
  
 

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

 

Ficha 2 

 

 

 

Disciplina: Físico-Química Experimental I  Código: CQ050 / CQ239 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  - 
Co-requisito: 

CQ046 / CQ238 
Modalidade: ( ) Presencial     ( x ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 2 h 
Padrão 
(PD): 00 

Laboratório 
(LB): 02 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

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

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

- Expressão numérica de resultados: algarismos significativos, expressão do erro em uma medida, 
propagação de erros em cálculos 

- Gases: leitura de barômetros, manômetros, medida da densidade de um gás, determinação do coeficiente 
de expansão adiabática de um gás real 

- Calorimetria: Medida da capacidade calorífica de um metal e medida do calor de fusão da água, ambos 
em um calorímetro adiabático 

- Medida da pressão de vapor e da variação de entalpia de vaporização da água 

- Determinação das propriedades termodinâmicas da ionização do ácido acético 

- Determinação das propriedades termodinâmicas de uma reação eletroquímica através da determinação 
da relação entre força eletromotriz da cela eletroquímica correspondente e a temperatura 

- Determinação da constante de equilíbrio de complexação 

 

 
OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá ser capaz de aplicar os conceitos referentes ao estudo de termodinâmica química. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Desenvolver a capacidade de expressar corretamente o resultado da medida de uma propriedade físico-
química e de aperfeiçoar os métodos e procedimentos de medida. 

- Desenvolver a capacidade de avaliar exatidão e limitações de materiais manipulados no laboratório. 

- 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. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 6 videoaulas 
(remotas) as quais englobarão a exibição da filmagem do experimento bem como sua fundamentação 
teórica. Tais aulas serão disponibilizadas no youtube. Além das 6 aulas, haverá aulas síncronas semanais 
referentes à apresentação do curso e ao atendimento aos alunos. As aulas serão realizadas conforme 
cronograma (vide final do documento). A comunicação do docente com os alunos será realizada através 
da UFPR virtual e/ou de e-mails. 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará por: (i) 6 relatórios referentes aos experimentos (1 relatório para cada experimento), 
(ii) uma avaliação (prova 1) referente aos 3 primeiros experimentos e (iii) outra avaliação (prova 2) referente 
aos 3 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.  
  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Acesso pelo portal minha biblioteca: 
1. FIOROTTO, Nilton Roberto; Técnicas experimentais em química. – 1. ed. – São Paulo : Érica, 2014. 
ISBN 978-85-365-0731-6 
2. ATKINS, Peter; de Paula, Julio. Físico-química, volume 1 ,tradução e revisão técnica Edilson Clemente 
da Silva, Márcio José Estillac de Mello Cardoso, Oswaldo Esteves Barcia. – 10. ed. – Rio de Janeiro : 
LTC, 2018. 
3. ATKINS, Peter; de Paula, Julio. Físico-química, volume 2; tradução e revisão técnica Edilson Clemente 
da Silva, Márcio José Estillac de Mello Cardoso, Oswaldo Esteves Barcia. - 10. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 
2018. 
4. Moore, Walter J. Físico-química; tradução da 4a ed. Americana: Helena Li Chun [e outros] supervisão: 
Ivo Jordan. – São Paulo: Blucher, 1976. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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. SOUZA, N.J.M. e MARTINS Fo, H.P. Experimentos em Físico-Química, 3ª edição, Neoprint Ltda, 1996, 
p.97. 
2. D. P. Shoemaker, C. W. Garland e J. W. Nibler, “Experiments in Physical Chemistry”, McGraw-Hill, 5a 
edição (1989).  
3. W. A.  Bueno  e  L.  Degrève, “Manual  de  Laboratório  de  Físico-Química”,  McGraw-Hill (1980).  
4. A. Findlay, “Practical Physical Chemistry”, Longmans, 8aedição (1954).  
Bueno, W. A. & Degrève, L. Manual de laboratório de Físico-Química, McGraw-Hill, 1980 
2. Daniels, F. Curso de fisico-química experimental, McGraw-Hill (tradução em espanhol da 7ª ed. em 
inglês), 1972  
 
 

 
 

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

Assinatura:    
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _Marco Tadeu Grassi___________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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CRONOGRAMA CQ050 / CQ239 – Turma de segunda-feira 

 

DATA ATIVIDADE 

20/09 Aula síncrona de apresentação do curso e disponibilização dos links das aulas referentes 
à primeira prova.  

27/09 Horário de atendimento aos alunos – aula síncrona (dúvidas referentes à aula 01) 

27/09 a 01 /10 Prazo para postagem do relatório referente à aula 01 

04 /10 Horário de atendimento aos alunos – aula síncrona (dúvidas referentes à aula 02) 

04 a 08 /10 Prazo para postagem do relatório referente à aula 02 

11 /10 Horário de atendimento aos alunos – aula síncrona (dúvidas referentes à aula 03) 

11 a 15 /10 Prazo para postagem do relatório referente à aula 03 

18 /10 Prova 1 – assíncrona e disponibilização dos links das aulas referentes à segunda prova 

25 /10 Horário de atendimento aos alunos – aula síncrona (dúvidas referentes à aula 04) 

25/10 a 29 /10 Prazo para postagem do relatório referente à aula 04 

01/11 Horário de atendimento aos alunos – aula síncrona (dúvidas referentes à aula 05) 

01 a 05  Prazo para postagem do relatório referente à aula 05 

08/11 Horário de atendimento aos alunos – aula síncrona (dúvidas referentes à aula 06) 

08/11 a 12/11 Prazo para postagem do relatório referente à aula 06 
15/11 FERIADO 

22/11 SIEPE  

29 /11 Prova 2 - assíncrona 

06 /12 2ª Chamada 

13 /12 Exame Final 

 
 
Número de vagas: 50  
Horário das aulas síncronas:  segundas-feiras às 15h30 
     
 
 


