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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Decanato Acadêmico 

Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: 
Bacharelado em Química  

Núcleo Temático:  
Química Tecnológica  

Disciplina: 
Nanotecnologia Química 

Código da Disciplina: 
ENEX00737 

Professor (es): 
Sergio Humberto Domingues 

DRT: 
1147296 

Etapa: 
8ª 

Carga horária: 
34h/aula  
25,5 h 

(2) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: A disciplina de Nanotecnologia Química insere-se na 8ª Etapa do Curso de Bacharelado em 

Química. Pretende dar uma visão geral do tema com ênfase na síntese, caracterização e aplicação 

de nanopartículas.  

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 Aprender os conceitos 

fundamentais para a 

compreensão da nanotecnologia 

Química;    

          Analisar e interpretar a 

Nanotecnologia Química como 

parte importante da ciência nos 

dias atuais. 

 

 Explorar as 

potencialidades desta nova área 

da ciência.  . 

 Ser capaz de analisar e 

compreender a importância da 

nanociência nos dias atuais. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução a sistemas nanométricos; 

 Histórico e definições importantes da nanociência e nanotecnologia; 

 Introdução a Química do estado sólido e efeito de confinamento quântico; 

 Métodos de síntese de nanomateriais – top down; 

 Métodos de síntese de nanomateriais -  botton up; 

 Reações químicas envolvendo nanomateriais – técnicas de preparação e algumas aplicações; 

 Propriedades decorrentes do tamanho e efeitos de superfície; 

 Nanopartículas em geral – algumas outras técnicas de obtenção e aplicações especificas; 

 Nanomateriais de carbono – histórico, métodos de obtenção, propriedade e aplicações de fulerenos, 

nanotubos de carbono e grafeno; 

 Nanomateriais no presente e no futuro – exemplos de onde os nanomateriais atuam e poderão atuar 

no futuro. 

http://www.mackenzie.br/
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Metodologia: 
 
 
1 Aulas expositivas teóricas em sala de aula com utilização do quadro e/ou recursos 

audiovisuais. 
 
2 Exercícios de aplicação para fixação de conceitos teóricos. 
 
3 Trabalhos de pesquisa em atividades extraclasse para exploração de tópicos adicionais e  

complementação de conceitos teóricos abordados em sala. 
 
 
 

Critério de Avaliação:  
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   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. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

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

Bibliografia Básica: 

- DURAN, N.; MATTOSO, L. H. C.; MORAIS, P. C. Nanotecnologia: Introdução, Preparação e 
Caracterização de Novos Materiais e Exemplos de Aplicação, Artliber Editora, 1ª edição, 2006. 

- JOACHIM, C.; PLÉVERT, L. Nanociências: a revolução invisível, Jorge Zahar Editora, 2009. 

- TOMA, H.E. O mundo nanométrico: a dimensão do novo século, Oficina de Textos, 2004. 
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Bibliografia Complementar: 

-GOGOTSI, I. G. Nanomaterials handbook. CRC Taylor & Francis, 2006. 

-HORNYAK, G. L.; MOORE, J. J.; TIBBALS, H. F. Fundamentals of Nanotechnology, CRC Press, 
2009 

-KLABUNDE, K. J., Nanoscale Materials in Chemistry, 1a. edição, John Wiley, 2001. 

-OZIN, G. A.; ARSENAULT, A. C.; CADEMARTIRI, L. Nanochemistry: A Chemical Approach to 
Nanomaterials, Royal Society of Chemistry, 2005. 

-STAROV, V. M. Nanoscience: Colloidal and interfacial Aspects. CRC Taylor & Francis, 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mackenzie.br/
mailto:decanatoacademico@mackenzie.br
http://www.amazon.com/Nanochemistry-Chemical-Nanomaterials-Geoffrey-Ozin/dp/184755895X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1314039202&sr=1-1
http://www.amazon.com/Nanochemistry-Chemical-Nanomaterials-Geoffrey-Ozin/dp/184755895X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1314039202&sr=1-1
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Decanato Acadêmico 

Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso:  
Bacharelado em Química 

Núcleo Temático:  
Química Tecnológica 

Disciplina:  
Operações Unitárias II 

Código da Disciplina:  
ENEC00157 

Professor: 
Alessandro Henrique de Oliveira 

DRT: 
1114742 

Etapa:  
8a 

Carga horária: 
 68h/a  
51h 

(X) Teóricas   
(X) Práticas 

Semestre Letivo:  
1º semestre de 2015 

Ementa: 
Tipos de equipamentos de separação de misturas fluidas multicomponentes. Separação flash: 
sistemas binários e multicomponentes. Torres de fracionamento: modelos de estágios de equilíbrio e 
modelos de eficiência de pratos. Extração. Absorção. Separação por membranas. 

