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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia 

Curso:  
Bacharelado Química 

Núcleo Temático:  
Química Teórica e Experimental 

Disciplina:  
Espectroscopia de Substâncias Orgânicas 

Código da Disciplina: 
ENEX01210 

Professor:  

Edgard Antônio Ferreira 

DRT:  
114800.5 

Etapa:  
6ª 

Carga horária:  
68h/a  
51h 

(X) Teórica 
(  )  Prática 

Semestre Letivo: 
1º Semestre 2015 

Ementa: 

Introdução aos métodos de análise de substâncias orgânicas. Estudo e interpretação de 

espectros de Ressonância magnética nuclear (RMN de hidrogênio-1, RMN de carbono-13, 

HOMOCOSY, HMQC, HMBC e NOESY), de Espectroscopia no Infravermelho e no Ultra-

violeta e de Espectrometria de massas. 

Objetivos:  

Analisar e interpretar espectros de Ressonância Magnética Nuclear 1D e 2D, de 

Espectroscopia no Infravermelho (IV) e no Ultra-violeta (UV) e de Espectrometria de massas 

(EM). 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer as técnicas de 

análise espectroscópica de 

substâncias orgânicas. 

Analisar e esboçar seus 

respectivos espectros. 

Representar e interpretar  

espectros de RMN, IV, UV e 

EM. 

Perceber a importância da 

fundamentação teórica e da 

análise espectral na 

identificação de substâncias 

orgânicas. 



 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

 

 

Conteúdo Programático 

1. Ressonância Magnética Nuclear 

Técnicas unidimensionais: 

RMN de 1H 

RMN de 13C 

Técnicas bidimensionais 

1H-1H COSY 

HMQC 

HMBC 

NOESY 

2. Espectroscopia na região do infravermelho 

3. Espectroscopia na região do ultravioleta 

4. Espectrometria de massas 

Metodologia: 

As aulas teóricas são expositivas, com ampla participação dos alunos através de 

discussões e resolução de exercícios. No final de cada assunto, aplicações interessantes 

do mesmo em ciência serão apresentadas. As aulas de exercícios têm como objetivo a 

melhor assimilação dos conceitos discutidos nas aulas teóricas. 
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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: 

PAVIA, D. L., LAMPMAN, G. M., KRIZ, G. S., VYVYAN, J. R. Introdução à Espectroscopia. 

Tradução da 4ª ed. Norte-Americana. Ed. Cengage Learning, 2011. 

SILVERSTEIN, R. M., WEBSTER, F. X., KIEMBLE, D. J. Identificação espectrométrica de 

compostos orgânicos. 7ª. Edição, Editora LTC, 2007. 

STERNHELL, S., KALMAN, J. R. Organic Structures from Spectra. 4th Ed., J. Wiley & 

Sons Ltd., 2008. 

Bibliografia Complementar: 
BRUICE, P. Y. Química Orgânica. Pearson Education Editora, 4ª edição, São Paulo, 2006. 
CAREY, F. A. Química Orgânica. Volumes 1 e 2. 7ª edição. AMGH Editora Ltda, Porto 
Alegre, 2011. 
McMURRY, J. Química Orgânica. Tradução da 7ª edição norte-americana. Cengage 
Learning, São Paulo, 2011. 
NETO, C. C., Análise Orgânica – Métodos e Procedimentos para a caracterização de 
Organoquímios. Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vols. 1 e 2, (2004). 
SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. Tradução da 9ª edição. Rio de Janeiro, Editora 
Livros Técnicos e Científicos S. A., 2009. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia  

Curso: 
Bacharelado em Química 

Núcleo Temático:  
Química Teórica e Experimental  

Disciplina:  
Análise Instrumental II 

Código da Disciplina: 
 ENEX00860 

Professor:  
Maria Encarnación Vázquez Suárez Iha 

DRT: 
111793-5 

Etapa:  

6ª 

Carga horária:  

68h/a  

51h 

(X) Teóricas   

(X) Práticas 

Semestre Letivo:  
1o Semestre 2015 

 

Ementa: 
Estudo dos fundamentos dos métodos eletroanalíticos incluindo eletrogravimetria. 
Potenciometria. Condutometria. Amperometria e Karl Fischer com detecção eletroquímica. 
 

