
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Laboratório com Materiais Alternativos II CÓDIGO DA DISCIPLINA:QUI.063 

PRÉ-REQUISITO: Laboratório com Materiais Alternativos I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33 hs PRÁTICA: 17 hs EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Emanoel Ferreira de Almeida 

 

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. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Através do presente componente curricular pretende-se que o discente (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 e a elaboração de dispositivos e práticas experimentais com materiais de baixo 

custo. 

 

Específicos 

Ao término desta disciplina pretende-se que o discente (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; 

- 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. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Efeito da água dura e da água mole sobre detergentes; 

2. Análise da composição de solos; 



3. Efeito-tampão de comprimidos efervescentes com extrato de repolho roxo; 

4. Extração de óleos essenciais de plantas; 

5. Noções de DQO; 

6. Determinação de raios atômicos; 

7. O Princípio de Le Chatelier com NaHCO3 e vinagre; 

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

9. Construção de modelos de moléculas com palitos de churrasco e bolas de isopor; 

10. Elaboração de dispositivos e experimentos para aulas de Química utilizando material de baixo 

custo. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e dialogadas utilizando recursos audiovisuais. 

Aulas prática 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[x] Quadro 

[x] Projetor 

[] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de Som 

[x] Laboratório 

[] Softwares:  

[] Outros:. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser realizadas por meio de provas (teóricas 

e/ou práticas) com questões objetivas e/ou dissertativas e/ou pelo desempenho na prática (quando 

houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos (impressos, apresentações, 

exercícios; relatórios, laudos, seminários e etc.). 
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