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Unidade Universitária: Escola de Engenharia 

Curso: 
Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático: 
Disciplinas Específicas 

Disciplina: 
Análise Instrumental para Engenharia de Materiais 

Código da Disciplina: 
ENEX00356 

Professor(es): 
Maria Olívia Argüeso Mengod 

DRT: 
1129187 

Etapa: 
5ª 

Carga horária: 
02 aulas/semana 

(02) Teórica 
(00) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 
Conceitos Fundamentais e Aplicações de Espectrometria e Eletroanalítica. Técnicas de 
Espectrofotometria UV/Vis.; Espectroscopia de absorção e emissão atômica; Fluorimetria; 
Espectrometria de massas; Ressonância magnética nuclear; Difração e fluorescência de Raios-X; 
Introdução às técnicas de separação (cromatografia gasosa e líquida), Análise térmica. 
Objetivos: 
Proporcionar aos alunos os fundamentos teóricos básicos para a utilização das técnicas instrumentais  
na  análise  quali  e  quantitativa  de  materiais  cerâmicos,  metálicos  e  poliméricos. 
Após a conclusão da Disciplina, o estudante deverá ser capaz de utilizar os conceitos teóricos e 
práticos  em  disciplinas  posteriores.  Além  de  discutir,  escolher,  reconhecer,  planejar  e/ou 
desenvolver técnicas básicas de análise quali e quantitativa em amostras de diversos tipos de 
materiais.  Conhecer   os  fundamentos   da   espectrofotometria   (as   propriedades   da   radiação 
eletromagnética; absorção e emissão da radiação eletromagnética pelo átomo e pela molécula, a 
Lei de Lambert Beer. Conhecer os princípios da técnica, instrumentação e aplicação analítica bem 
como executar as diferentes técnicas de espectrometria de absorção molecular, de luminescência 
molecular, espectrometria atômica, cromatografia gasosa, líquida, análise térmica, espectrofotometria 
IV. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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O aluno deverá conhecer 
os princípios da 
instrumentação analítica, 
as prováveis 
interferências químicas, 
nas técnicas de análise 
mais utilizadas na 
indústria química e suas 
respectivas     aplicações 
na área da engenharia. 

 
Escolher a técnica mais 
adequada em uma 
análise na determinação 
quantitativa em amostras 
de diversos tipos de 
materiais. 

 

Aplicar os fundamentos teóricos da 
espectrofotometria ( Propriedades da 
radiação eletromagnética; absorção e 
emissão da radiação eletromagnética pelo 
átomo e pela molécula, a partir do 
conhecimento dos fundamentos da 
instrumentação analítica, da aplicação da  lei 
de  Beer  na  análise  química,  do 
conhecimento das interferências e desvios 
da lei de Beer e de suas aplicações analíticas)  
com  a finalidade de determinar qualitativa 
quatitativamente o teor de algum componente 
em amostras reais de interesse na            área            
de            Engenharia. 
 
Utilizar as técnicas de:   espectrometria de 
absorção molecular na região UV/VIS, 
espectrometria de luminiscência molecular, 
absorção atômica, emissão atômica, 
cromatografia gasosa, análise térmica, a 
partir do conhecimento dos fundamentos da 
instrumentação analítica, e de suas 
aplicações analíticas com ênfase na 
Engenharia de Materiais. 
 

 
Determinar utilizando a técnica de 
Espectrofotometria no visível, o espectro de 
absorção do alaranjado de metila e do azul de   
metilo,   a   curva   de   calibração   do 
alaranjado de metila e do azul de metileno e 
a concentração de uma mistura binária. 
 
Determinar utilizando a técnica de 
Espectroscopia de absorção atômica o teor 
de Cu em bebida alcoólica e de Zn em 
amostra de colírio. 
 
Determinar utilizando a técnica de 
Espectroscopia de emissão o teor de de 
Na e K em amostra de bebida isotônica 
utilizando   a   técnica   de   fotometria   de 
chama. 
 

Determinar utilizando a técnica de 
Fluorimetria a deconcentração de químico 
em uma amostra de bebida água tônica. 

 

Considerar                     os 
fundamentos  teóricos,  os 
aspectos  econômicos,  no 
planejamento  do  método 
mais  adequado  em  uma 
análise      qualitativa      e 
quantitativa  em  amostras 
de    diversos    tipos    de 
materiais,    desta    forma 
posicionando-se 
eticamente na tomada de 
decisões  em  relação aos 
impactos    ambientais    e 
assim,    contribuindo    na 
preservação     do     Meio 
Ambiente. 
 
Atualizar e aprofundar seu 
conhecimento na área de 
atuação. 
 
Considerar os aspectos 
econômicos como custos, 
disponibilidade de 
aparelhagem e recursos 
humanos  valorizando 
desta forma a ética   na 
tomada de decisões. 
 
Confrontar   e   interpretar 
os resultados obtidos nas 
análises   ambientais com 
os valores indicados nas 
normas estabelecidos 
pelos  órgãos 
competentes. 
 
Considerar os aspectos 
éticos e os recursos 
humanos na aplicação da 
engenharia.
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Conteúdo programático: 
Teoria 

1.  Fundamentos da espectrofotometria: 
1.1 Propriedades da radiação eletromagética 
1.2 Absorção e emissão da radiação eletromagnética pelo átomo e pela molécula 

2.  Espectrometria de absorção molecular: 
2.1 Região UV/VIS. Introdução 
2.2 Instrumentação analítica 
2.3 A lei de Beer na análise química 
2.4 Interferências e desvios da lei de Beer 
2.5 Aplicações analíticas 

3.  Espectrometria de luminiscência molecular: 
3.1 Fundamentos da técnica 
3.2 Instrumentação analítica 
3.3 Interferências e aplicações analíticas 

4.  Espectrometria atômica: 
4.1 Absorção atômica: princípios da técnica, instrumentação e aplicação analítica 
4.2 Emissão atômica: Espectrofotometria de chama: princípios das técnicas, instrumentação 

e aplicação analítica 

5.  Técnicas de separação: 
5.1 Fundamentos da cromatografia gasosa e aplicações analíticas 

6.  Análise térmica: 
6.1 Princípio de funcionamento 
6.2 Aplicações 

 
Laboratório 
1. Espectrofotometria no visível: 

1.1 Desenvolvimento de método analítico para aplicação dos conceitos da lei de Beer. 
1.2 Determinação de Fe(III) utilizando a análise por injeção em fluxo com detector 

espectrofotométrico. 
2. Espectroscopia de absorção atômica: 

2.1 Determinação de Cu e Zn em amostra de material metálico. 
3. Espectroscopia de emissão: 

3.1 Determinação de Na e K em amostra real utilizando a técnica de fotometria de chama 
3.2 Determinação de quinino por fluorimetria 
4. Técnicas de separação: 

4.1 Princípios e funcionamento do cromatógrafo a gás. 
4.2 Análise em cromatografia gasosa de amostra real. 

 

Metodologia: 
As estratégias para processo de ensino e aprendizagem envolvem atividades individuais e em 
equipes de: Aulas expositivas dialogadas; exercícios em sala de aula, pesquisas, estudo de livros 
textos e material disponibilizado no moodle.
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na 

     disciplina.
 