Objetivos: 

- Contribuir para a compreensão do conhecimento dos aspectos teóricos e práticos das 

técnicas  eletroquímicas de análise. 

- Desenvolver o conhecimento do aluno para escolha da técnica eletroanalítica mais 

adequada à resolução de um problema analítico. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

- Aprender os fundamentos 

teóricos e práticos das 

principais técnicas 

eletroanalíticas 

- Explorar as potencialidades 

destas técnicas para 

identificação e quantificação 

de espécies químicas. 

- Conhecer o funcionamento 

dos condutivímetros, 

potenciômetros e 

potenciostatos.  

 

- Identificar a técnica analítica   

adequada e eficiente na 

resolução de um problema 

prático 
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Conteúdo Programático: 

1. CONDUTOMETRIA 

Princípio de técnica; Lei de Ohm; condutividade molar, relação entre condutância e 

concentração; células de condutividade; familiarização da instrumentação condutométrica 

básica; titulações condutométricas: fundamentos e aplicações. 

  

2. POTENCIOMETRIA. 

Equação de Nernst; potencial de uma célula eletroquímica; eletrodos indicadores e de 

referência; relação entre a medida de um potencial e a concentração de uma espécie em 

solução; potenciometria com eletrodo de vidro; curvas de titulações potenciométricas; 

determinações gráficas do ponto de equivalência; instrumentação potenciométrica; eletrodos 

de íon seletivo. 

 

3. ELETROGRAVIMETRIA 

Fundamentos da técnica; Leis de Faraday; Potencial de decomposição; sobretensão; 

densidade de corrente; instrumentação eletrogravimétrica clássica; eletrodeposicão à 

potencial controlado; aplicações práticas. 

 

4. AMPEROMETRIA  

Fundamentos da técnica; Equação de Ilkovic; corrente de difusão; relação entre sinal de 

corrente e concentração; instrumentação básica; titulações amperométricas; aplicações 

práticas. 

5. KARL FISCHER 

Fundamentos do método; interferentes; sistemas de detecção do ponto final da titulação e 

aplicações práticas. 

 

AULAS PRÁTICAS - LABORATÓRIO 

- Determinação eletrogravimétrica de Cu(II) em liga metálica. 

- Determinação da resistência de soluções de eletrólitos fortes e fracos. 

- Titulação condutimétrica de uma mistura de ácido clorídrico e acético com base forte. 

- Titulação condutométrica de sulfato de sódio com cloreto de bário. 

- Potenciometria com eletrodo de vidro: Calibração do eletrodo e a avaliação da resposta 

do eletrodo. 

- Determinação de ácido acético em vinagre comercial por titulação potenciométrica. 

- Determinação de ácido fosfórico em refrigerante comercial por titulação potenciométrica. 

- Potenciometria com eletrodo de platina. 

- Determinação potenciométrica de Fe(II) com uma solução de KMnO4. 

- Determinação amperométrica em fluxo de ácido ascórbico em sucos de laranja. 

- Determinação de água de álcool combustível. 

 

Metodologia: 
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A metodologia de ensino está fundamentada em aulas expositivas, aulas práticas de 

laboratório, relatórios, seminários e discussão em grupos sobre os fundamentos e 

aplicações das técnicas analíticas empregadas. 

 

Critério de Avaliação: 

Os instrumentos de avaliação compreendem uma prova escrita (P1), duas provas práticas de 

laboratório (PL1 e PL2), relatórios sobre os experimentos realizados (Re) e a prova de 

avaliação intermediária escrita (PAIE). 

O aproveitamento semestral será calculado pela soma das médias ponderadas, que irão 

compor a média intermediária (MI), conforme a expressão:  

MI = (P1 x 0,6 + (PL1 + PL2 + Re)/N x 0,4)) x 0,4 + PAIE x 0,6. 

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 prova de avaliação 
final escrita (PAFE).  
 
