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Ficha 2 

2021 - 1° semestre 
 

 

Disciplina: Físico-Química Experimental I Código: CQ239 
 

 

Natureza: 
(X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: Co-requisito: CQ238 Modalidade: ERE 

CH Total: 30 

CH semanal: 2 
Padrão (PD): Laboratório (LB): 30 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 
Orientada (OR): 0 

Prática Específica (PE): 

0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

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

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 
 
     Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no 1° semestre de 2021 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

     Expressão numérica de resultados: algarismos significativos, expressão do erro em uma medida, 
propagação de erros em cálculos. 
     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 relativas a gases, termodinâmica e eletroquímica:  

 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 
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 
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 
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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 

 
 
Cronograma das atividades (síncronas e assíncronas): 
 

22/09 Aula introdutória. Expressão numérica de resultados experimentais. (síncrona) 

29/09 Aula síncrona de dúvidas sobre a primeira prática. 

01/10 Data limite de entrega do relatório da primeira prática (até às 21:00 h) 

06/10 Aula síncrona de dúvidas sobre a segunda prática. 

08/10 Data limite de entrega do relatório da segunda prática (até às 21:00 h) 

13/10 Aula síncrona de dúvidas sobre a terceira prática. 

15/10 Data limite de entrega do relatório da terceira prática (até às 21:00 h) 

20/10 Primeira prova (síncrona) 

27/10 Aula síncrona de dúvidas sobre a quarta prática. 

29/10 Data limite de entrega do relatório da quarta prática (até às 21:00 h) 

03/11 Aula síncrona de dúvidas sobre a quinta prática. 

05/11 Data limite de entrega do relatório da quinta prática (até às 21:00 h) 

10/11 Aula síncrona de dúvidas sobre a sexta prática. 

12/11 Data limite de entrega do relatório da sexta prática (até às 21:00 h) 

17/11 Segunda prova (síncrona) 

22/11 a 

26/11 

SIEPE 

01/12 Provas de segunda chamada (21:00 - 23:00 h) 

08/12 Prova final (19:00 - 21:00 h) 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

     O aluno deverá ser capaz de estudar as propriedades dos gases, determinar as energias de reações 
químicas, relacionar o potencial de uma cela eletroquímica com os parâmetros termodinâmicos da reação 
eletroquímica correspondente. 
 

 
 

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 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 

 

     Número de vagas: 20 
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     A disciplina será desenvolvida em seis aulas práticas pré-gravadas disponíveis na plataforma 

YouTube, uma aula síncrona de introdução e aulas síncronas de dúvidas para cada aula prática. 

Cada aula prática corresponde ou a uma aula longa presencial ou a uma reunião de duas aulas 

curtas presenciais, de modo a cobrir as dez aulas presenciais que seriam oferecidas em períodos 

normais. Para comunicação com os alunos e execução de provas será criada a equipe "CQ239 - 

Físico-Química Experimental" na plataforma Microsoft Teams. A apostila de roteiros dos 

experimentos, em formato pdf, assim como orientações sobre o desenvolvimento da disciplina, 

incluindo instruções sobre a execução das provas, estarão disponíveis aos alunos desde o início da 

disciplina em área de compartilhamento do professor no site do Departamento de Química 

(www.quimica.ufpr.br/hpmf). 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

     Seis relatórios de práticas e duas provas a serem resolvidas em questionários elaborados no 

aplicativo Forms e incluídos na equipe da disciplina na plataforma Teams. Nas provas, parte das 

questões deverá ser resolvida de forma escrita com digitalização e inclusão dos arquivos eletrônicos 

correspondentes nos questionários. Desde o início da disciplina, será disponibilizada na equipe da 

disciplina uma prova de treinamento para que os alunos habituem-se ao procedimento e 

certifiquem-se de serem capazes de incluir as questões digitalizadas em tempo hábil. A nota final 

será calculada com a média das notas dos relatórios (peso 50%) e a média das notas das provas 

(peso 50%). A prova final acontecerá nos mesmos moldes das provas regulares. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Apostila de físico-química experimental da Universidade Federal de Goiás: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/56/o/FQexpAl_Apostila.pdf 

 

Apostila de físico-química experimental da Universidade Federal de Juiz de Fora: 

http://www.ufjf.br/quimicaead/files/2013/10/Fisico-Quimica-Experimental.pdf 

 

Material da Unicamp sobre termodinâmica (desconsiderar o capítulo 4): 

http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/textos/apostila.htm 

 

Material da USP sobre eletroquímica de equilíbrio: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4993362/mod_resource/content/1/MSup_Eletroqu%C3%

ADmica_V3.pdf 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

 

Material da Universidade Estadual do Norte Fluminense sobre termodinâmica: 

http://ead.uenf.br/moodle/pluginfile.php/17091/mod_resource/content/1/Aula%206%20-

%20Leis%20da%20Termodin%C3%A2mica.pdf 

 

Chemical Thermodynamics - Erno Keszei 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-19864-9.pdf 

 

Material de termodinâmica da Universidade Federal de Pelotas: 

https://wp.ufpel.edu.br/nuclear/files/2020/03/notas-de-aula-termodinamica-01b.pdf 
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Material da CESAD sobre eletroquímica de equilíbrio: 

http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/11514801032012Fundamentos_de_Fisic

o-Quimica_aula_13.pdf 

 

Physical Chemistry - David W. Ball 

2nd edition Wadsworth Cengage Learning, Stamford, USA (2015) 

Biblioteca Digital Cengage (cadastrar-se no site e buscar o livro): 

https://cengagebrasil.vstbridge.com/#/login 

 
 

 

 

Professor da Disciplina:  Harley Paiva Martins Filho 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): hpmf@ufpr.br   99965-1932 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Marco Tadeu Grassi 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