 

 

 

Bibliografia Básica: 
EWING, Galen Wood. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo: Edgard Blücher, 2011. 

2 v. 
VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2002. 
CIENFUEGOS, F. e VAITSMAN, D. Análise Instrumental. Rio de Janeiro: 1. ed. Interciência, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 
SKOOG, D.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T. Princípios de Análise Instrumental. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 
CHRISTIAN, G. D. Analytical Chemistry. New York: John Willy & Sons, 2000. 
HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 
ANALYTICAL instrumentation handbook. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1997.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso 
Engenharia de Materiais 
Disciplina 
Ensaios de Materiais 

Código da Disciplina 
ENEX00935 

Professor(es) 
Dr. Antonio Augusto Couto 

Etapa 
5a etapa 

Carga Horária 
Teoria: 02     Pratica: 02      Total: 04 

Semestre Letivo 
1° semestre de 2015 

Ementa 
Introdução aos Ensaios de Materiais. Considerações Gerais sobre Ensaios de Materiais. Normalização dos 

Ensaios de Materiais. Importância dos Ensaios de Materiais. Aplicação dos Ensaios de Materiais na 

Engenharia de Materiais. Estudo dos principais ensaios mecânicos estáticos: ensaio de tração, dureza, 
compressão, torção, dobramento, flexão. Estudo dos principais ensaios mecânicos dinâmicos: ensaio de 

impacto, tenacidade à fratura e fadiga. Estudo do comportamento mecânico em temperaturas elevadas: 
ensaio de tração a quente e ensaio de fluência. Estudos principais ensaios não destrutivos: ensaio visual, por 
líquidos penetrantes, por ultrassom, por correntes parasitas (partículas magnéticas), radiografia com raios-
X e gamagrafia. 
Objetivos 
Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 
O aluno deverá apresentar os 
conhecimentos sobre os 
principais ensaios de materiais no 

contexto e na metodologia da 

Engenharia de Materiais. 
Reconhecer os ensaios e sua 

aplicação, interpretar e analisar 
os resultados dos ensaios com 

base nos requisitos das 

aplicações. Estabelecer 
procedimento para ensaios não 

usuais ou específicos para 

determinadas áreas da 

Engenharia. Conhecer os 

princípios relacionados com cada 

ensaio e os mecanismos 

microestruturais envolvidos nas 

diversas propriedades dos 

materiais. Conhecer os princípios 

relacionados com os Ensaios de 
Materiais, Ciência dos Materiais e 
Engenharia de Materiais. 

Identificar os problemas e 
formular soluções em ensaios 

visando a qualificação dos 

materiais. traduzir em linguagem 

técnica os objetivos do projeto. 
Aplicar conceitos de Resistência 

dos Materiais e Ciência dos 

Materiais na solução dos 

problemas referentes aos 

micromecanismos atuantes nas 

propriedades dos materiais. 
Correlacionar as propriedades 

dos materiais com aspectos 

microestruturais. Utilizar os 

conhecimentos em ensaios de 

materiais para especificar e 

adequar materiais segundo os 

requisitos e especificações de 

projeto. Integrar conhecimentos 
de outras disciplinas de conteúdo 

básico, viabilizando o estudo, 
planejamento e execução de 

ensaios. 

Valorizar o esforço pessoal como 
técnica de aprendizado. Ter 
disposição para atualizar, treinar e 

aperfeiçoar-se para completo 

conhecimento na área de Ensaios 

de Materiais e correlatas. Ter 
iniciativa, independência e 

responsabilidade no aprendizado. 
Possibilitar a adequada supervisão, 
coordenação e orientação técnica, 
por meio de apropriada 

padronização, mensuração e 

controle de qualidade. Considerar 
os aspectos econômicos como 

custos, instalações e recursos 

humanos. Considerar e posicionar- 
se eticamente em relação a 

impactos ambientais e assim, 
preservar o meio ambiente. 
Considerar os aspectos éticos nas 

atividades relacionadas à disciplina 

de Ensaios de Materiais. 
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Metodologia 

 
Duas horas-aula em classe, e mais duas horas-aula no laboratório em aulas praticas, onde são dadas as 

noções fundamentais, os princípios básicos, as aplicações, os procedimentos de execução e determinação 

das propriedades dos ensaios de materiais. Nestas aulas são também mostradas e analisadas amostras e 

corpos-de-prova dos ensaios estudados e são feitos exercícios práticos de interpretação de resultados. 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Conteúdo programático 
 
1. Considerações Gerais sobre Ensaios de Materiais. 
2. Princípios básicos dos ensaios de materiais; Importância dos ensaios de materiais. 
3. Recomendações sobre ensaios de materiais. 
4. Normalização dos Ensaios de Materiais. 
5. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Tração. 
6. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Compressão. 
7. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Dobramento e Flexão. 
8. Ensaios Mecânicos de Materiais: Medidas de Dureza. 
9. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Torção. 
10. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Impacto 
10. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Tenacidade à Fratura. 
11. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Fadiga. 
12. Ensaios Mecânicos de Materiais: Ensaio de Fluência. 
13. Ensaios Não-Destrutivos: Ensaio Visual e por Líquidos Penetrantes; Radiografia e Gamagrafia; Ensaios 

por Ultrassom e por Correntes Parasitas (Partículas Magnéticas). 
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Bibliografia Básica 

 
ASM Handbook Volume 08: Mechanical Testing and Evaluation, 998 pgs, ASM International, 2000. 

 

ASM Handbook Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control, 795 pgs, ASM International, 

1989. 
 

GARCIA, A.; SPIN, J. A.; SANTOS, C. A. Ensaios dos Materiais; Livros Técnicos e Científicos; Rio de Janeiro; RJ: 
2000 

Bibliografia Complementar 

 
Normas Técnicas: ASTM, DIN, ABNT, ISO 9000. 