MF = (MI + PAFE) / 2 
 

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

Bibliografia Básica: 

BRETT, A.M.O., BRETT, C.M.A., Eletroquímica, Princípios, Métodos e Aplicações, 

Livraria Almedina, Coimbra, 1996. 

HARRIS, D.C., Análise Química Quantitativa, LTC, Rio de Janeiro, 2005. 

SKOOG, D. A., HOLLER, F. J., NIEMAN, T. A., Princípios de Análise Instrumental, 5ª ed., 

Bookman: São Paulo, 2002.  
 
 

Bibliografia Complementar: 

BASSETT, J., DENNEY, R.C., BARNES, J. D., THOMAS, M., Vogel. Análise Química 
Quantitativa, Editora Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 2002. 
CHRISTIAN, G.D., Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Nova York, 1994. 
EWING, G. W. Métodos Instrumentais de Análise Química, Vol II, Ed. Edgard Blucher 
Ltda, São Paulo, 1996. 
SKOOG, D.A., LEARY, J.J., Principles of Instrumental Analysis, 4a edição, Saunders 
College Publishing, Filadélfia, 1992. 
SKOOG, D.A., WEST, D.M., HOLLER, F.J., Fundamentals of Analytical Chemistry, 7a 
edição, Saunders College Publishing, Filadélfia, 1996. 
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Unidade Universitária:  
Escola de Engenharia 

Curso:  
Bacharelado em Química  

Núcleo Temático:  
Química Teórica e Experimental 

Disciplina:  
Química Orgânica Experimental II 

Código da Disciplina: 
ENEC00053 

Professor:  

Paulette Romoff 

DRT:  
106803-9 

Etapa:  
6ª 

Carga horária:  
68h/a  
51h 

(  ) Teórica 
(X) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre 2015 

Ementa: 

Fundamentação e experimentação das técnicas de síntese, purificação e caracterização de 

substâncias orgânicas líquidas e sólidas. 

Objetivos:  

Elaborar e executar as técnicas básicas experimentais de Química Orgânica relacionadas 

a síntese, purificação e análise de substâncias orgânicas. 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conhecer as principais 

técnicas de síntese de 

substâncias orgânicas. 

Elaborar e executar os 

procedimentos de síntese, 

purificação e análise de 

substâncias orgânicas. 

Perceber e ponderar sobre as 

propriedades de substâncias 

orgânicas a fim de aplicá-las 

em procedimentos 

experimentais. 

Conteúdo Programático 

Preparação, purificação e caracterização das seguintes substâncias orgânicas: 

1- Ácido acetilsalicílico 

2- Acetato de isoamila 

3- Dibenzalacetona 

4- Biodiesel 

5- Brometo de n-butila 

Metodologia: 

As aulas de laboratório têm ampla participação dos alunos e docentes. Ao final de cada 

grupo de experimentos são realizados colóquios de discussão das práticas com a 

participação dos discentes. 
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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: 
BECKER, H. Química Orgânica Experimental, 2ª. Ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997. 
DIAS, A. G., COSTA, M. A., GUIMARÃES, P. I. C. Guia Prático de Química Orgânica. 
Volume II – Síntese Orgânica: Executando Experimentos. 1ª edição, Editora Interciência, 
Rio de Janeiro, 2008. 
PAVIA, D. L., LAMPMAN, G. M., KRIZ, G. S., ENGEL, R. G. Química Orgânica Experimental 
– Técnica de escala pequena. 2ª Ed. Bookman, 2009. 

Bibliografia Complementar: 
COLLINS, C. H., BRAGA, G. L., BONATO, P. S. Introdução a métodos cromatográficos. 
Ed. da UNICAMP, 1997. 
DIAS, A. G., COSTA, M. A., GUIMARÃES, P. I. C. Guia Prático de Química Orgânica. 
Volume I – Técnicas e Procedimentos: Aprendendo a Fazer. 1ª edição, Editora Interciência, 
Rio de Janeiro, 2004. 
HANDBOOK OF CHEMISTRY ABD PHYSICS, 74th Ed., CRC Press, 1997-1998. 
NETO, C. C. Análise Orgânica – Métodos e Procedimentos para a caracterização de 
Organoquímios. Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vols. 1 e 2, (2004). 
THE MERCK INDEX – An Encyclopedia of Chemicals and Drugs, Merck & Co., Inc., 12th 
Ed., 1996. 
WILLIAMSON, K. L. Macroscale and Microscale Organic Experiments, 3. Ed. New York: 
Houghton Mifflin Company, 1999. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: 
Bacharelado em Química 

