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 Aulas expositivas (Apresentações no Power Point e Quadro Negro);

Material será enviado antes de cada aula;

 Listas de exercícios (livros de referência);

 Hora aula (50 min + 10 min de intervalo).

Método DidáticoMétodo Didático
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Programa e ObjetivosPrograma e Objetivos

Objetivos: Fornecer os conceitos fundamentais para a compreensão da
química.

Ementa: Átomo. Cálculos químicos. Soluções. Equilíbrio químico. Noções
de termodinâmica. Oxidação-redução. Cinética química. Ligações
químicas. Teorias ácido-base.
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NF = A1 + A2 + A3 ≥ 70
3

NF ≥ 70 + Frequência ≥ 75% = APROVADO
NF entre 40 e 70 + Frequência ≥ 75% = EXAME
NF ≥ 70 + Frequência < 75% = REPROVADO POR FALTAS
NF entre 40 e 70 + Frequência < 75% = REPROVADO POR FALTAS

NF = A1 + A2 + A3 ≥ 70
3

NF ≥ 70 + Frequência ≥ 75% = APROVADO
NF entre 40 e 70 + Frequência ≥ 75% = EXAME
NF ≥ 70 + Frequência < 75% = REPROVADO POR FALTAS
NF entre 40 e 70 + Frequência < 75% = REPROVADO POR FALTAS

No exame:
NF1 = NF + E ≥ 50
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NF1 ≥ 50 + Frequência ≥ 75% = APROVADO
NF1 ≥ 50 + Frequência < 75% = REPROVADO POR FALTAS

No exame:
NF1 = NF + E ≥ 50

2
NF1 ≥ 50 + Frequência ≥ 75% = APROVADO
NF1 ≥ 50 + Frequência < 75% = REPROVADO POR FALTAS

AvaliaçãoAvaliação

 Resolução CEPE No 3797 (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão);

 Frequência < 75% = reprovado por faltas (livre para fazer as
avaliações);

 Notas: Entre 0 e 100;

 Exercícios nos livros de referência;

 Somente com a média > 40 permite fazer o exame.
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Cronograma da DisciplinaCronograma da Disciplina
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CRONOGRAMA

Algumas observações adicionais

CRONOGRAMA

Algumas observações adicionais

Brown, T. L.; LeMay Jr., H. E.; Bruce, E. B. Química –
A ciência central. 9ª Edição, Prentice Hall, 2008.

Atkins, P.; Jones, L. Princípios de Química:
questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente.
5ª Edição, W. H. Freeman and Company, New
York, 2010.

Costa, P.; Ferreira, V.; Esteves, P.; Vasconcellos, M.
Ácidos e Bases em Química Orgânica. Bookman, Porto
Alegre, 2005.

Referências BibliográficasReferências Bibliográficas
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AvisosAvisos

 Provas individuais e sem consulta;

 Segunda chamada: instruções;

 Sem correção da prova em sala de aula (podem me procurar para
tirar dúvidas fora do horário de aula – Sala 54 do Departamento de
Química – ou por e-mail);

 Celulares desligados ou no silencioso durante a aula;

 Dúvidas? Podem perguntar!
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O estudo da químicaO estudo da química
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O estudo da químicaO estudo da química
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A química é a ciência que estuda as propriedades e
estrutura da matéria, bem como as suas transformações.

A química é a ciência que estuda as propriedades e
estrutura da matéria, bem como as suas transformações.

Quando o magnésio metálico queima na presença
de ar atmosférico, é produzido luz e calor.

Exemplo:

O estudo da químicaO estudo da química
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Matéria
É o material físico do universo; é tudo que tem massa e ocupa lugar
no espaço. Tudo que tem massa, ocupa espaço.

Elementos químicos
A matéria é formada pela combinação de pouco mais de cem
elementos químicos (átomos).

Átomos
São os tijolos para construção da matéria. Combinam-se para formar
moléculas.

 Composição: tipos de átomos que uma molécula contém.
 Estrutura: arranjo específico aos quais os átomos estão ligados.
 Propriedades: definidas pela composição e estrutura.
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O estudo da químicaO estudo da química

Tabela Periódica dos Elementos
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O estudo da químicaO estudo da química

A perspectiva molecular da química

 As propriedades da matéria relacionam-se não apenas aos tipos de átomos
que ela contém (composição), mas também ao arranjo desses átomos
(estrutura).
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O estudo da químicaO estudo da química

Por que estudar química?
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O estudo da químicaO estudo da química

Por que estudar química?