 

DIETER, G. E. Metalurgia Mecânica; McGraw-Hill. 1981 
 

SOUZA, S. A. Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos; Editora Edgar Blucher Ltda, 1982 
 

LEITE, P. G. P. Ensaios Não-Destrutivos; Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 1980 
 

GOWNAGLE, W. M. Nondestructive Testing; McGraw-Hill, 2000
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia de Materiais Núcleo Temático: Núcleo de Fenômenos de 
Transporte da Escola de Engenharia (NFTEE) 

Disciplina: Fenômenos de Transporte II Código da Disciplina: 
ENEC00149 

Professores: 
 

Esleide Lopes Casella 
Miriam Tvrzská de Gouvêa 

DRT: 
109692-3 
109793-9 

Etapa: 5ª etapa 

Carga horária: 4 aulas/semana ( 2 ) Teórica 
( 2 ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 
 

Desenvolvimento do pensamento científico em Fenômenos de Transporte visando ao estudo do 

transporte de energia. Mecanismos de transferência de calor por condução, convecção e radiação. 
Construção da equação de conservação de energia em volumes de controle macroscópicos e 

microscópicos para processos estacionários e transientes. Postulação de hipóteses simplificadoras 

dos processos envolvendo transporte de energia. Desenvolvimento e solução de modelos 

fenomenológicos para a representação, análise e resolução de processos envolvendo transporte de 

energia. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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Compreender modelagem 

matemática   de   Fenômenos 

de Transporte. 
 

Definir transferência de calor 
e identificar mecanismos de 

condução, convecção e 

radiação. 
 

Compreender como a energia 

é transportada em processos 

macroscópicos e 

microscópicos. 
 

Entender a importância de 

Fenômenos   de   Transporte 

em processos industriais e no 

cotidiano. 

Elaborar modelos 

matemáticos básicos de 

conservação de energia e 

transferência de calor. 
 

Resolver problemas 

associados   aos   processos 

de transferência de calor. 
 

Desenvolver a capacidade 

para postular, resolver e 

analisar modelos 

matemáticos. 
 

Avaliar os impactos dos 

processos térmicos no 

contexto  social  e 

ambiental. 
 

Ter visão sistêmica e 

interdisciplinar na solução 

de problemas técnicos. 
 

Ter posição crítica com 

relação  a  conceitos  e 

ordem de grandeza. 

Atuar com iniciativa, 
independência e 

responsabilidade no 

aprendizado. 
 

Conscientizar-se de estudo 

contínuo e sistemático no 

processo de aprendizagem. 
 

Posicionar-se como 

engenheiro e cidadão com 

princípios de ética e valores. 
 

Ter percepção do conjunto 

e capacidade de síntese.
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Conteúdo Programático: 
 

1- Balanço de energia. Aplicação em estado estacionário e transitório, com e sem geração de 

energia. Transporte de energia em superfícies e em escoamento de fluidos. Calor. Utilização de 

propriedades termodinâmicas (entalpia e energia interna). 
 

2- Mecanismos de transferência de calor.  Condução: Lei de Fourier, condutividade térmica. 
Convecção: lei de resfriamento de Newton, convecção natural e forçada, coeficiente de convecção. 
Radiação térmica: lei de Stefan Boltzman, emissividade e absortividade. Radiação solar e 

atmosférica. Mecanismos simultâneos de transferência de calor. 
 

3- Lei da Conservação na abordagem microscópica. Balanço de energia microscópico, equação da 

difusão de calor. 
 

4-  Transferência de  calor  em  regime  permanente  e  unidimensional.  Conceito  de  resistência 

térmica. Transferência de calor por resistência térmica: circuitos térmicos em série e paralelo. 
Resistência térmica de contato. Aplicação de casos representados por coordenadas cartesianas, 
cilíndricas e esféricas. 

 

5- Transferência de calor em superfícies estendidas. Aletas. Modelagem e aplicação das condições 

de contorno. Eficiência e efetividade de aletas. 
 

6- Transferência de calor em regime transiente e unidimensional. Análise em sistemas 

homogêneos/ concentrados. Análise do número de Biot. 

 
Metodologia: 

 

As estratégias para o processo de ensino e aprendizagem envolvem: 

Aulas expositivas e dialogadas em classe. 

Leituras recomendadas de livros e textos. 
 

Exercícios em classe e resoluções de problemas como tarefas além da sala de aula. 

Atividades no laboratório de Fenômenos de Transporte.
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia Básica: 
 

ÇENGEL, Y.A. Transferência de Calor e Massa. Grupo A, 4º edição, 2012. Edição impressa e digital. 

INCROPERA, F.P; DEWITT, D. P. BERGMAN, T.l.; LAVINE, A.S. Fundamentos de Transferência de Calor 
e Massa. Grupo GEN, 6a edição, 2008. Edição impressa e digital. 

 

BIRD, R. B.; STEWART, W. E.; LIGHTFOOT, E. N. Fenômenos de Transporte. Grupo GEN, 2004. Edição 

impressa e digital. 
 

   Bibliografia Complementar: 
 

KREITH, F.; BOHN, M.S. Princípios de Transferência de Calor. Cengage Learning, 2003. 
 

MORAN; SHAPIRO; MUNSON; DEWITT Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos. 
Termodinâmica, Mecânica de Fluidos e Transferência de Calor. Grupo GEN, 2005.  Edição impressa e 
digital. 

 

LIENHARD, IV, J.H; LIENHARD, V, J.H. A  Heat Transfer Textbook, 4th edition. Copyright (c) 2000- 
2012. Disponível em http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html 

 

CANEDO, E.L. Fenômenos de Transporte. Grupo GEN , 2010. Edição impressa e digital. 
 

BRODKEY, R.S.; HERSHEY, H.C. Transport Phenomena: A Unified Approach. Brodkey Publishing., v.1, 
v.2, 2003.
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia 

Curso: 
Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático: 
Disciplinas Específicas 

Disciplina: 
Físico-Química para Engenharia de Materiais 

Código da Disciplina: 
ENEX01490 

Professor(es): 
Maria Olívia Argüeso Mengod 
Sonia Braunstein Faldini 

DRT: 
1129187 
1090884 

Etapa: 
5ª 

Carga horária: 
06 horas/aula 

(04) Teórica 
(02) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 
Termodinâmica.Termoquímica.   Equilíbrio   químico.   Soluções.   Sistemas   coloidais.   Adsorção. 
Eletroquímica. Cinética química. 
Objetivos: 
Por meio do estudo da termodinâmica explicar  por que as reações químicas ocorrem. Predizer o 

calor requerido e produzidos pelas reações químicas. Entender o equilíbrio e suas relações com a 

termodinâmica  de maneira a manipular os resultados de uma reação pelo controle de condições, 
tais como pressão e temperatura. Compreender a ação de catalisadores como meio de acelerar 
uma reação química.Descrever e avaliar a Tensão superficial: (Medida da tensão superficial; 
formulação termodinâmica; ascensão capilar e depressão capilar). Distinguir as propriedades de 

pequenas partículas (aumento da pressão de vapor, aumento da solubilidade, bolhas; interfaces 

líquido-líquido e sólido-líquido. Interpretar a tensão superficial e adsorção (filmes superficiais; 
adsorção em sólidos; adsorção física e química; isotermas de BET). Descrever os fenômenos elétricos 

nas interfaces (a dupla camada elétrica; efeitos elétricocinéticos). Conhecer os sistemas coloidais 