Objetivos: 
 
O objetivo da disciplina é proporcionar uma formação na área das operações unitárias, fornecendo 
conceitos sobre a destilação, absorção, extração para serem aplicados em questões práticas da 
indústria. 
 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os fundamentos e 
conceitos teóricos da operação 
unitária destilação, absorção e 
extração 

Habilidade em aplicar e 
interpretar as equações de 
projeto dos destiladores, assim 
como na resolução de 
problemas industriais 

Interessar-se pelos conceitos da 
destilação, absorção e extração, 
a fim de que possam ser 
aplicados em situações práticas 
na indústria 
 

Conteúdo Programático: 
 

 Conceitos iniciais dos processos industriais e operações unitárias 

 Definição da operação unitária destilação 

 Dispositivos de contato líquido-vapor 

 Conceitos sobre soluções ideais e reais: Raoult, Dalton e Henry 

 Diagramas do equilíbrio líquido-vapor 

 Determinação das temperaturas de bolha e orvalho para soluções ideais 

 Destilação contínua binária: equações de balanço material e energético 

 Método de McCabe-Thiele: método gráfico para determinação dos estágios teóricos de uma 
torre de destilação 

 Destilação Flash: conceitos e esquema de um destilador flash 

 Torres de absorção gasosa 

 Sistemas de separação por extração 

 Sistemas de separação por membranas 

Metodologia: 
 

http://www.mackenzie.br/
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Serão ministradas aulas de forma expositiva utilizando o quadro negro, multimídia e recursos da 
internet. Após cada aula teórica, os alunos resolverão exercícios sobre o assunto abordado em sala 
de aula. 
 

Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   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. 
  
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

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

Bibliografia Básica: 

GAUTO, M.; ROSE, G. Processos e Operações Unitárias da Indústria. Editora Ciência Moderna, 

2011. 

LUDWIG, E. Applied process design for chemical and petrochemical plants. V.2, Gulf Professional, 

Publishing, 1997. 

MCCABE, W.; SMITH, J.; HARRIOT, P. Unit operations of chemical engineering. 7a edição, McGraw-
Hill, 2004 
 

Bibliografia Complementar: 

COUPER, J. R.; PENNEY, W.R.; FAIR, J.R. Chemical process equipment: selection and design. 

Butterworth-Heinemann, 2012  

GEANKOPLIS, C. Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit 

Operations). 4a edição, Prentice Hall, 2011 

MCKETTA, J. J. Unit Operations Handbook: Mass Transfer, Vol I, CRC Press, 1993. 

PERRY, R.; CHILTON, C. Chemical engineers´ handbook. 8a edição, MCGraw-Hill, 2007  

SEADER, J.D.; HENLEY, E. J. ROPER, D.K. Separation Process principles., Wiley, 2010. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: 
Bacharelado em Química  

Núcleo Temático: 
Química Tecnológica  

Disciplina: 
Bioquímica Industrial 

Código da Disciplina: 
 ENEC00157 

Professora: 
Miriam Lúcia Chiquetto Machado 

DRT: 
109070.2 

Etapa: 
8ª 

Carga horária:  
34h/a 
25,5h 

(X) Teórica 
(   ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre 2015 

Ementa: 
Introdução à Biotecnologia e estabelecimento da relação desta com a área de Bioquímica Industrial. 
Análise de aplicações da Biotecnologia Industrial. Estudo de conceitos básicos de Bioquímica e de 
Microbiologia. Estudo das etapas de um processo fermentativo genérico com o aprofundamento de 
conceitos envolvidos no estudo de cada etapa. Estudo das diferentes formas de condução de um 
processo fermentativo. Aplicação dos conceitos estudados através da pesquisa e análise de alguns 
processos fermentativos específicos. 
 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos teóricos 
que permitam conhecer e 
analisar um processo 
fermentativo. 
Aplicar os conhecimentos no 
estudo de processos específicos 
visualizando aplicações em 
casos relacionados com a área 
de atuação profissional do aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionar a área de 
Bioquímica Industrial com a 
ampla área da Biotecnologia.  
Analisar um processo 
fermentativo genérico e 
identificar os principais 
conceitos envolvidos em cada 
etapa do mesmo, verificando a 
aplicação da Bioquímica e da 
Microbiologia em cada etapa. 
Aplicar os conceitos estudados 
no estudo de determinados 
processos fermentativos. 
Verificar a aplicação da 
Bioquímica Industrial na área de 
atuação do profissional. 
 