Núcleo Temático: 
Química Teórica e Experimental 

Disciplina: 
Química de Coordenação I 

Código da Disciplina: 
ENEC00253 

Professor (es): 
Anamaria Dias Pereira Alexiou 

DRT: 
1056257 

Etapa: 
6ª 

Carga horária: 
68h/a  
51h 

(X) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 

Estudo da Química dos Elementos de Transição e dos aspectos básicos da Química de 

Coordenação, a qual inclui modelos de ligação metal-ligante. 
 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os aspectos 

básicos da química dos 

elementos de transição e dos 

compostos de coordenação. 

Explicar as propriedades dos 

compostos de coordenação, a 

partir dos modelos de ligação 

metal-ligante. 

 

Aplicar os conceitos 

adquiridos para explicar as 

propriedades dos compostos 

existentes no mercado.  

Elaborar novos compostos. 

Interessar-se pelos 

fundamentos teóricos para 

que possa aplicá-los no 

desenvolvimento de novos 

compostos. 

 

Conteúdo Programático: 

1. Elementos de transição: Introdução, Configuração eletrônica, Propriedades. 

 

2. Aspectos básicos da química de coordenação: Histórico, Tipos de ligantes, Regra do 

número atômico efetivo (Regra dos 18 elétrons) e Compostos organometálicos, 

Estereoquímica (Número de coordenação e geometria; Isomeria), Nomenclatura. 

 

3. Ligação Metal-Ligante:  

3.1. Teoria da ligação de valência: Complexos tetracoordenados e hexacoordenados, 

3.2. Teoria do Campo Cristalino: Desdobramento dos orbitais d num campo octaédrico 

e tetraédrico, Medida de 10Dq, Energia de Estabilização do Campo Cristalino, Fatores 

que afetam a magnitude de 10Dq e P, Distorção de Jahn-Teller, Complexos quadrado-

planares, Aplicações da Teoria do Campo Cristalino. 
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Metodologia: 

O curso de Química de Coordenação I é constituído de quatro aulas semanais. A 

metodologia adotada constitui de aulas expositivas dialogadas e aulas de exercícios onde 

se avaliará o grau de entendimento do aluno sobre a matéria. 

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: 

HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 3ª edição, 2008. 
HUHEEY, J. E.; KEITER, E. A.; KEITER, R. L. Inorganic Chemistry, HarperCollins College 
Publishers, 4º edição, 1993. 

SHRIVER, D. F., ATKINS, P. W.; OVERTON, T. L.; ROURKE, J. P.; WELLER, M. T.; 
ARMSTRONG, F. A. Química Inorgânica, Bookman Companhia Editora, 4ª edição, 2008 
 
 

Bibliografia Complementar: 

DUPONT, J. Química Organometálica: Elementos do Bloco d, Bookman Compania 

Editora, 2005. 

FARIAS, R. F. Química de Coordenação: Fundamentos e Atualidades, Editora Átomo, 

2005. 

JONES, C. J. A Química dos Elementos dos Blocos d e f, Bookman Compania Editora, 

2002. 

KETTLE, S. F. A., Physical Inorganic Chemistry, A Coordination Chemistry Approach, 

Oxford University Press, 1a edição, 1998. 