(classificação e preparação; estrutura e estabilidade; formação de micela e interação hidrofóbica; a 

dupla camada elétrica). Distinguir as propriedades coloidais (coloide, fase dispersa, sol, aerossol, 
emulsão liófilo, liófobo, hidrófilo, hidrófobo, gel, surfactante, eletrodiálise, micela, concentração 

micelar crítica, temperatura krafft, micela laminar, interação liofóbica, raio de cisalhamento, 
potencial zeta, dupla camada elétrica, teoria DLVO, floculação, coagulação, ponto isoelétrico. 
Identificar as propriedades das misturas. Obter as medidas de concentração (molaridade, molalidade, 
fração molar). Descrever as grandezas parciais molares. Distinguir as soluções ideais (Lei de Raoult, 
Lei de Henry); Aplicar as propriedades coligativas (elevação ebulioscópica, abaixamento crioscópico, 
osmose). Representar o comportamento da soluções reais: atividades. Explicar o diagrama de fases 

de misturas: (misturas binárias, diagrama temperatura- composição); Mistura de líquidos voláteis 

(azeótropo); Diagrama de fase líquido-líquido (regra da alavanca); Diagrama de fase líquido-sólido 

(composição eutética). Compreender como as reações químicas podem ser usadas para gerar 
eletricidade, bem como fazer predições termodinâmicas a partir de dados obtidos 

eletroquimicamente. Entender a influência de alguns fatores na velocidade das reações químicas. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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O         aluno         deverá 

apresentar 
conhecimentos       sobre 

fenômenos de superfície, 
e sobre miscibilidade de 

misturas líquidas binárias 

e ternárias. no contexto 

e   na   metodologia   da 

Identificar  e  formular  problemas,  traduzir 
em linguagem técnica e propor uma solução 

baseada nos princípios físico-químicos. 
 

Descrever e avaliar a tensão superficial: 
(Medida da tensão superficial; formulação 

termodinâmica;  ascensão  capilar  e 

depressão        capilar).        Distinguir        as 

Considerar  os 

fundamentos teóricos, os 

aspectos econômicos, os 

recursos ambientais e 

posicionar-se eticamente 

na tomada de decisões em 

relação aos Impactos 

ambientais      e      assim,

Engenharia de Materiais 
 

Reconhecer   quando   a 

propriedades     de     pequenas     partículas 
(aumento da pressão de vapor, aumento da 

solubilidade,    bolhas;    interfaces    líquido- 

preservar        o 
Ambiente. 

Meio

tensão superficial influi 
no comportamento dos 

sistemas físico-químicos. 
 

Reconhecer e interpretar 
o comportamento de 

sistemas   coloidais,   em 
particular         emulsões, 

líquido e sólido-líquido. Interpretar a tensão 
superficial e adsorção (filmes superficiais; 
adsorção em sólidos; adsorção física e 

química; isotermas de BET). Descrever os 

fenômenos elétricos nas interfaces (a dupla 

camada elétrica; efeitos elétricocinéticos). 
 

Conhecer os sistemas coloidais (classificação 

Considerar    os    aspectos 
teóricos de tensão 

superficial, adsorção, 
coagulação, floculação, 
sedimentação, emulsão 

para  a  escolha  do 

processo   de   tratamento 

de      resíduos      líquidos

espumas, géis. e   preparação;   estrutura   e   estabilidade; industriais   e   nas mais

 

 

Conhecer o 

comportamento de 

soluções ideais e reais. 
 

Entender o 

comportamento de 

diagramas de fases de 

misturas  binárias: 
líquido-líquido e sólido 

líquido. 
 

Reconhecer  e discutir  o 

fenômeno da adsorção 

em vários tipos de 

interface,  dos  fatores 

que determinam a 

grandeza da adsorção e 

das teorias que explicam 

a  sua  aplicação  prática 

na área da engenharia. 

formação de micela e interação hidrofóbica; 
a dupla camada elétrica). Distinguir as 

propriedades coloidais (coloide, fase 

dispersa, sol, aerossol, emulsão liófilo, 
liófobo,  hidrófilo,  hidrófobo,  gel, 
surfactante, eletrodiálise, micela, 
concentração micelar crítica, temperatura 

kraft,  micela  laminar,  interação  liofóbica, 
raio de cisalhamento, potencial zeta, dupla 

camada elétrica, teoria DLVO, floculação, 
coagulação, ponto isoelétrico. 
 

Identificar as propriedades das misturas. 
Obter as medidas de concentração 

(molaridade, molalidade, fração molar). 
Descrever as grandezas parciais molares. 
Distinguir as soluções ideais (Lei de Raoult, Lei 
de Henry); Aplicar as propriedades coligativas 

(elevação ebulioscópica, abaixamento 

crioscópico, osmose). Representar o 

comportamento da soluções reais:  
atividades.  Explicar  o  diagrama  de fases de 

misturas: (misturas binárias, diagrama   

temperatura-composição); Mistura de 

líquidos voláteis (azeótropo); Diagrama de 

fase líquido-líquido (regra da 

diversas aplicações nas 

indústrias de tintas, 
cosméticos, alimentos etc. 
na área da Engenharia
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 Conteúdo programático 

 
Teoria 

 
1.  Termodinâmica- Transformações isotérmicas; Transformações isobáricas; Transformações 

isocóricas; Transformações adiabáticas 
2.  Termoquímica- Entalpia de uma reação; Energia de Gibbs de uma reação 
3.  Equilíbrio químico- Constante de equiíbrio; Fatores que afetam o equilíbrio químico 
4. Tensão superficial- Definição; Medida da tensão superficial; Formulação termodinâmica; Ascensão 

capilar e depressão capilar 
5.  Propriedades de pequenas partículas: Aumento da pressão de vapor; Aumento da solubilidade; 

Bolhas, gotas, aumento da pressão interna de uma bolha em função do raio da bolha; Interfaces 

líquido-líquido e sólido-líquido 
6.  Fundamentos teóricos sobre tensão superficial e adsorção- Filmes superficiais; Fundamentos 

teóricos sobre tensão superficial e adsorção; Adsorção em sólidos; Adsorção física e química; 
Isotermas de adsorção: Langmuir, Freundlich   e BET; Fenômenos elétricos nas interfaces: a 

dupla camada elétrica, efeitos elétricos cinéticos 
7.  Sistemas coloidais- Classificação: sol, aerossol, emulsão liófilo, liófobo, hidrófilo, hidrófobo, gel, 

surfactante; Preparação; Estrutura, estabilidade, formação de micela e interação hidrofóbica; 
Propriedades coloidais: coloide, fase dispersa, micela, concentração micelar crítica, temperatura 

krafft, micela laminar, eletrodiálise, interação liofóbica; Raio de cisalhamento, potencial zeta, 
teoria DLVO; Floculação, coagulação; Ponto isoelétrico 