 
 
 

Agir de forma autônoma e ser 
consciente da necessidade do 
empenho e esforço pessoal. 
Estudar o conteúdo da disciplina, 
interessar-se pelo mesmo e 
perceber sua aplicação na área 
de Química. 
Respeitar o professor e os 
colegas de classe, colaborando 
na realização de atividades 
propostas durante a aula e 
empenhando-se na realização 
das mesmas.  
 

http://www.mackenzie.br/
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Conteúdo Programático: 
1. Biotecnologia: definições, histórico, campos de atuação, áreas do conhecimento 
relacionadas. 
2. Princípios de Bioquímica: as células, biomoléculas que compõem a matéria viva, 
princípios básicos do metabolismo celular. 
3. Grupos de microrganismos de interesse industrial. Técnicas de manutenção de culturas 
puras. 
4. Processo fermentativo genérico: definições, esquema geral de um processo e estudo de 
cada etapa envolvida no processo. 
5. Classificação, definição e exemplos dos processos fermentativos industriais: descontínuo, 
descontínuo alimentado, contínuo, semicontínuo. 
6. Estudo do processo descontínuo: curvas obtidas a partir de dados experimentais, cálculo 
de fatores de conversão e de produtividades. 
7. Estudo de alguns dos principais processos fermentativos industriais: produção de plástico 
biodegradável, tratamentos de resíduos por via microbiológica, produção de etanol, corrosão 
microbiológica, deterioração microbiológica de materiais, processos de produção de outros 
produtos por fermentação. 

 
 

Metodologia: 
O conteúdo programático será assim desenvolvido: 

 Aulas expositivas e dialogadas: serão ministradas de forma a possibilitar a organização e 

síntese dos conhecimentos apresentados. 

 

 Leituras recomendadas: serão indicadas com a finalidade de proporcionar ao graduando 

oportunidades para (a) consulta de uma bibliografia específica relacionada com a disciplina 

e (b) desenvolvimento das suas capacidades de análise, síntese e crítica. 

 

 Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, devem estimular a 

participação ativa do graduando no processo de aprendizagem, proporcionando momentos 

para (a) apresentar e discutir assuntos relacionados à disciplina e (b) desenvolver sua 

capacidade critica e argumentativa. 

 

 Reflexão sobre a prática técnico-profissional: momento no qual os graduandos participam de 

atividades com ênfase nos procedimentos de observação (de forma direta ou indireta) e 

reflexão sobre o cotidiano profissional. 

 

 Recursos audiovisuais: para viabilizar o aprendizado serão utilizados textos e artigos 

acadêmicos, vídeo, power point, notas de aula. 

 
 

http://www.mackenzie.br/
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Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   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. 
  
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

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

Bibliografia Básica: 

BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial – 
Fundamentos – vol. 1. Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 2001. 

BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial – Engenharia 
Bioquímica – vol. 2. Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 2001. 

PELCZAR, M. J.; CHAN,E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia - Conceitos e Aplicações, vol.1. 
Makron Books do Brasil Editora Ltda,São Paulo, 1997. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
PELCZAR, M. J.; CHAN,E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia - Conceitos e Aplicações, vol.2. 

Makron Books do Brasil Editora Ltda,São Paulo, 1997. 

BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial – Processos 

fermentativos e Enzimáticos – vol. 3. Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 2001. 

BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial – 

Biotecnologia na Produção de Alimentos – vol. 4. Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 2001. 

BLANCH, H. W.; CLARK, D. S. Biochemical engineering. New York: Marcel Dekker, 1997.  