Energia Bioquímica

Medicina
Tecnologia

Painéis solares compostos
especialmente de silício de

alta pureza

Painéis solares compostos
especialmente de silício de

alta pureza

O brilho de um vaga-lume é
resultante de uma reação

química no inseto

O brilho de um vaga-lume é
resultante de uma reação

química no inseto

Conectores e tubos para
procedimentos médicos como

injeção intravenosa são feitos de
plásticos altamente resistentes ao

ataque de reagentes químicos.

Conectores e tubos para
procedimentos médicos como

injeção intravenosa são feitos de
plásticos altamente resistentes ao

ataque de reagentes químicos.

LED’s (diodos emissores de
luz) são compostos de

elementos como o gálio,
arsênio ou fósforo.

LED’s (diodos emissores de
luz) são compostos de

elementos como o gálio,
arsênio ou fósforo.
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O estudo da químicaO estudo da química

O método científico

Observação de
um fenômeno

Formação de uma
pergunta

Busca de
informações

prévias

Fazer
observações

Elaborar
experimentos

Obtenção dos
resultados

Formação de uma
hipótese

Experimentos
adicionais para

suportar a
hipótese

Hipótese foi
comprovada?

Se sim,
Teoria

Mais
experimentos

para suportar a
teoria

Se não, reformulação
da hipótese

 Postulado: premissa primitiva
indiscutível e que determina uma ou mais
ligações de conceitos primitivos.

 Hipótese: tentativa para explicar um
fenômeno. Podem existir mais de uma
hipótese razoável.

 Teoria: é uma hipótese que possui
um corpo de informações maiores a
comprovam. Entra de acordo com teorias
mais gerais.
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O estudo da químicaO estudo da química

Estados da matéria

 Sólidos: são rígidos e têm forma e volume definidos.

 Líquidos: não têm forma, mas têm volume.

 Gasoso: não têm forma nem volume definidos. Podem ser comprimidos
para formarem líquidos.

SólidoSólido LíquidoLíquido GasosoGasoso
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O estudo da químicaO estudo da química

Estados da matéria

Exemplo: H2O

Água
gasosa
Água

gasosa

Água
líquida
Água

líquida

GeloGelo

Exemplo: Br2

Sólido e líquidoSólido e líquido Líquido e gásLíquido e gás

SólidoSólido LíquidoLíquido GasosoGasoso
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Classificação da matériaClassificação da matéria

Substâncias, elementos, compostos e misturas

 Substância: é a matéria que tem propriedades
distintas e uma composição que não varia de
amostra para amostra. Não são decompostas e
separadas por métodos físicos.

 Elementos: não podem ser decompostos em
substâncias mais simples. Cada elemento é composto
de somente um tipo de átomo.

 Compostos: são constituídos de dois ou mais
elementos, logo eles contém dois ou mais tipos de
átomos. A maioria das substâncias são compostos.

Misturas: são combinações de duas ou mais
substâncias (elementos ou compostos) nas quais
cada uma mantém sua própria identidade química.

Exemplo de um
elemento: Enxofre

Exemplo de duas
substâncias:
H2O e NaCl

Exemplo um
composto:

H2O

Exemplo uma
mistura: solução

aquosa de Cu(SO4) 20

Classificação da matériaClassificação da matéria

Substâncias puras e misturas

 Os átomos consistem de apenas um tipo de elemento;
 As moléculas podem conter de mais de um tipo de elemento;
 As moléculas podem ter apenas um tipo de átomo (um elemento);
 As moléculas podem ter mais de um tipo de átomo (um composto);
 Se mais de um átomo, elemento ou composto são encontrados juntos,
então a substância é uma mistura.
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Classificação da matériaClassificação da matéria

Substâncias puras e misturas

 Se a matéria não é totalmente uniforme, então ela é
uma mistura heterogênea.

 Se a matéria é totalmente uniforme, ela é homogênea.

Se a matéria homogênea pode ser separada por meios
físicos, então ela é uma mistura.

Se a matéria homogênea não pode ser separada por
meios físicos, então ela é uma substância pura.

Se uma substância pura pode ser decomposta em algo
mais, então ela é um composto.

Mistura heterogênea de K2Cr2O7 e
Fe elementar

Solução
homogênea de

NaCl em H2O

Exemplo de
substância pura:

diamante

Exemplo de um
composto:

glicerol
22

Classificação da matériaClassificação da matéria

Elementos

 Se uma substância pura não pode ser decomposta em algo mais, então ela é
um elemento;

 Existem 118 elementos conhecidos;

 A cada elemento é dado um único símbolo químico (uma ou duas letras);

 Os elementos são a base de constituição da matéria.