8.  Propriedades  das  misturas-  Soluções  ideais;  Lei  de  Raoult,  Lei  de  Henry;  Propriedades 
coligativas:  elevação  ebulioscópica,  abaixamento  crioscópico,  osmose;  Comportamento  da 

soluções reais: atividade 
9.  Diagramas de fases de misturas- Misturas binárias, diagrama temperatura-composição; Mistura 

de líquidos voláteis (azeótropo); Diagrama de fase líquido-líquido (regra da alavanca); Diagrama 

de fase líquido-sólido (composição eutética) 
10. Eletroquímica- Definição de eletrodo; Células eletroquímicas e potencial padrão de redução; 

Aplicação da equação de Nernst; relação entre potencial de uma célula eletroquímica e as três 

grandezas termodinâmicas 
11.Cinética química – Reações de ordem zero, 1ª , 2ª 

 
 
 

Laboratório 

 
1.  Determinação da massa molecular de polímeros pelo método viscosimétrico 
2.  Caracterização de um sistema líquido ternário 
3.  Determinação  da  tensão  superficial  de  líquidos  pelo  método  de  ascensão  capilar  e 

verificação do efeito de surfactantes 
4.  Determinação da concentração micelar crítica de surfactantes 
5.  Construção de eletrodos e pilhas e medidas de seus potenciais 
6.  Verificação experimental da cinética de ordem 1
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Metodologia: 
Aulas expositivas com utilização de recursos áudio visuais com realização de exercícios de aplicação 

a cada término de tópico apresentado. Realização de pesquisas bibliográficas e trabalhos de 

aplicação em grupo. 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 
ATKINS, P. W. e DE PAULA, J.; Físico-química, 9ª ed., 2 vol., Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e 
Científicos Editora, 2012. 
ATKINS, P. W., Físico-Química. Rio de Janeiro: 9. ed. LTC, V.2, 2012. 
LEVINE, I, N.; Físico-química, 6ª ed., 2 vol., Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos 

Editora, 2012. 

Bibliografia Complementar: 
BALL, D.W. Físico-Química, 2 volumes, Editora Thomson Learning, São Paulo, 2005. 
BERRY, S.: RICE, A.S.; ROSS, J. Phisical Chemistry. 2.ed. New York: Oxford University Press, 

2000. 
SHAW, D. J. Introduction to Colloid & Surface Chemistry. 4. ed. 1992. 

 

CASTELLAN, G. Fundamentos de Físico-Química, 1ª ed., LTC - Livros Técnicos e Científicos 
 

Editora, Rio de Janeiro, 1986, reimpressão de 1994. 

http://www.mackenzie.br/
mailto:decanatoacademico@mackenzie.br


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato Acadêmico 

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896  Edifício João Calvino – 7º andar – Sala 715  Consolação  São Paulo – SP  CEP 

01302-907 

Tel. (11) 2114-8165   www.mackenzie.br - e-mail: decanatoacademico@mackenzie.br 

 

 

 

 

Unidade Universitária 
 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso 
 

ENGENHARIA MATERIAIS 

Disciplina 
 

MATERIAIS CERAMICOS I 

Código da Disciplina 
 

ENEX00715 

Professor(es) 
 

Antonio Hortêncio Munhoz Jr. 

Etapa 
 

5ª etapa 

Carga horária 
 

Teoria: 02         Prática: 00          Total: 02 

Semestre Letivo 
 

1º semestre de 2015 

Ementa 
 

Introdução: Definição de material cerâmico. 

Noções sobre cristais iônicos e covalentes. 

Estrutura cristalina dos argilominerais; argilas. 

Materiais amorfos (óxidos formadores, modificadores e intermediários). 

Caracterização de materiais cerâmicos (introdução: caracterizar x identificar). 

Métodos termoanalíticos utilizados na caracterização de materiais cerâmicos (DTA, TG, DSC). 

Área específica, análise granulométrica. 

Objetivos 

Conceitos e Fatos Procedimentos e Habilidades Valores, Normas e Atitudes 

O aluno deverá adquirir 
conhecimento sobre os 
materiais cerâmicos. Conhecer 
a microestrutura e propriedades 
dos materiais cerâmicos. Nesta 
disciplina o aluno ira conhecer 
os materiais amorfos e as 
argilas e argilominerais. 
Também deverá conhecer 
algumas técnicas de 
caracterização (área específica, 
analises térmicas). 

Identificar e formular problemas 
envolvendo argilas e vidros. 
Utilizar as técnicas de 
caracterização estudadas para 
analise de materiais cerâmicos. 

Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de 
aprendizado. Considerar os 
aspectos éticos na 
elaboração de projetos, 
pareceres, assessoria, nas 
áreas correlatas à 
Engenharia. 
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Conteúdo Programático 
 

1. Definição de material cerâmico. 
 

2. Noções sobre cristais iônicos e covalentes. 
 

3. Estrutura dos argilominerias. 
 

4. Materiais amorfos (óxidos formadores, modificadores e intermediários). 
 

5. Caracterização de materiais.cerâmicos: introdução; caracterizarX identificar. 
5.1 Métodos termoanalíticos (DTA, TG, DSC). 
5.2 Área específica e análise granulométrica. 

 

Metodologia 
 

A metodologia adotada consiste em aulas teóricas (utilizando o 
quadro negro e o Power Point) seguidas de exercícios. Também 
serão realizadas duas aulas experimentais utilizando os aparelhos 
de análise térmica (obtenção da DTA e TG de uma argila) e análise 
granulométrica. 

 
 

´ 
Critério de Avaliação: 

De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 
Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 
N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 
N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 
P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 
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Bibliografia Básica 

SOUZA SANTOS, P. Ciência e tecnologia de argilas, Edgard Blucher, SP, 1992. 

BERG MAIA, SAMUEL. O vidro e sua fabricação, Editora Interciência, Rio de 

Janeiro, 
2003. 

 
CHYANG, Y. et al. Physical ceramics, John Wiley & Sons, NY, 1997 

 
W.D.CALLISTER JR. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, LTC, Rio de 
Janeiro,2002 

 

 

Biblioteca Complementar 

CALLISTER Jr., W. D. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais, LTC, RJ, 
2006. 

 

ASKELAND, D. R. The Science and Engineering of Materials, Thomson, Toronto, 2006. 

ASHBY, M. F. e JONES, D. R. H. Engenharia de Materiais Volumes I e II, 
Campus/Elsevier, RJ, 2007. 

 
KINGERY, W.D. et al. Introduction to Ceramics, John Wiley & Sons, NY, 1976. 