LEHNINGER, A. L. Bioquímica. 4a Edição. Editora Sarvier, São Paulo, 2006. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: 
Bacharelado em Química 

Núcleo Temático: 
Química Teórica e Experimental 

Disciplina: 
Química Forense 

Código da Disciplina: 
ENEX00791 

Professor(es): 
Márcia Guekezian 

DRT: 
1084846 

Etapa: 
8ª 

Carga horária: 
34h/aula  
25,5 h 

(X) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º Semestre de 2015 

Ementa: 

Estudo da área de Química Forense, com ênfase nas técnicas utilizadas na coleta e análise de 

provas criminais. Fundamentos de Criminalística para a Química Forense. Toxicologia para a 

Química Forense (Metais, não metais, drogas lícitas e ilícitas). Métodos Clássicos e Instrumentais 

aplicados à Química Forense. Papiloscopia. Incêndios e Explosivos. Balística. Papel, Tintas, Fibras 

e Metalografia. Química Forense Ambiental. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Analisar e interpretar a Química 

Forense como ciência: sua 

importância na área química; e 

Reconhecer conceitos e as 

áreas de atuação do Químico 

Forense. 

         Aprender os fundamentos 

teóricos e práticos das técnicas 

clássicas e instrumentais para 

Química Forense. 

Elaborar relatórios, laudas e 

projetos associados à Química 

para Análises Forenses. 

 Explorar as potencialidades 

desta área da Química para 

identificação e quantificação de 

espécies químicas de interesse 

forense. 

  

Respeitar o meio ambiente por 

meio do estudo das 

características das áreas da 

Química Forense; 

Ser consciente da importância 

do uso de análises químicas 

forenses para elucidação de 

crimes; e 

Identificar a técnica analítica   

mais adequada e eficiente para a 

resolução de um problema 

prático. 

http://www.mackenzie.br/
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Conteúdo Programático: 

1. Estudo da área de Química Forense, com ênfase nas técnicas utilizadas na coleta e análise 

de provas criminais (locais de crime, vestígios, papel do perito).  

2. Fundamentos de Criminalística para a Química Forense (principais provas em locais de 

crime). 

3. Toxicologia para a Química Forense (Metais, não metais, drogas lícitas e ilícitas, dopping 

esportivo).  

3.1 Drogas. Legislação. Estimulantes do sistema nervoso central. (Anfetaminas, Êxtase, 

Cocaína, entre outras.). Drogas Sintéticas. 

3.2 Álcool Etílico, Benzodiazepínicos e barbitúricos. 

3.3 Controle de Dopagem. 

3.4 Toxicologia dos Praguicidas. 

3.5 Gases Tóxicos (Asfixias Químicas, CO2, NO2, CH4, H2S, SO2, HCN e Cianetos, gás 

lacrimogêneo). 

3.6 Tóxicos Metálicos (As, Pb, Cd, Hg, Al, Cr, Mn). 

3.7 Entomotoxicologia. 

4. Métodos Clássicos e Instrumentais aplicados à Química Forense.  

5. Papiloscopia.  

6. Incêndios e Explosivos.  

7. Balística.  

8. Papel, Tintas, Fibras e Metalografia.  

Metodologia: 

 

Aulas expositivas teóricas em sala de aula com utilização do quadro e/ou recursos audiovisuais. 
 
Exercícios de aplicação para fixação de conceitos teóricos. 
 
Trabalhos de pesquisa em atividades extraclasse para exploração de tópicos adicionais e 
complementação de conceitos teóricos abordados em sala. 
 

 

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


 

 

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  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Decanato Acadêmico 

Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina.   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. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

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

Bibliografia Básica: 

 

BRANCO, R. do C. P. (Coord.); Química forense sob olhares eletrônicos, Millennium Editora, 2006. 

FARIAS, R. F. Introdução a Química Forense, 2ª edição, Editora Átomo, 2008. 

PASSAGLI, M. Toxicologia Forense: teoria e prática. 4ª. ed. São Paulo: Millenium Editora, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARO, PATRICIA M. Manual de Química Forense, La Roca, 2007. 
EMSLEY, J. Molecules of Murder: Criminal Molecules and Classic Cases, RSC Publishing, 2008. 
HO, M. H. Analytical methods in forensic chemistry. Nova Iorque: Ellis Horwood, 1990. 
KUBIC, T., PETRACO, N. e SAUER, J.D. Forensic Science Laboratory Experiment Manual and 
Workbook CRC Press, 1o edição, 2002.  

JAMES, S.H e NORDBY, J.J. Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative 
Techniques CRC Press, 1o edição, 2002. 
BRUNI, A. T. et.al. Fundamentos de Química Forense, 1ª. ed., São Paulo. Millenium Editora, 2009 

www.sbcf.org.br 

Journal of Chemical Education – artigos. 

