métodos e procedimentos de medida. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver a capacidade de uso dos equipamentos específicos para manipulação de gases e medidas de 
calor desenvolvido em um processo, avaliando sua exatidão e limitações quanto ao tipo de material a ser 
manipulado. 

Desenvolver a capacidade de relacionar os múltiplos dados encontrados em catálogos físico-químicos 
(manuais de físico-química fundamental e de engenharia química, periódicos específicos) com os efeitos 
termodinâmicos práticos de reações químicas desenvolvidas em recipientes abertos e fechados. 

Desenvolver a habilidade de relacionar múltiplos dados experimentais com uma lei termodinâmica expressa 
como uma função matemática entre duas variáveis. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será realizada por meio da Plataforma Digital Microsoft Teams. Será aberta uma equipe para 
cada turma. Neste ambiente, serão disponibilizados os materiais didáticos, as gravações das aulas 
síncronas e outros materiais de interesse. As tarefas e trabalhos (avaliativos e não avaliativos) serão 
entregues em ambiente específico pelos alunos, em datas e horários previamente estabelecidos (mínimo 
de uma semana de antecedência). A disciplina será conduzida de forma síncrona e assíncrona.  

1) Aulas assíncronas. serão disponibilizados previamente materiais de aulas, que os alunos poderão 
acessar de acordo com sua respectiva disponibilidade e interesse. Estes materiais deverão ser 
acessados previamente às aulas síncronas.  

2) Aulas síncronas. os alunos e professora se encontrarão remotamente, nas datas constantes no 
cronograma da disciplina, para discussão dos conteúdos, planejamento/preparo dos trabalhos e 
apresentação dos trabalhos pelos alunos. Estas aulas serão gravadas e ficarão à disposição. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Os alunos serão avaliados quanto ao entendimento dos experimentos apresentados nas aulas síncronas 
(pré-testes, explicação oral dos experimentos e avaliação escrita) e quanto à compreensão do conteúdo e 
das metodologias experimentais por meio da proposição de novos experimentos (apresentação do 
trabalho final).  

Cálculo da nota (antes do exame final) 

NOTA = 0,1 NPT + 0,2 NEE + 0,3 NAE + 0,4 NTF 

onde:  NPT = média das notas dos pré-testes 

NEE = nota da explicação do experimento 

NAE = nota da avaliação escrita 

NTF = nota do trabalho final 

Os dias em que ocorrerão avaliação estão marcados em vermelho no cronograma. 
Conforme a RESOLUÇÃO Nº 22/21-CEPE, Art. 13., §9º - Fica vedada a exigência/obrigatoriedade de que 
as/os estudantes liguem seus celulares, câmeras, microfones ou compartilhem suas telas durante a 
integralidade das atividades letivas, exceção feita às avaliações, exame final e segunda chamada, desde 
que previamente definido na forma das avaliações no plano de ensino da disciplina ou unidade curricular. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 
Referências encontradas no SIBI-UFPR. 

 
1) Mortimer R.G. Physical Chemistry 2000 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry) 
2) Honig J.M. Thermodynamics 1999 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780123550453/thermodynamics) 
3) Warren S.W. The Physical Basis of Chemistry 2nd Ed 2002. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780127358550/the-physical-basis-of-chemistry) 
4) Todo o material de aula será disponibilizado em pdf. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
1) Mortimer R.G. Mathematics for Physical Chemistry 3rd Ed 2005. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083478/mathematics-for-physical-chemistry) 
2) Kotz, J.C.; Treichel, P.M.; Weaver, G.C. Química geral e reações químicas, Volume 1 e 2. 3-6 ed. 
Cengage Learning: São Paulo, 1998-2010. 
3) Atkins, P.; Jones, L. Princípios de química. 3, 5 ed. Bookman: Porto Alegre, 2001, 2006, 2012. 
4) Atkins, P. Físico-Química Vol. 1. 3-9 ed. LTC: Rio de Janeiro, 2003-2012. 
5) Burrows, A.; Holman, J.; Parsons, A.; Piling, G.; Price, G. Química3: introdução à química inorgânica, 
orgânica e físico-química:Vol.1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
6) Monk, P. Matemática para Química - Uma Caixa de Ferramentas de Cálculo dos Químicos. LTC: Rio 
de Janeiro, 2012. 
 

 
Professor da Disciplina: Izabel Cristina Riegel Vidotti Miyata 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):  izabel.riegel@ufpr.br 
 
Assinatura: 
 
  
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Marco Tadeu Grassi 
 

 
Assinatura: 

 
 

 
CRONOGRAMA (CQ050 – TURMA DP; CQ239 – TURMAS D E N) 

 

Semana Datas* ATIVIDADE 
Carga horária 

semanal 

01 11/05 Introdução à disciplina: conteúdo programático, 

cronograma, avaliações. (2h síncronas) 

2h 

02 18/05 Densidade de Gases 

Determinação eletroquímica da constante de Avogadro  

Avaliação:pré-teste + explicação do experimento 

(2h síncronas+2h assíncronas) 

4h 

03 25/05 Expansão adiabática de gases 

Pressão de vapor e entalpia de vaporização da água  

Avaliação:pré-teste + explicação do experimento 

(2h síncronas+2h assíncronas) 

4h 

04 08/06 Determinação do pK do ácido fosfórico 

Termodinâmica da célula eletroquímica 

Avaliação:pré-teste + explicação do experimento 

4h 
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(2h síncronas+2h assíncronas) 

05 15/06 Discussão dos conteúdos 

(2h síncronas) 

2h 

06 22/06 Avaliação escrita 

(2h síncronas) 

2h 

07 29/06 Proposição do trabalho final: reforço dos conteúdos 

(2h síncronas+2h assíncronas) 

4h 

08 06/07 Acompanhamento do trabalho final 

(2h síncronas) 

2h 

09 13/07 Apresentação do trabalho final (avaliação) 

(2h síncronas + 1h assíncrona) 

3h 

10 20/07 Apresentação do trabalho final (avaliação) 

(2h síncronas + 1h assíncrona) 

3h 

11 03/08 
EXAME FINAL 

--- 

CH TOTAL 
 

30h 

*considerando o dia de aula da turma DP (CQ050). As demais turmas terão aula na mesma semana. 