 
ASM Engineered Materials Handbook - Ceramics and Glasses - vol 4, ASM 
International, NY 1991. 
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Unidade Universitária: 
 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso: Engenharia de Materiais Núcleo Temático: 
 

Disciplinas Especificas 

Disciplina: 
 

Materiais Metálicos I 

Código da Disciplina: 

ENEX00717 

Professor(es): 
 

Ms. Helio Gomes Mathias 

DRT: 
 

105520-0 

Etapa: 
 

5ª etapa 

Carga horária: 
 

02 aulas/semana 

( 02 ) Teórica 
 

( 00 ) Prática 

Semestre Letivo: 
 

1º semestre de 2015 

Ementa: 

Estudar as modificações das propriedades em função dos mecanismos de endurecimento. 

Estudo das ligas de alumínio e cobre analisando suas propriedades e aplicações 

Objetivos: 
Conhecer as principais propriedades dos materiais metálicos e relacionar estas com os 

mecanismos de endurecimento. Conhecer os principais mecanismos de endurecimento. O 

estudante deverá aplicar os conhecimentos de Ciências dos Materiais Desenvolver aptidões 

para análise e comportamento de propriedades dos materiais em função de variáveis 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer     as     principais 
propriedades dos materiais 

metálicos. Estabelecer 
relações entre estruturas, 
propriedades e processos. 

Aplicar os conceitos de 
Ciência dos Materiais, de 
Química. 

Perceber a importância da área 
de materiais metálicos, que irá 

facilitar a utilização destes 

materiais. 

Conteúdo Programático: 
 

 

1 Objetivos da disciplina 
2.Propriedades dos metais 
2.1.Propriedades mecânicas, físicas e químicas 
3 Mecanismo de endurecimento 
3.1 Deformação dos metais 
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3.2 Tamanho de grão 
3.3 Soluções sólidas 
3.4 Endurecimento por precipitação 
4. Cobre e suas ligas 
4.1 Classificação 
4 2 Propriedades 
4.3 Aplicações 
5. Alumínio e suas ligas 
5.1 Classificação 
5.2 Propriedades 
5.3 Aplicações 

6 Diagramas de equilíbrio Ferro – Carbono 
7. Transformações estruturais dos aços 
7.1 Transformações isotérmicas 
7.2 Resfriamentos contínuo 

Metodologia: 
 

Aulas expositivas com uso de recursos áudio visuais dos tópicos propostos. Estudo e discussão 

de temas referentes ao conteúdo programático. Leitura e resumo referentes ao conteúdo 

programático . 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e 

frequência   75%    aluno 

aprovado na disciplina. 
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Bibliografia Básica: 
- Callister Jr., W.D. Ciência e Engenharia de Materiais- Uma Introdução- LTC: Rio de Janeiro 
2000 5ª ed. 
- Askeland, D. R., Wright W.J. Ciencia e Engenharia dos materiais: tradução da 3ª ed norte- 
americana São Paulo Cengage Learning 2014 
- Shackelford, J. F. Ciencia dos Materiais : tradução da 6ª ed norte-americana, São Paulo 

Pearson Prentice Hall 2008 5ª ed. 

 

 
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
Dieter, G. E. Mechanical metallurgy McGraw Hill: London 1988 3ª ed 2 exemplares 
 
Reed - Hill, R. E. Physical metallurgy principles 1994 3ª ed. 
 
Callister Jr., W.D. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais LTC: RJ 2000 
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
Curso 

Engenharia de Materiais 
Disciplina 

Materiais Poliméricos I 
Código da Disciplina 

ENEX 00720 
Professor(es) 

Dra. Leila Figueiredo de Miranda 
Etapa 

5ª etapa 
Carga Horária 

Teoria: 02         Prática: 00         Total: 02 
Semestre Letivo 

1º semestre de 2015 
Ementa 

Introdução geral. Conceitos 

fundamentais. 

Introdução à físico-química de polímeros. 

Massas molares de polímeros. Polimerização. 
Objetivos 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conceituar as principais 

propriedades dos polímeros, seus 

métodos de obtenção e 

processamento. 

Conhecer as propriedades e 

aplicações dos diferentes polímeros, 

copolímeros, blendas e compósitos 

poliméricos. 

Aplicar os conhecimentos sobre os 

materiais poliméricos, relacionando 

com as propriedades químicas e 

físicas. 
 

Propor alterações no processo de 

produção de materiais poliméricos 

visando melhorar as propriedades 

dos mesmos. 

Valorizar o esforço pessoal como 

técnica de aprendizado. Considerar os 

aspectos éticos na elaboração de 

projetos, pareceres, assessoria, nas 

áreas correlatas à Engenharia de 

Materiais. 

Metodologia 

O    conteúdo    programático    será    desenvolvido    por    meio    de    aulas    expositivas,    contando    com o 

auxílio de retroprojetor, estudos dirigidos, leitura e discussão de textos relativos a bibliografia indicada, seminários e visitas 

técnicas a fábricas e processadores de materiais poliméricos. 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 
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Conteúdo programático  

1. Introdução. 
1.1. Objetivos da disciplina. 

 

2. Conceitos fundamentais. 
2.1. Monômero. 
2.2. Polímero. 
2.3. Copolímeros. 
2.4. Grau de polimerização. 
2.5. Classificação de polímeros. 
2.6. Nomenclatura de polímeros. 

 

3. Estrutura dos polímeros. 
3.1. Esterioquímica de polímeros. 
3.2. Interações moleculares. 
3.3. Cristais poliméricos. 
3.4. Relações entre estrutura e propriedades. 

 

4. Reações de Polimerização. 
4.1. Poliadição. 
4.2. Policondensação. 

 

5. Peso molecular de polímeros. 
5.1. RMM- Massa molecular relativa. 
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5.2. Mn- Massa molar média numérica. 
5.3. Mw- Massa molar média ponderal. 
5.4. Fracionamento de sistemas polidispersivos. 

 
6. Comportamento térmico dos polímeros. 
6.1. Temperaturas de transição: Tg, Tm e TC. 
6.2. Influência da estrutura nas temperaturas de transições. 
6.3. Ensaios térmicos. 

 
7. Propriedades mecânicas dos polímeros. 
7.1. Viscoelasticidade de polímeros. 
7.2. Fluência e relaxação de tensão. 
7.3. Comportamento elástico. 
7.4. Mecanismos de fratura. 
7.5. Escoamento. 
7.6. Fissuramento. 
7.8. Ensaios Mecânicos. 
7.9. Fatores que influenciam as propriedades mecânicas. 

 
8. Compósitos e blendas poliméricas. 

 
 

Bibliografia Básica 

 
BILLMEYER JR., F.W. Textbook of Polymer Science. 3ª ed.John Wiley. New York. 1984. 