Journal of Forensic Sciences – artigos. 
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Unidade Universitária: 

Escola de Engenharia 

Curso: 

Bacharelado em Química 

Núcleo Temático: 

Química Tecnológica  

Disciplina: 

Tecnologia do Petróleo, Lubrificantes e Tintas 

Código da Disciplina: 

ENEX00822 

Professor: 

Alessandro Henrique de Oliveira 

DRT: 

111474.2 

Etapa: 

8ª 

Carga horária:  
34h/aula  

25,5 h 

(X) Teórica 

(  ) Prática 

Semestre Letivo: 

1º Semestre de 2015 

Ementa 
Estudo da exploração e refino do Petróleo. Reflexão sobre as principais Políticas Nacionais relativas 
ao Petróleo. Estudo de óleos e lubrificantes, Caracterização dos lubrificantes, aditivos para 
lubrificantes, graxas e da teoria da lubrificação. Comparação entre as principais aplicações dos 
lubrificantes. Caracterização dos Polímeros: matérias primas, classificação, estrutura molecular, 
métodos de preparação. Estudo das Tintas: composição, formulação, análise e ensaios de 
caracterização, aplicações.  

Objetivos 

Conceitos 
Procedimentos e Habilidades 

Atitudes e Valores 

 Conhecer os principais 

conceitos teóricos e práticos 

relacionados com a 

exploração, explotação e refino 

do petróleo e sua importância 

para a petroquímica, 

 Analisar os principais 

compostos obtidos do petróleo 

e que se constituem 

componentes básicos das 

tintas, e 

 Conhecer os 

fundamentos da indústria de 

tintas, incluindo a sua 

composição, formulação, 

aplicação e produção. 

 Aplicar os conceitos 

associados às tecnologias que 

envolvem a obtenção e o 

aproveitamento do petróleo para 

atividades de simulação e 

planejamento de sistemas mais 

eficientes dentro da área de 

petroquímica, e 

 Utilizar os fundamentos 

relacionados aos produtos 

obtidos a partir do petróleo para a 

produção de derivados, 

lubrificantes e tintas que atendam 

de forma adequada as exigências 

de qualidade do mercado. 

 Respeitar o meio 

ambiente por meio de estudos 

das principais atividades 

químicas exercidas no manuseio 

do petróleo e de seus derivados, 

as quais se não realizadas sob 

controle podem provocar 

impactos negativos significativos 

para a sociedade; e 

 Ser consciente do uso 

não só adequado, mas também 

inconveniente de produtos 

químicos obtidos a partir do 

petróleo, no sentido da 

valorização do emprego de 

materiais que preservem e 

também recuperem o meio 

ambiente. 

http://www.mackenzie.br/
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Conteúdo Programático 

1 Introdução ao estudo da origem geológica do petróleo, a estrutura da Terra, a movimentação 

da crosta terrestre, as teorias sobre a formação das jazidas petrolíferas, os agentes de 

intemperismo na crosta e a formação das bacias sedimentares. 

2 As condições físico-químicas e bacteriológicas na formação dos lençóis petrolíferos, 

características geológicas quanto à porosidade das rochas formadoras de petróleo, rochas 

reservatório e rochas capeadoras. 

3 A exploração do petróleo ao longo do tempo – desde as primeiras perfurações dos chineses 

até os tempos modernos, a importância e a dependência das nações quanto ao petróleo, a 

origem das organizações internacionais e nacional da indústria do petróleo. 

4 A exploração do petróleo e suas fases de pesquisa, os métodos geológicos e geofísicos para 

a elaboração de mapas geológicos, o levantamento aerofotométrico, e os métodos 

gravimétrico, magnético, elétrico e sísmico de prospecção. 

5 A explotação do petróleo e suas etapas de retirada do petróleo nas formações geológicas, a 

perfuração de poços petrolíferos – poço pioneiro e poços adjacentes, a sonda de perfuração, 

características das perfurações em terra e no mar. 

6 Os diversos tipos de poços e classificações quanto à finalidade, local de perfuração e 

posicionamento do sistema de perfuração, a perfuração vertical, horizontal e direcional, 

materiais empregados na perfuração de poços de petróleo. 

7 A extração de petróleo e os tipos de processos para a retirada de petróleo do poço, a 

recuperação primária e as forças naturais de bombeamento, a recuperação secundária e a 

injeção de gases e vapor, a importância da recuperação terciária. 