23

Classificação da matériaClassificação da matéria

Elementos

24

Classificação da matériaClassificação da matéria

Elementos

 A crosta terrestre consiste de 5 elementos principais;

 O corpo humano consiste basicamente de 3 elementos principais.
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Classificação da matériaClassificação da matéria

Elementos

Os símbolos químicos com uma letra têm aquela letra maiúscula (por
exemplo, H, B, C, N, etc.);

Os símbolos químicos com duas letras têm apenas a primeira letra maiúscula
(por exemplo, He, Be).

26

Classificação da matériaClassificação da matéria

Compostos

 A maioria dos elementos se interagem para formar compostos;

 As proporções de elementos em compostos são as mesmas,
independentemente de como o composto foi formado;

 Lei da Composição Constante (ou Lei das Proporções Definitivas, Proust):

27

Classificação da matériaClassificação da matéria

Compostos

Quando a água é decomposta, sempre haverá duas vezes mais gás
hidrogênio formado do que gás oxigênio;

 As substâncias puras que não podem ser decompostas são elementos.

28

Classificação da matériaClassificação da matéria
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Propriedades da matériaPropriedades da matéria

Propriedades físicas e químicas

Propriedades físicas: podem ser medidas sem alterar a identidade e a
composição da substância. Exemplo: densidade, pontos de fusão e de
ebulição, dureza, cor, odor, solubilidade;

Propriedades químicas: descrevem como uma substância pode se alterar ou
reagir para formar outras.

Gálio metálico que funde a 30oC,
podendo ocorrer fusão sobre a

pele.

Formação de água a partir do
aquecimento entre gás
hidrogênio e oxigênio.

30

Mudanças físicas e químicas

Quando uma substância sofre uma mudança física, sua aparência física
muda. Exemplo: O derretimento do gelo;

As mudanças físicas não resultam em uma mudança de composição.

Propriedades da matériaPropriedades da matéria
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Mudanças físicas e químicas

Quando uma substância muda sua composição, ela sofre uma alteração
química;

Quando o hidrogênio puro e o oxigênio puro reagem completamente, eles
formam água pura. No frasco contendo água não há sobra de oxigênio nem de
hidrogênio.

Propriedades da matériaPropriedades da matéria
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Alterações físicas e químicas

As propriedades físicas intensivas não dependem da quantidade de
substância presente. Exemplos: densidade, temperatura e ponto de fusão.

As propriedades físicas extensivas dependem da quantidade de substância
presente. Exemplos: massa, volume e pressão.

Propriedades da matériaPropriedades da matéria

Prata AlumínioChumbo

Densidade
Al 2,70g/cm3

Pb 11,34 g/cm3

Ag 10,49 g/cm3
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Separação de misturas

 As misturas podem ser separadas se suas propriedades físicas são
diferentes;

Os sólidos podem ser separados dos
líquidos através de filtração;

O sólido é coletado em papel de filtro, e a
solução, chamada de filtrado, passa pelo
papel de filtro e é coletada em um frasco.

Propriedades da matériaPropriedades da matéria
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Separação de misturas

 As misturas homogêneas de líquidos podem ser separadas através de
destilação;

 A destilação necessita que os diferentes líquidos tenham pontos de ebulição
diferentes;

 Basicamente, cada componente da mistura é fervido e coletado;

 A fração com ponto de ebulição mais baixo é coletada primeiro.

Propriedades da matériaPropriedades da matéria
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Classificação da matériaClassificação da matéria

Separação de misturas

36

Classificação da matériaClassificação da matéria

Separação de misturas

 A cromatografia pode ser utilizada para separar misturas que têm
diferentes habilidades para aderirem a superfícies sólidas;

Quanto maior a atração do componente pela superfície (papel), mais
lentamente ele se move;

Quanto maior a atração do componente pelo líquido, mais rapidamente ele
se move;

 A cromatografia pode ser utilizada para separar as diferentes cores de tinta
de uma caneta.
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Separação de misturas

Propriedades da matériaPropriedades da matéria
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Unidades de medidaUnidades de medida

Unidades SI (Sistema Internacional)

 Existem dois tipos de unidades:
 Unidades fundamentais (ou básicas);
 Unidades derivadas.

 Existem 7 unidades básicas no sistema SI.

Museu de Artes
Métricas, Paris-FR

39

Unidades de medidaUnidades de medida

Unidades SI (Sistema Internacional)

 Temperatura
 Existem três escalas de temperatura:

Escala Kelvin

 Usada em ciência;

Mesmo incremento de temperatura como
escala Celsius;

 A menor temperatura possível (zero
absoluto) é o zero Kelvin;

 Zero absoluto: 0 K = - 273,15 oC.