CANEVAROLO Jr, SEBASTIÃO V.Ciência dos Polímeros. Editora Artiliber. 2001. 

MANO, E. B.Introducão a Polímeros. São Paulo: Edgard Blücher, 1985. 
 

MANO, E. B-.Polímeros como Materiais de Engenharia. São Paulo: Edgard Blücher, 1991. 

 
Bibliografia Complementar 

 

ALFREY, T. & GURNEE, E.F. Polímeros Orgânicos. Editora Edgard Blücher. COWIE, J.M.G. Polymer: Chemistry and 
Physics of Modern Materials. Intertext Books. 

 
FLORY, P. Principles of Polymer Chemistry. Cornell: Cornell Univ. Press, 1953. 
GOWARIKER, V. R.; VISWANATHAN, N. V. and SREEDHAR, J. Polymer Science. Halsted Press Book. N. Y.
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1986. 
 

HUMMEL, D. O. Polymer Spectroscopy. Verlar Chimie. Dusseldoref,. 1974. 
 

KAUFMAN, H.S. & FALCETTA, J. J. Introduction to Polymer Science and Technology. An SPE Book. New York: 
Wiley lnterscience, 1977. 

 
MANO, E. B. Novos Materiais Poliméricos no Brasil. Brasília: MCT, 1988. 

 
McCRUM, N. G., BUCKLEY, C. P., BUCKNALL, C. B. Principles of Polymer Engineering. New York: Oxford 
University Press, 1988. 

 
MURAYA, T. Dynamic Mechanical Analysis of Polymeric Materials. New York: Elsevier Science Publishiers, 
1978. 

 
ODIAN, G. Principles of Polymerization. McGraw-Hill Book Co. N. Y. 1970. 

RODRIGUEZ, F. Principles of Polymer Systems. New York: MacGraw-Hill, 1970. 

ROSEN, S.L. Fundamental Principles of Polymerics Materials. New York: Wiley Interscience Publication, 
1982. 

 
SEYMOUR, R.B. & CARRAHER JR., C.E. Polymer Chemistry an Introduction. 3ª Ed. Marcel Dekker, Inc. N. Y. 
1992. 

 
SHACKELFORD, J.F. Introduction to Materials Science for Engineeers. New York: MacMillan Publishing Co., 
1992. 

 
VOLLMERT, B. P. Polymer Chemistry. Springer-Verlag. N. Y. 1973. 

 
WILLIANS, D.J. Polymer Science and Engineering. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1971. 

 
Artigos de periódicos específicos.
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia 

Curso: 
Engenharia de materiais 

Núcleo Temático: 
Química 

Disciplina: 
Química Orgânica II 

Código da Disciplina: 
ENEC00256 

Professor(es): Edgard Antônio Ferreira DRT:114800-5 Etapa: 5a
 

Carga horária: 4 aulas/semana (04) Teórica 
(00) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 
 

Análise dos principais tipos de reações orgânicas, através da compreensão dos mecanismos 

envolvidos. Estudo sobre Aromaticidade e reações de substâncias aromáticas; Reações de haletos 

orgânicos; Reações de álcoois, éteres e epóxidos. 

Objetivos: 
 

Contribuir para a compreensão da reatividade de substâncias orgânicas aromáticas, de haletos de 

alquila, de alcoóis, de éteres e de epóxidos. Desenvolver habilidades básicas para aplicar os 

mecanismos de reação discutidos para a síntese de substâncias orgânicas. 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

 

 

Compreender e esboçar os 

principais mecanismos das 

reações características de 

substâncias aromáticas, de 

haletos de alquila, de alcoóis, de 

éteres e de epóxidos. 

 

 

Elaborar  a  síntese  de 

substâncias orgânicas através 

dos mecanismos de reação 

discutidos. 

 

 

Ponderar sobre as propriedades 

de substâncias orgânicas, 

relacionando-as ao seu 

comportamento químico. 
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Conteúdo Programático 

 
 
 

1. Reações de substâncias aromáticas substituídas: 
 

1.1 Critérios de aromaticidade e conseqüências; 
 

1.2 Mecanismo geral de Substituição Eletrofílica Aromática; 
 

1.3 Reações de halogenação, nitração, sulfonação e alquilação e acilação de Friedel-Crafts; 
 

1.4 Efeitos dos substituintes na orientação e reatividade; 
 

1.5 Reações de substituintes ligados ao anel aromático; 
 

1.6 Síntese de substâncias aromáticas com mais de um substituinte; 
 

1.7 Reações de sais de diazônio; 
 

1.8 Reações com formação de benzino como intermediário; 
 
 
 

2. Reações de haletos de alquila: 
 

2.1 Reações de substituição nucleofílica de 1a ordem (SN1); 
 

2.2 Reações de substituição nucleofílica de 2a ordem (SN2); 
 

2.3 Reações de eliminação de 1a ordem (E1); 
 

2.4 Reações de eliminação de 2a ordem (E2); 
 

2.5 Variáveis que afetam as reações de substituição e eliminação: estrutura do carbono que sustenta 

o grupo abandonador; reatividade do nucleófilo/base; natureza do grupo abandonador e polaridade 

e natureza do solvente. 

 

 

3. Reações de alcoóis, éteres e epóxidos: 
 

3.1. Reações de alcoóis: quebra da ligação CO-H; Síntese de éteres; Síntese de Williamson. 
 

3.2. Reações com quebra da ligação C-OH; Conversão a haletos de alquila a alcenos; Reações com 

rearranjo de carbocátion. 

3.3. Reações de oxidação de alcoóis: formação de compostos carbonílicos e ácidos carboxílicos; 
 

3.4. Reações de substituição nucleofílica de éteres e abertura de epóxidos em meio ácido e básico.
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Metodologia: 

 

 

As aulas teóricas são expositivas, com ampla participação dos alunos através de discussões. Ao longo 

do curso são apresentadas aplicações interessantes do mesmo em ciência, na indústria e mesmo no 

cotidiano, abordando também questões ambientais. As aulas de exercícios têm como objetivo a 

melhor assimilação dos conceitos discutidos nas aulas teóricas. 
 

 
 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina.
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Bibliografia Básica: 

 

McMURRY,  J.  Química  Orgânica.  Tradução  da  6ª  edição  norte-americana.  Pioneira  Thomson 
Learning Ltda, São Paulo, 2004. 

 

SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. Tradução da 9ª edição. Rio de Janeiro, Editora Livros 
Técnicos e Científicos S. A., 2009. 

 

VOLLHARDT, K.P.C. e SCHORE, N.E. Química Orgânica – Estrutura e função. Tradução da 4ª edição. 
Bookman Companhia Editora, Rio Grande do Sul, 2003. 

 

 

Bibliografia Complementar: 
 
 

BROWN, W. H.; FOOTE, C.S. Organic Chemistry. 4ª edição Iverson. ISE, Belmont, 2005. 