8 O refino do petróleo e a indústria petrolífera, a composição dos petróleos e sua importância 

na produção de derivados e para a petroquímica, os principais tipos de petróleo – os 

parafínicos, os naftênico, os aromáticos, os asfálticos e os mistos. 

9 A classificação do petróleo e seus derivados segundo o grau API, petróleos leve, médio, 

pesado e extrapesado, influência da composição nas operações de refino – a separação, 

conversão e tratamento das frações do petróleo. 

10 As operações de separação no refino de petróleo, flotação, dessalinização, decantação e as 

destilações atmosférica e a vácuo, desasfaltação a propano, desaromatização a furfural, 

desparafinação, desoleificação, extração de aromáticos e adsorção de parafinas. 

11 As operações de tratamento no refino visando produtos específicos, craqueamentos térmico 

e catalítico, viscorredução, coqueamento retardado, hidrocraqueamento, alquilação e reforma 

catalítica, os tratamentos e os óleos lubrificantes e seus aditivos. 

http://www.mackenzie.br/
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12 As tintas e sua formulação, a composição de tintas com resinas poliméricas e solventes 

orgânicos derivados do petróleo e à base d’água, análise e ensaios de caracterização de 

tintas, aplicações específicas em plásticos, superfícies ferrosas e metálicas. 

Metodologia 
1 Aulas expositivas teóricas em sala de aula com utilização do quadro e/ou recursos 

audiovisuais. 
2 Exercícios de aplicação para fixação de conceitos teóricos. 
3 Trabalhos de pesquisa em atividades extraclasse para exploração de tópicos adicionais e 

complementação de conceitos teóricos abordados em sala. 

Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina.   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. 
  
 
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

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

Bibliografia Básica 

BELMIRO, P.; CARRETEIRO, R. Lubrificantes e Lubrificação Industrial, 1ª  ed., Interciência, 2006. 

FAZENDA, J.M.R. Tintas – Ciência e Tecnologia, 4ª ed., Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 
2009. 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a polímeros, Editora Edgard Blucher LTDA, São Paulo, 
2001. 
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Bibliografia Complementar 
AL-SAHHAF, T. A.; ELKILANI, A. S.; FAHIM, M. A. Introdução ao refino do petróleo, 1ªed., Editora 
Campus, São Paulo, 2011 
FAJARDO, E.; FREITAS, A.; MATHIAS, C. Tintas e Texturas, 1ª ed., Editora Senac Nacional, São 
Paulo, 2002. 
PALMA, C. M. Petróleo: exploração, produção e transporte sob a óptica do direito ambiental, 
Editora Millennium, Campinas, 2011. 
PINHO, C. A. Pré-sal: história, doutrina e comentários às leis, Editora Legal, Belo Horizonte, 2010. 
ROCHA, R.; ROTH, O. O Livro das Tintas, Editora Melhoramentos, São Paulo, 2006. 
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Unidade Universitária: 

Escola de Engenharia 

Curso: 

Bacharelado em Química  

Núcleo Temático: 

Química Tecnológica 

Disciplina: 

Higiene e Segurança Industrial 

Código da Disciplina: 

ENEX01273 

Professor: 

Sergio Pereira De Souza Junior 

DRT: 

114909.4 

Etapa: 

8ª 

Carga horária: 

68h/a  
51h  

(4) Teórica 

(  ) Prática 

Semestre Letivo: 

1º Semestre de 2015 

Ementa 
Acidentes (definição, principais causas), riscos do ambiente de trabalho (agentes físicos, químicos e 
biológicos: efeitos no organismo e medidas de controle), segurança em laboratórios, causas e 
combate a incêndios, produtos químicos perigosos, qualidade do ar interno, estudo de algumas 
Normas Regulamentadoras (NR) da legislação brasileira sobre medicina e segurança do trabalho. 

Objetivos 

Conceitos 
Procedimentos e Habilidades 

Atitudes e Valores 

 Analisar e interpretar a 

Higiene e Segurança do 

trabalho como um conjunto de 

medidas preventivas e 

corretivas visando a melhoria 

da segurança no trabalho 

industrial; e 

 Reconhecer essas 

atividades de higiene e 

segurança como 

indispensáveis ao exercício 

profissional na área química, 

não só industrial como também 

em laboratórios químicos de 

controle de qualidade, 

pesquisa e desenvolvimento. 

 Aplicar os conceitos 

compreendidos em aula para 

simular e/ou planejar a higiene e 

segurança no funcionamento das 

áreas da empresa em que o 

aluno atua. 