MIESSLER, G. L.; TARR, D. A. Inorganic Chemistry, Prentice Hall, Inc., 2a edição, 1995 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: 

Bacharelado em Química 

Núcleo Temático: 
Química Teórica e Experimental  

Disciplina: 
Físico-Química I 

Código da Disciplina: 
ENEC00150 

Professor(es): 
Sergio Pereira De Souza Junior 

DRT: 
114909.4 

Etapa: 
6ª 

Carga horária: 

68h/a  

51h 

(X) Teórica 
(X) Prática 

Semestre Letivo: 
1° Semestre de 2015 

Ementa: 

Importância no estudo cinético e termodinâmico da matéria em seus estados de agregação gasoso, 

líquido e sólido. Estado gasoso e as relações físico-químicas associadas com suas propriedades 

destacando as diferenças de um sistema formado por um gás ideal de um gás real. Estados de 

agregação condensados líquido e sólido, também na forma de relações físico-químicas envolvendo 

suas propriedades estruturais. 

Propriedades eletroquímicas relacionadas a esses estados de agregação. 

Estudo experimental cinético e termodinâmico da matéria em seus estados de agregação gasoso, 

líquido e sólido. Estudo do estado gasoso e as relações físico-químicas associadas com suas 

propriedades destacando as diferenças de um sistema formado por um gás ideal de um gás real. 

Estudo dos estados de agregação condensados líquido e sólido. Físico-química envolvendo as 

propriedades estruturais. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 

 Analisar e interpretar a 

Físico-Química como ciência: 

sua importância no estudo 

cinético e termodinâmico da 

matéria; e 

 Reconhecer os estados 

de agregação da matéria na 

forma de gases, líquidos e 

sólidos por meio de suas 

propriedades macroscópicas e 

associá-las com as 

características estruturais da 

matéria. 

 

 Elaborar relações 

matemáticas associadas às 

fases gasosas e relacioná-las 

com suas propriedades 

macroscópicas, destacando as 

diferenças entre gases ideais e 

reais; e 

 Elaborar relações 

matemáticas associadas às 

fases condensadas e relacioná-

las com suas propriedades 

macroscópicas, destacando as 

diferenças entre líquidos e 

sólidos. 

 

 Respeitar o meio 

ambiente por meio do estudo 

das características físico-

químicas da matéria em geral 

nos diversos estados de 

agregação; 

 Ser consciente da 

importância do uso em 

experimentos de materiais que 

preservem o meio ambiente; e 

 Agir e preocupar-se em 

atuar em equipe no 

desenvolvimento dos trabalhos 

acadêmicos. 
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Conteúdo Programático: 

1 Introdução ao estudo físico-químico das substâncias puras, principais conceitos, grandezas e 

unidades físico-químicas de sistemas contendo substâncias puras, o Sistema Internacional 

de unidades, as propriedades físico-químicas intensivas e extensivas. 

2 O conceito de gás ideal, as propriedades intensivas e extensivas da fase gasosa, as leis de 

Boyle-Mariotte e Charles-Gay Lussac, as hipóteses de Avogadro e a formulação da equação 

de estado do gás ideal. 

3 Aplicações da equação de estado do gás ideal, a determinação de massas molares, o 

conceito físico de pressão parcial, as leis de Dalton das pressões parciais, de Amagat dos 

volumes parciais e a da distribuição barométrica de Boltzmann. 

4 O gás ideal e a teoria cinética dos gases, as hipóteses do modelo, aplicações da teoria cinética 

para determinação de pressão e temperatura de um gás, a energia cinética, a lei de Graham 

da difusão gasosa. 

5 A teoria cinética dos gases e a função distribuição de velocidades moleculares de Maxwell-

Boltzmann, o teorema da eqüipartição de energia, os tipos de movimentos moleculares e a 

capacidade calorífica dos gases. 

6 O conceito de gás real, o fator de compressibilidade, as hipóteses de Van der Waals, a 

temperatura de Boyle e a equação de estado de Van der Waals, as isotermas de Andrews e 

de Van der Waals, a curva de coexistência, o estado crítico. 

7 O gás real e os princípios da continuidade dos estados e dos estados correspondentes, a 

equação reduzida de Van der Waals e o gráfico de Hougen-Watson para a determinação do 

fator de compressibilidade. 

8 Outras equações de estado para os gases reais, a equação de Dieterici, a de Berthelot, a de 

Beattie-Bridgeman e a equação do virial, significado das constantes e comparação das 

propriedades do estado crítico. 