BRUICE, P. Y. Química Orgânica. 4ª edição. Pearson Education Editora, São Paulo, 2006. 

CAREY, F. A. Química Orgânica, volumes 1 e 2. 7ª edição. AMGH Editora Ltda, Porto Alegre, 2011. 
 

MORRISON, R.T.; BOYD, R.N. Química Orgânica 13ª edição. Fundação Calouste Gulbekian, 1996. 

ROQUE, N.F. Substâncias orgânicas: estrutura e propriedades. 1ª edição. Editora da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011.
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA: ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso: 
Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático: Disciplina Específica 

Disciplina: 
Termodinâmica II 

Código da Disciplina: 
ENEX01087 

Professora: Érica Caproni Etapa: 5ª etapa 

Carga horária: 
 
4 aulas/semana 

(2) Teóricas 
 
(2) Práticas 

Semestre Letivo: 
 
1º semestre de 2015 

Ementa: 
 
Entropia e 2ª Lei da Termodinâmica para sistemas fechados e abertos. Processos irreversíveis 

e suas relações com a direcionalidade. Ciclos termodinâmicos: ciclos de Carnot, de potência, 

de refrigeração de compressão de Vapor e de Rankine. A rede termodinâmica. Relações de 

Maxwell. Cálculo de variações de entropia, entalpia e energia interna específicas. Funções 

residuais. Expansão de Joule-Thompson. Equilíbrio de Fases de substâncias puras: a energia de 

Gibbs como critério para o equilíbrio de fases. As equações de Clapeyron e Clausius- 

Clapeyron.Termodinâmica de misturas. Equilíbrio de fases de sistemas multicomponentes: o 

potencial químico e os critérios para o equilíbrio. Regra das fases de Gibbs. Fugacidade e 

coeficiente de fugacidade. Atividade e coeficiente de atividade. Equilíbrio líquido-vapor (ELV): a 

Lei de Raoult, líquidos não-ideais, azeótropos. Ajuste de modelos de coeficiente de atividade com 

dados de ELV, solubilidade de gases em líquidos e a Lei de Henry. Equilíbrio líquido- líquido 

(ELL). Equilíbrio líquido-líquido-vapor (ELLV). Equilíbrio sólido-líquido e sólido-sólido. Soluções 

sólidas. Estudo da cristalização e da energia de superfície. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

O aluno deverá absorver os 
conceitos básicos da 
termodinâmica, e conseguir 
identificá-los em situações 
reais  na  área  da 
engenharia;  Avaliar  o 
sentido em que ocorre um 
fenômeno térmico e a sua 
irreversibilidade  através  da 
2ª Lei da Termodinâmica; 
Entender  as  equações  de 
Clayperon,  as  relações  de 
Maxwell nas mudanças dos 
estados  e  o  equilíbrio  de 
fases. 

Proporcionar     uma     sólida 
formação, aliada às 
necessidades das disciplinas 
posteriores do curso de 
Engenharia de Materiais; 
Proporcionar aos alunos 
condições de aplicações 
práticas   da   Termodinâmica 
na  sala  de  aula  e  no  seu 
dia-dia como engenheiro. 

Saber que o próprio esforço é a 
base fundamental para um bom 
aprendizado; Entender   que   se 
necessita de tempo  para   poder 
praticar e atualizar-se   na   área 
de  conhecimento  em  que  atua 
a       disciplina   Termodinâmica; 
Perceber        o        valor        da 
Termodinâmica         na         sua 
formação como engenheiro. 
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Conteúdo Programático: 
 

 

1. Apresentação e objetivos da disciplina 
2. Entropia e a Segunda Lei da termodinâmica 

2.1. Direcionalidade dos processos 
2.2. Processos reversíveis e irreversíveis e suas relações com a direcionalidade 
2.3. Ciclo de Carnot 
2.4. Entropia, uma propriedade termodinâmica 
2.5. A Segunda Lei da termodinâmica para sistemas abertos e fechados 
2.6. Ciclos termodinâmicos: Potência, Refrigeração de compressão de vapor e de Rankine 

3. A rede termodinâmica 
3.1. Relações de Maxwell 
3.2. Calculo de variações de entropia, energia interna e entalpia específicas. 
3.3. Funções residuais 
3.4. Expansão de Joule-Thomson 

4. Equilíbrio de fases I 
4.1. Energia de Gibbs 
4.2. Equação de Clapeyron e Clausius-Clapeyron 
4.3. Termodinâmica de misturas 
4.4. Equilíbrio de fases de sistemas multicomponentes: o potencial químico e os critérios para 

o equilíbrio químico 
4.5. Regra das fases de Gibbs 

5. Equilíbrio de fases II – Fugacidade e o coeficiente de fugacidade 
6. Equilíbrio de fases III – Diagramas de fases 

6.1. Equilíbrio líquido-vapor (ELV), Lei de Raoult, líquidos não-ideais, azeótropos e ajuste de 
modelos de coeficiente de atividade com dados de ELV 

6.2. Equilíbrio líquido-líquido (ELL), líquido-líquido-vapor (ELLV), sólido-líquido (ESL) e sólido- 
sólido (ESS) 

6.3. Soluções sólidas 
7. Estudo da cristalização e da energia de superfície 

Metodologia: 
 
Consiste basicamente de aulas expositivas e resolução de exercícios de aplicação durante as 

aulas.  Sugere-se  aos  alunos  uma  bibliografia  básica  e  complementar  para  consultas 

frequentes, a fim de subsidiá-lo no acompanhamento do conteúdo programático desenvolvido 

em aula. 
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 

3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  
 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 
 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 
 
Bibliografia Básica:1 

 

 

DEHOFF R. Thermodynamics in materials science. CRC Press, 2006. 

KORETSKY, M.D. Termodinâmica para engenharia química. LTC, 2007. 

LEVINE, I. N. Físico-Química. 6.edição. genLTC, 2012. 
 

Bibliografia Complementar: 
 

LUPIS, C.H.P Chemical thermodynamics of materials, Elsevier Science Ltd, 1983 
 

ENGEL, T.; REID, P. Thermodynamics, statistical thermodynamics & kinetics, 3a edição, 

Prentice Hall, 2012 
 

RAGONE, D.V. Thermodynamics of materials. V.1, V.2 Wiley, 1995 
 

LEVINE, I. N. Físico-Química. 6.edição. genLTC, 2012. 
 

SANDLER, S.I Chemical, biochemical and engineering thermodynamics. Wiley, 2006 
 

SMITH, J.M.; VAN NESS, H.; ABOTT, M. Introdução à termodinâmica da engenharia química. 

LTC, 2007 
 
 
 
 
 
 
 

1 
A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo colegiado de curso e CEPE, sem significar alteração de PP 
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