Escala Celsius
 Também utilizada em ciência;
 A água congela a 0 oC e entra em ebulição a

100 oC;
 Para converter: K = oC + 273,15.

Escala Fahrenheit
 Geralmente não é utilizada em ciência;
 A água congela a 32º F e entra em ebulição a 212º F;
 Para converter:

 32-F
9
5

C    32C
5
9

F 
40

Unidades de medidaUnidades de medida
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Unidades de medidaUnidades de medida

Volume

 As unidades de volume são dadas
por (unidades de comprimento)3;

 A unidade SI de volume é o 1 m3;

 Normalmente usamos
1 mL = 1 cm3;

Outras unidades de volume: 1 L =
1 dm3 = 1000 cm3 = 1000 mL.

42

Unidades de medidaUnidades de medida

Volume

43

Unidades de medidaUnidades de medida

Volume

 Usada para caracterizar as substâncias;
 Definida como massa dividida por volume:

 Unidades: g.cm-3 ou g.mL-1

Exemplo separação líquido-
líquido.
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A incerteza na medidaA incerteza na medida

A incerteza na medida

 Todas as medidas científicas estão sujeitas a erro. Exemplos:

 Esses erros são refletidos no número de algarismos informados para a
medida;

 Esses erros também são refletidos na observação de que duas medidas
sucessivas da mesma quantidade são diferentes.
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A incerteza na medidaA incerteza na medida

Precisão e Exatidão

 As medidas que estão próximas do valor “correto” são exatas.

 As medidas que estão próximas entre si são precisas.

46

Algarismos significativos

A incerteza na medidaA incerteza na medida

O número de dígitos informado em uma medida reflete a exatidão da
medida e a precisão do aparelho de medição. Exemplos:

 Todos os algarismos conhecidos com certeza mais um algarismo extra são
chamados de algarismos significativos;

Exemplo: 2,2405 ±0,0001g

 Em qualquer cálculo, os resultados são informados com o menor número
de algarismos significativos (para multiplicação e divisão) ou com o menor
número de casas decimais (adição e subtração).
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Algarismos significativos

A incerteza na medidaA incerteza na medida

Adição e subtração

Multiplicação e divisão
 A medida com menor número

de algarismos significativos
limita os resultados!

 Lembrar arredondamentos!
48

Algarismos significativos

A incerteza na medidaA incerteza na medida

 Números diferentes de zero são sempre significativos;
 Exemplo: 845 cm ou 1,245 kg.

 Zeros entre números diferentes de zero são sempre significativos;
 Exemplo: 606 m ou 40,501 kg.

 Zeros antes do primeiro dígito diferente de zero não são significativos;
 Exemplo: 0,0003 tem um algarismo significativo.

 Zeros no final do número depois de uma casa decimal são significativos;
 Exemplo: 2,0 mg ou 40,o62 mL.

Zeros no final de um número antes de uma casa decimal são ambíguos.
Exemplo, 10,300 g.
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Exercício

A incerteza na medidaA incerteza na medida

 Um frasco contendo um líquido a 25oC é pesado, esvaziado, e pesado
novamente, como mostrado na figura abaixo. A partir dos dados fornecidos,
calcule a densidade do gás a 25oC considerando o número correto de
algarismos significativos.
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Exercício

A incerteza na medidaA incerteza na medida

 Qual a diferença entre os valores mensurados de 4,0 e 4,00 g?

O valor de 4,0 g (dois algarismos significativos) - maior incerteza. Massa entre
3,9 e 4,1 g (4,0 ± 0,1 g)

O valor 4,00 g (três algarismos significativos) - menor incerteza. Massa entre
3,99 e 4,01 g (4,00 ± 0,01 g)

O valor de 4,0 g (dois algarismos significativos) - maior incerteza. Massa entre
3,9 e 4,1 g (4,0 ± 0,1 g)

O valor 4,00 g (três algarismos significativos) - menor incerteza. Massa entre
3,99 e 4,01 g (4,00 ± 0,01 g)
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Análise DimensionalAnálise Dimensional

Fatores de conversão

 Em análise dimensional, sempre faça três perguntas:

- Quais dados nos são fornecidos?
- Qual a quantidade que precisamos?
- Quais fatores de conversão estão disponíveis para
nos levar a partir do que nos é fornecido ao que
precisamos?

52

Classificação da matériaClassificação da matéria

Até a próxima aulaAté a próxima aula

Exercícios:

Brown, T. L.; LeMay Jr., H. E.; Bruce, E. B. Química – A ciência central. 9ª Edição,
Prentice Hall, 2008.

Capítulo 1