 Utilizar os fundamentos 

de segurança que foram 

discutidos para preparar a 

metodologia de trabalho em cada 

área de uma empresa no que se 

refere não só as medidas 

corretivas como de prevenção à 

acidentes e de acordo com a 

Normas Regulamentadoras 

brasileiras. 

 Apreciar e interessar-se 

pelos fundamentos teóricos para 

tomadas de decisões frente às 

políticas relacionados a 

segurança e a higiene e suas 

repercussões para a profissão do 

químico e das empresas do ramo 

químico. 

 Ser consciente do uso 

não só adequado, mas também 

inconveniente de produtos 

químicos ao longo do tempo, no 

sentido da valorização do 

emprego de materiais que 

preservem e também recuperem 

o meio ambiente. 

http://www.mackenzie.br/
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Conteúdo Programático 

1 Apresentação dos objetivos da disciplina bem como de seu Plano de Ensino, destacando a 

importância das medidas de higiene e segurança no ambiente de trabalho. 

2 Estudos introdutório sobre Higiene e Segurança do Trabalho analisando-se de forma ampla 

os objetivos e a importância da prevenção de acidentes de trabalho bem como das medidas 

pertinentes ao desenvolvimento da saúde ocupacional. 

3 Estudos histórico da higiene e segurança do trabalho desde Hipócrates na Antiguidade, 

Avicena e Paracelso na Idade Média, Ramazzini na Idade Moderna, até o estabelecimento de 

entidades internacionais de proteção ao trabalhador na contemporaneidade. 

4 Conceitos básicos de higiene do trabalho, saúde ocupacional, segurança no trabalho, 

acidentes - definição, consequências, principais causas de acidentes do trabalho, prevenção 

de acidentes e relatório de investigação de acidentes. 

5 As orientações e procedimentos emanados por órgãos internacionais como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e convenções ratificadas e promulgadas pelo Brasil como 

normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego. 

6 O relacionamento entre as Normas Regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho 

brasileiras com as estabelecidas pela International Organization for Standardization (ISO) e 

sua importância na higiene e segurança do trabalho industrial. 

7 Os riscos do trabalho: agentes físicos, biológicos e químicos, definições segundo as Normas 

Regulamentadoras, descrição dos agentes, efeitos da exposição a estes para o organismo 

humano e medidas de controle e prevenção. 

8 A saúde ocupacional e as atividades e operações insalubres, empresas ou processos 

insalubres, sintomas e consequências da insalubridade, limites de tolerância, condições de 

trabalho, os Mapa de Riscos e seus objetivos, grupos de riscos e elaboração do mapa. 

9 Estudos do relacionamento entre a legislação brasileira estabelecidas na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e as Normas Regulamentadoras relacionadas com a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), direitos e deveres do empregador e empregado. 
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10 Estudos das Normas Regulamentadoras relacionadas às medidas de prevenção e corretivas 

de acidentes no trabalho, os principais dispositivos de segurança e os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

11 Estudos das Normas Regulamentadoras relacionadas a incêndios, as causas de incêndios 

industriais, prevenção e combate, tipos de incêndio e agentes extintores e seu relacionamento 

com as classes de incêndio. 

12 Estudos das Normas Regulamentadoras relacionadas à segurança em laboratórios sejam 

químicos quantos laboratórios em geral, substâncias químicas perigosas, transporte e 

armazenamento, as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

Metodologia 
Aulas expositivas teóricas em sala de aula com utilização do quadro e/ou recursos audiovisuais. 
Exercícios de aplicação para fixação de conceitos teóricos. 
Trabalhos de pesquisa em atividades extraclasse para exploração de tópicos adicionais e 

complementação de conceitos teóricos abordados em sala. 

Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

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

  
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

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

GONÇALVES, E.A. Manual de segurança e saúde no trabalho. LTR Editora Ltda, 2003, 

São Paulo. 

SALIBA, T.M. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. LTR Editora 

Ltda,2004, São Paulo. 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. Manual de Legislação. Editora Atlas S.A, 

Edição atualizada, São Paulo, 2000. 
 

Bibliografia Complementar 

COUTO, A.H. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Belo Horizonte: Ergo Editora, 

MANUAIS DE LEGISLAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, - ATLAS. São Paulo: 
Atlas, 1992. 

MORAES, G. Normas Regulamentadoras Comentadas. Rio de Janeiro: Giovanni Moraes, 2002. 

OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. Editora Atheneu, São Paulo, 2003. 

SANTOS, N.; FIALHO, F. Manual de Análise Ergonômica do Trabalho. Curitiba: Genesis. 2 ed., 1997. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia 

Curso:  
Licenciatura em Química 

Núcleo Temático:  
Dimensão Pedagógica  

Disciplina:  
Trabalho de Conclusão de Curso II 

Código da Disciplina  
ORTC03069 

Professor(es): 
Márcia Guekezian 

DRT:  
108484.6 

Etapa:  
6ª 

Carga horária: 
 25,5h 

( X ) Teóricas   
( X ) Práticas 

Semestre Letivo: 
1° Semestre de 2015 

Ementa 
  Normas científicas e técnicas de redação científica. Normas para apresentação oral de trabalhos 
científicos. Realização de pesquisa bibliográfica do referencial teórico e elaboração da redação final 
do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Objetivos: 
– Proporcionar ao estudante a oportunidade de apresentar, em ato público e perante Banca 
Examinadora, os resultados de sua pesquisa na forma de Monografia, bem como contribuir para 
o desenvolvimento de seus conhecimentos na Área da Química, ou correlatas. 
 - Esclarecer e orientar sobre a estrutura do trabalho de TGI-2 e sobre todos os elementos 
constantes do Regulamento do TGI, sejam normativos ou de conteúdo. 

Fatos e Conceitos  Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Complementar o trabalho 
que está desenvolvendo 
junto ao seu Professor-
Orientador e contribuir para 
a elaboração e redação do 
projeto. 

Elaborar o texto final da 
Monografia para 
apresentação em data 
definida pela 
Coordenação de TGI do 
Centro de Ciência e 
Humanidades. 

Realizar a defesa do trabalho de 
Monografia perante Banca 
Examinadora. 

Conteúdo Programático: 
 
1. Acompanhamento da elaboração do texto final da Monografia; 
2. Recebimento da composição das Bancas Examinadoras; 
3. Marcação das datas das apresentações dos trabalhos monográficos; 
4. Acompanhamento do período destinado à apresentação oral das Monografias; 
5. Recebimento da Monografia em sua versão final, tanto impressa e encadernada em capa dura, 
quanto a da versão eletrônica gravada em CD-ROM e em formato PDF; 
6. Envio das versões finais das Monografias aprovadas à Biblioteca para serem divulgadas. 

Metodologia: 
 
O estudante deverá entregar ao Professor de TGI-3, na data que lhe foi determinada, três 
exemplares de sua Monografia, devidamente corrigida pelo Professor Orientador. Em seguida, na 
data que lhe será previamente marcada, deverá realizar a apresentação oral de seu trabalho 
perante Banca Examinadora constituída por três Membros: Professor-Orientador, como 
Presidente, e de dois Professores convidados, pertencentes ao corpo docente da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie ou de instituições congêneres. O estudante terá 20 minutos para a 
apresentação oral de sua Monografia e cada Professor convidado terá 30 minutos para as 
arguições que julgar pertinente. 
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Critério de Avaliação: 
A média intermediária (MI) será obtida a partir das notas parciais da banca examinadora 
O aluno para ser aprovado deverá obter MI ≥ 7,5 e frequência ≥75%. 
O aluno poderá realizar uma segunda apresentação da monografia como substitutiva. Os alunos 
que não atingirem a média necessária para a aprovação, deverão realizar uma nova 
apresentação da monografia. A média final (MF) será calculada pela expressão: 
 

MF = 0,50(MI) + 0,50(PAFE) 
 

Se o aluno tiver 75% de frequência e MF ≥ 6,0 será considerado aprovado. 

Bibliografia Básica 
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projeto de pesquisa: apresentação, Rio de Janeiro, 2011. 
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trabalho acadêmico: apresentação, Rio de Janeiro, 2011. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6023: Informação e Documentação: 

referências: elaboração Rio de Janeiro, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 
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trabalhos acadêmicos. 12. ed. São Paulo: Hagnos, 2008.  

BONETTO, Nelson C. F. Manual de Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, 2006. 

CECCANTINI, João Luís. (Coord.) UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO. Normas para publicações da UNESP. São Paulo: Ed. UNESP, 2010.  

DMITRUK, Hilda B. Cadernos metodológicos: diretrizes do trabalho científico. 6. ed. rev., ampl. e 

atual Chapecó: Argos, 2004.  
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