9 O conceito de fases condensadas e comparação entre os três estados de agregação, sólido, 

líquido e gasoso, quanto a forças e distâncias intermoleculares e grau de organização, o 

estado vítreo. 

10 A estrutura das fases condensadas líquida e sólida, os coeficientes de dilatação térmica e de 

compressibilidade e a equação de estado para fases condensadas, variação do volume molar 

e densidade de fases condensadas com modificações de pressão e temperatura. 

11 Aplicações da equação de estado para fases condensadas, as variações energéticas nas 

mudanças de fase, os pontos de fusão, ebulição e sublimação, a regra de Trouton, a tensão 

superficial e a pressão de vapor das fases condensadas. 

12 As propriedades reológicas dos três estados de agregação, a elasticidade, o sólido ideal e a 

lei de Hooke, a viscosidade, o fluido ideal e a lei de Newton, fluidos não-newtonianos e a 

viscoelasticidade. 
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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: 

ATKINS, P. W. Físico-Química - fundamentos, 3ª ed., LTC - Livros Técnicos e Científicos. 
Editora. Rio de Janeiro, 2003. 
BALL, D. W. Físico-química, 2 volumes, Editora Thomson Learning, São Paulo, 2005. 
CASTELLAN, G. Fundamentos de Físico-Química, 1ª ed., LTC - Livros Técnicos e 
Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1986, reimpressão de 1994. 
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Bibliografia Complementar: 

ALBERTY, R. A. e SILBERY, R. J. Physical Chemistry, 1a ed., John Wiley and Sons, Nova 
Iorque, 1992.  
ATKINS, P. W. e DE PAULA, J.; Físico-química, 9ª ed., 2 vol., Rio de Janeiro, LTC – Livros 
Técnicos e Científicos Editora, 2012.  
LEVINE, I, N.; Físico-química, 6ª ed., 2 vol., Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e 
Científicos Editora, 2012.  
MARON, S. H. e PRUTTON, C. F. Principles of Physical Chemistry, 4ª ed., Collier- MacMillan 
International Editions, Nova Iorque, 1965.  
MOORE, W. J. Físico-Química, 1a ed., Editora Edgard Blücher, São Paulo, 1976.  
RANGEL, R. N. Práticas de Físico-química, 3ª ed., Editora Edgard Blucher, São Paulo, 2006.  
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Ementa 
Princípios fundamentais do núcleo atômico, sua estrutura, os fenômenos mais importantes 
associados com a estabilidade nuclear, as principais características dos núcleos atômicos 
que emitem radiações, assim como as formas mais adequadas de utilização desses 
radionuclídios em Radioquímica. Formas de interação das radiações com a matéria, os 
processos utilizados para detecção e medição e os efeitos provocados pelas radiações. 
Métodos analíticos empregados pela Radioquímica, compreendendo as análises 
radiométricas em geral. Análise por diluição isotópica e análise por ativação. 

Objetivos 

Conceitos 
Procedimentos e Habilidades 

Atitudes e Valores 

Analisar e interpretar as 
radiações como um fenômeno 
natural dos átomos instáveis, 
em particular de núcleos 
radioativos, bem como as 
interações dessas radiações 
com a matéria em geral e 
também com os seres vivos;  

Reconhecer as radiações 
como um processo de procura 
de estabilidade que pode ser 
empregado para a análise 
química analítica elementar. 

Elaborar relaciona-mentos que 
demonstrem a qualificação e 
quantização dos efeitos das 
radiações com a matéria 
permitindo o uso das mesmas 
como uma metodologia analítica; 

Desenvolver tópicos 
relacionados com a origem das 
radiações, seus efeitos e em 
particular as reações nucleares 
permitindo ao desenvolvimento 
de métodos analíticos 
radiométricos e análises 
radioquímicas elementares. 

