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Semestre Letivo: 
2º / 2017 

Ementa: 
 
Verificação da composição de materiais sólidos. Estudo de reações oxi redução. Preparação de 
substancias compostas. Comparação da velocidade de reação de substancias em variados meios. 
Estudo do equilíbrio químico de variados tipos de reações envolvendo líquidos e sólidos. 
 
 
 
Objetivos:  
 
A disciplina tem por objetivo identificar e caracterizar os princípios, leis e teorias da Química Geral 
proporcionando uma sólida formação básica, aliada às necessidades das disciplinas posteriores do 
curso de Engenharia Elétrica. 
Fornecer ao aluno uma visão geral da química e sua importância nas diversas modalidades de 
Engenharia. Relacionar o estudo teórico da Química Geral às suas aplicações. Desenvolver no 
aluno a habilidade de análise crítica e resolução de problemas concretos, através de ensaios 
laboratoriais. 
 
 
 
Conceitos  
 

• Conhecer conceitos 
fundamentais da química 
para os futuros engenheiros 
elétricos. 

• Identificar tópicos relevantes 
entre química e engenharia. 

• Conhecer o papel que a 
química desempenha entre 
as ciências e sua 
importância na sociedade. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 

• Representar diferentes 
interações químicas entre 
substancias do cotidiano 
laboral do engenheiro 
elétrico. 

• Demonstrar os ensaios 
químicos básicos utilizando 
aparelhagem de laboratório 
químico para elucidação de 
problemas e conhecimento 
de materiais. 

 

Atitudes e Valores  
 

• Interessar-se em ampliar o 
conhecimento pelos 
conceitos teóricos para 
permitir um melhor 
entendimento nas tomadas 
de decisões na sua 
formação acadêmica e 
profissional. 

• Ser consciente, 
independente e responsável 
pelo aprendizado. 

• Interessar-se em realizar 
atividades individualmente e 
em equipe em prazos 
estipulados. 
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Conteúdo Programático: 
 
1- Identificação de amostras sólidas 
Estudo da densidade de substancias sólidas através do método do picnometro. 
2- Estudo da corrosão 
Verificação de reações de oxi redução específicas de corrosão 
3- Preparação de composto químico 
Análise de amônia recém-preparada com fim de comparação com especificação 
4- Reações químicas envolvendo colóides 
Verificação de reações específicas envolvendo sistemas coloidais 
5- Termoquímica 
Estudo do calor de reações 
6- Preparação de nitrato de potássio 
Obtenção de substancia composta com analise de confirmação de especificação 
7- Solubilidade de sólidos em líquidos 
Verificação da solubilidade e produto de solubilidade de solutos em água e outros solventes 
8- Equilíbrio químico 
Estudo de sistemas químicos envolvendo transferência de elétrons ou troca de íons 
9- Cinética de reações químicas 
Estudo da velocidade de reações químicas 
 
 
Metodologia: 
 
A estratégia para processo de ensino e aprendizagem envolve práticas de laboratório onde o aluno 
irá desenvolver a experiência química e analisar os resultados dentro de um padrão esperado. 
 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75% o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• ATKINS, Peter William.; JONES, Loretta. Princípios de Química: questionando a vida 
moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2012.  

• BRADY,James.; SENESE, Frederick. Química. A Matéria e suas Transformações. 5º 
edição. Editora LTC.  Volume I; Volume II, 2009. 

• BROWN, Lawrence Stephen. Química Geral Aplicada à Engenharia São Paulo: Cengage 
Learning, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 
 

• RUSSEL, J.B.   Química Geral. Editora. Editora  McGraw-Hill.  Volumes I e II.  

• JEWETT, John; SERWAY, Raymond; PEROOMIAN, V. Physics for Scientists and 
Engineers. 8th ed. South Melbourne: Brooks/Cole Cengage Learning, c2010. 

• CHANG, Raymond. Química Geral: Conceitos Essenciais. São Paulo: McGraw-Hill, 
2010. 

• KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C. Química Geral e Reações 
Químicas. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

• PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite Do. Química na abordagem do 
Cotidiano. São Paulo: Moderna, 2008. 

 
 
 


