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     INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA – CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Disciplina: Laboratório com Materiais Alternativos II 

Carga Horária: 50 horas 

Pré-requisito: Laboratório com Materiais Alternativos I 

 

1. Ementa 

Efeito da água dura e da água mole sobre detergentes. Análise da composição de solos. Efeito-tampão 

de comprimidos efervescentes com extrato de repolho roxo. Extração de óleos essenciais de plantas. 

Noções de DQO. Determinação de raios atômicos. O Princípio de Le Chatelier com NaHCO3 e 

vinagre. Construção de modelos de orbitais s e p com arames e bolas de isopor. Construção de 

modelos de moléculas com palitos de churrasco e bolas de isopor. Construindo um densímetro com 

canudos de refrigerante e areia. 

 

2. Objetivos 

Através do presente componente curricular pretende-se que o aluno (a) adquira conhecimentos do 

efeito da água dura e mole sobre detergentes, extração de óleos essenciais de plantas encontradas na 

região, efeito-tampão, noções de DQO e análise de solos. A construção de modelos de moléculas e 

orbitais s e p com materiais alternativos são pontos importantes, assim como o comportamento do 

princípio de Le Chatelier. 

 

3. Objetivos específicos 

Ao término desta disciplina pretende-se que o aluno (a) adquira habilidades em: 

 Relacionar os conceitos de água dura e água mole; 

 Conhecer as técnicas básicas de análise do solo; 

 Compreender o conceito de solução-tampão, através experimentos com extratos vegetais e 

comprimidos efervescentes; 

 Relacionar os fatores que interferem numa reação química em equilíbrio; 

 Relacionar a técnica de destilação usual com os conhecimentos vistos em sala de aula; 

 Extrair óleos essenciais de plantas encontradas na região, utilizando destilação por arraste 

a vapor, a partir da utilização de materiais alternativos; 

 Determinar a quantidade de oxigênio dissolvido em água; 

 Construir modelos de orbitais atômicos com materiais alternativos; 

 Construir modelos de moléculas com materiais alternativos 
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 Realizar experimentos que possam demonstrar o efeito do íon comum, da concentração e 

da temperatura numa reação em equilíbrio utilizando materiais de uso cotidiano; 

 Entender o princípio de construção e funcionamento de um densímetro 

 Construir densímetros utilizando canudos de refrigerantes e areia; 

 Desenvolver instrumentos, experimentos e/ou metodologias, a partir de materiais 

alternativos de uso cotidiano. 

4. Conteúdo Programático 

 

4.1 Efeito da água dura e da água mole sobre detergentes; 

4.2 Análise da composição de solos; 

4.3 Efeito-tampão de comprimidos efervescentes com extrato de repolho roxo; 

4.4 Extração de óleos essenciais de plantas; 

4.5 Noções de DQO; 

4.6 Determinação de raios atômicos; 

4.7 O Princípio de Le Chatelier com NaHCO3 e vinagre; 

4.8 Construção de modelos de orbitais s e p com arames e bolas de isopor; 

4.9 Construção de modelos de moléculas com palitos de churrasco e bolas de isopor; 

4.10 Construindo um densímetro com canudos de refrigerante e areia. 

 

5. Metodologia de Ensino 

As aulas serão ministradas por meio de aulas expositivas, dialogadas e aulas práticas. Os 

conteúdos serão abortados mediante uso de recursos didáticos na apresentação e execução de 

experimentos em laboratório, com materiais alternativos de uso cotidiano. 

 

6. Avaliação 

 

O processo de avaliação e fixação da aprendizagem, proceder-se-á de forma contínua mediante 

a exposição de conteúdos. 
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