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OBJETIVO GERAL DO CURSO: O curso de Engenharia Sanitária objetiva formar 

profissionais habilitados à preservação, controle, avaliação, à medida e à limitação das 

influências das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender as 

necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

aliando tecnologias, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, 

bem como no desenvolvimento de políticas e ações que busquem o monitoramento, 

controle, recuperação e preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

EMENTA: Estrutura atômica; Tabela periódica; Ligações químicas; Cristalografia; 

Oxi-redução; Soluções; Equilíbrio químico; Cinética química; Eletroquímica; 

Termodinâmica química. Fundamentos de química orgânica; Atividades de laboratório. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Estabelecer o desenvolvimento de 

princípios fundamentais de química geral aliando a teoria às atividades relacionada ao 

futuro profissional, Engenheiro Sanitarista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 

. Trazer à tona os conceitos de química básica; 

. Apresentar as teorias mais importantes neste campo de estudo; 

. Evidenciar os principais aspectos da química no cotidiano do engenheiro sanitarista; 

. Discutir os temas pertinentes na exposição de resultados obtidos em aula; 

. Despertar no aluno o sentido a análise crítica de dados experimentais.  
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Data     Conteúdo     

18/02 Apresentação do plano de ensino (conteúdos, metodologia e avaliações) Teoria 

atômica; 

19/02 Tabela periódica; moléculas e compostos moleculares; íons e compostos iônicos; 

nomenclatura de compostos inorgânicos; 

25/02  Estequiometria: Equações químicas; 

26/02  O mol; reagentes limitantes; 

04/03  Reações em soluções aquosas; propriedades gerais das soluções aquosas; 

05/03 Reações de precipitação, ácido-base, oxirredução; 

11/03  feriado 

12/03 Estrutura eletrônica dos átomos; configurações eletrônicas; 

18/03 Configurações eletrônicas; 

19/03 Avaliação (Prova I); 

25/03 Propriedade periódica dos elementos; tamanho de átomos e íons; 

26/03 Energia de ionização; afinidade eletrônica; 

01/04 Metais, não-metais e metaloides; 

02/04 Conceitos básicos de ligação químíca; símbolo de Lewis e a regra do octeto; 

08/04 Ligação iônica e covalente; Polaridade da ligação e eletronegatividade; 

09/04 Desenhando estrutura de Lewis; exceções a regra do octeto; 

15/04 Geometria molecular; modelo RPENV; 

16/04 Forças intermoleculares, líquidos e sólidos; algumas propriedades dos líquidos; 

22/04 Mudanças de fase, pressão de vapor; 

23/04 Avaliação (Prova II); 

29/04 Soluções; processo de dissolução; soluções saturadas e solubilidade; 

30/04 Fatores que afetam a solubilidade, formas de expressar a concentração; 

06/05 Propriedades coligativas; colóides; 

07/05 Cinética-química; velocidade de reações; concentração x velocidade; 

13/05 Temperatura e velocidade; mecanismo de reação; catálise; 

14/05 Termoquímica; primeira lei da termodinâmica; entalpia; 

20/05 Entalpias de reação; calorimetria e lei de Hess; 

21/05 Entalpias de formação; 

27/05 Avaliação (Prova III); 

28/05 Equilíbrio químico; a constante de equilíbrio; 

03/06 Equilíbrios heterogêneos; Cálculo das constantes de equilíbrio; 

04/06 Princípio de Le Chatelier; 

10/06 Eletroquímica; Reações de oxirredução; 

11/06 Balanceamento de equações de oxirredução; células voltaicas; 

17/06 Fem de pilhas; Espontaneidade de reações redox; 

18/06 Efeito na concentração na Fem da pilha; 

24/06 Baterias ou pilhas; corrosão e eletrólise; 

25/06 Avaliação (Prova IV); 

02/07 Exame 

 

 

 



METODOLOGIA PROPOSTA: Aula expositiva dialógica com atividades e/ou 

exercícios de fixação; Apresentação de seminários abordando temas pertinentes aos 

apresentados em sala de aula; Aulas experimentais seguidas de apresentação e 

discussão dos resultados. 

 

AVALIAÇÃO: Avaliação escrita [4 provas (25%)] 
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