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ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

QUÍMICA AMBIENTAL APLICADA I 

 

31 E 32 / II 80h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E NOITE 

    

I - EMENTA 

Propriedades dos materiais. Hidrosfera e a química da água. Soluções. Solubilidade. Concentração 

comum. Propriedades coligativas. Modelos químicos. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Compreender os conceitos de densidade, solução 

solubilidade e concentração comum. 

Compreender a importância das propriedades da 

água para a manutenção da vida no planeta. 

Compreender dados quantitativos, estimativas e 

medidas. 

Compreender relações proporcionais presentes na 

Química (raciocínio proporcional). 

Reconhecer tendências e relações a partir de dados 

experimentais ou outros (classificação, seriação 

e correspondência em Química). 

Selecionar e utilizar ideias e procedimentos 

científicos (leis,teorias, modelos) para a resolução 

de problemas qualitativos e quantitativos em 

Química, identificando e acompanhando as 

variáveis relevantes. 

Realizar cálculos selecionando dados 

adequados.  

Explicar as propriedades coligativas. 

Explicar o diagrama de fases da água. 

Relacionar as propriedades da água com a 

manutenção da vida no planeta 

Elaborar modelos para explicar 

microscopicamente as propriedades dos 

materiais.  

 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 
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Densidade; mistura homogênea e heterogênea; coeficiente solubilidade; soluções saturada, insaturada 

e supersaturada; concentração; propriedades coligativas, pressão; volume; temperatura; leis dos gases 

ideais: Boyle, Charles e Gay-Lussac; modelo de partículas para materiais sólidos, líquidos e gasosos; 

modelos atômicos. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aula expositiva dialógica; pesquisas em livros e na internet; estudo dirigido; situação-problema; 

trabalho em grupo. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, canetas, projetor, cópia de textos, notebook, livros. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Provas escritas. Participação dos estudantes no decorrer do semestre (realização das tarefas, atenção 

às explicações, presença em sala de aula, interação com os colegas durante as atividades em grupo.)  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

ATKINS, P; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. São 

Paulo: Bookman, 2001.  

RUSSELL, J.B. QUÍMICA GERAL. São Paulo, Editora McGraw-Hill do Brasil, 1981.  

ANDRADE, GODINHO, J. C. de; O. E. S.; BACCAN, Nivaldo. Química Analítica Quantitativa 

Elementar. Ed. 3. Editora: Edgard Blücher, 2001.  

SCHWANKE, Cibele. Ambiente – Tecnologias. 1 ed. Editora: Bookman, 2013 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentação do cronograma de aula, ementa e orientações com relação aos critérios de 

avaliação 

02 Hidrosfera: propriedades peculiares da água. Leitura e discussão de texto. 

03 Densidade. 

04 Solubilidade. 

05 
Rompimento de barragem de Brumadinho e a concentração de metais pesados no rio 

Paraopeba 

06 Revisão e prova escrita 

07 Concentração em porcentagem (título em porcentagem) em massa (p/p) 

08 Concentração em porcentagem em volume (v/v) e m/v  

09 Concentração comum 

10 Densidade, solubilidade e concentração 

11 Solubilidade e temperatura 

12 Revisão e segunda prova 

13 Propriedades coligativas 

14 
Modelos e introdução a química dos gases: grandezas e medidas/conversão de unidades e 

segunda prova 

15 Gases: análise dimensional e grandezas do estado gasoso: pressão, volume e temperatura 
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16 Propriedades dos gases: expansibilidade, compressibilidade e difusão 

17 
Modelo de partículas para o estado gasoso. Temperatura de um gás e velocidade das 

moléculas. 

18 
Leis dos gases: transformações gasosas. Densidade de um gás e massa molar; termoquímica 

(entalpia) 

19 Revisão e terceira prova. 

20 Prova substitutiva/recuperação. 
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