Respeitar o meio ambiente por 
meio de estudos do emprego das 
radiações, as quais apresentam 
um amplo espectro de 
aplicações benéficas em 
diversas áreas tecnológicas, mas 
se não realizadas sob controle 
podem provocar impactos 
negativos significativos para a 
sociedade;  

Ser consciente do uso não só 
adequado, mas perfeitamente 
justificável das radiações e 
reações nucleares, no sentido da 
valorização do emprego de 
materiais radioativos que 
produzam benefícios ao homem 
e ao meio ambiente. 
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Conteúdo Programático 

A Radioquímica como ciência e interfaces com a Química Nuclear, a Química 

dasRadiações, e a Fotoquímica, importância e histórico da Radioquímica desde o 

descobrimento da radioatividade natural até o da radioatividade artificial. 

 A desintegração radioativa, os tipos de decaimento por emissão de radiações alfa, 

beta nas suas três modalidades – beta-menos, beta-mais e captura eletrônica, e gama, 

decaimentos ramificado e sucessivo, a lei do decaimento radioativo. 

 A estrutura nuclear, a energia de ligação, os números mágicos, o critério da paridade, 

os modelos de estrutura nuclear e em particular o modelo nuclear em camadas, a barreira 

coulombiana e os números quânticos nucleares. 

 A estabilidade nuclear, a faixa de estabilidade e a linha de estabilidade beta – seu 

equacionamento, análise e previsão do tipo de decaimento radioativo de um radionuclídeo 

quanto às emissões alfa, beta e gama. 

 As reações nucleares em função de radiações corpusculares e eletromagnéticas, 

classificação geral, reações de espalhamento elástico e inelástico, as reações de absorção, 

captura, fusão e fissão, o núcleo composto. 

 A energética das reações nucleares, reações endoérgicas e exoérgicas, a energia do 

limiar, estudo da probabilidade de ocorrência das reações nucleares, as seções de choque 

micro e macroscópica. 

 A detecção e a medida das radiações de partículas carregadas, detectores a gás, 

semicondutores, cintiladores, emulsões fotográficas e câmaras de condensação; de 

partículas não carregadas, e de fótons. 

 A quantificação das radiações produzidas por radionuclídeos, a atividade e a atividade 

específica, a dosagem, a dose absorvida e a dose equivalente, a dose máxima permissível. 

 O método dos traçadores, emprego de isótopos estáveis e radiotraçadores, a 

utilização geral de radionuclídeos nas áreas de ciência pura e aplicada, vantagens e 

desvantagens do emprego de traçadores. 

 As análises radiométricas, a atividade e a velocidade de contagem, os tipos de 

detectores e a eficiência de contagem, a utilização de análises radiométricas para estudo de 

mecanismos de reações químicas, autodifusão e outros fenômenos de troca isotópica. 

 As análises com feixe de íons e por diluição isotópica, atividade específica, o processo 

Szilard-Chalmers, autorradiografia e medidas de absorção de radiação, aplicações da 

radioquímica na indústria e na medicina nuclear. 
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A análise por ativação, o uso de aceleradores de partículas e reatores nucleares, o ciclo do 

combustível nuclear e os reatores nucleares, tempo de irradiação, tempo de saturação e 

tempo de decaimento 

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: 
FRIEDLANDER, g.; KENNEDY, J. W.; MACIAS, E. S. e MILLER, J. M., Nuclear and 
Radiochemistry, 3ª ed., Nova York, John Wiley and Sons, 1981. 
KNOLL, G. F., Radiation Detection and Measurement, 2ª ed., Nova York, John Wiley and 
Sons, 1989. 
EISBERG, R. e RESNICK, R., Física Quântica - Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e 
Partículas, 6ª ed., Rio de Janeiro, Editora Campus, 1988. 
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Bibliografia Complementar: 
TIPLER, P. A., Física Moderna, 1ª ed., Rio de Janeiro, Guanabara Dois, 1981. 
McKAY, H. A. C. Principles of Radiochemistry, 1ª ed., Butterworth Publishers, Londres, 
1971. 
KELLER, C. Radiochemistry, 1ª ed., Ellis Horwood Limited, Chichester, 1988. 
EHMANN, W. D. e VANCE, D. E. Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, 1ª ed., 
John Wiley and Sons, Nova Iorque, 1991. 
TIPLER, Paul A.; e LLEWELLYN, Ralph A.; Física moderna, 3ª ed., Rio de Janeiro, LTC, 
2001. 

 

 

 
 


