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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Laboratório de Engenharia Química 1

Unidade Ofertante: Faculdade de Engenharia Química
Código: FEQUI31011 Período/Série: 6º Turma: A-D-E

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 00 Prá�ca: 30 Total: 30 Obrigatória:( x) Opta�va: ( )

Professor(A): Moilton Ribeiro Franco Júnior Ano/Semestre: 2021/1o

Observações:  

 

2. EMENTA

Estudo e planejamento esta�s�co de experimentos; tratamento esta�s�co de resultados experimentais;
Realização de experimentos nas áreas de Fenômenos de Transporte, Termodinâmica, Operações Unitárias
e de Reatores Químicos.

3. JUSTIFICATIVA

A formação de um profissional de tecnologia, tal qual é o Engenheiro Químico, não pode prescindir da
experimentação. Desde a Idade Moderna, iniciando-se com Galileu, os métodos empíricos apoiados em
modelos matemá�cos ganharam enorme importância, sobretudo após a Revolução Industrial, na qual as
ideias saíram do campo da cogitação e passaram para a produção. Neste contexto, inserir o aluno nas
a�vidades de um laboratório específico de Engenharia Química é de vital importância a fim de que se
tenha um discente com sólida formação não só teórica, mas também que saiba planejar, conduzir e
avaliar uma ro�na experimental, imprescindível no desenvolvimento de novos produtos e
acompanhamento de processos químicos industriais.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

O obje�vo geral desta disciplina é desenvolver no aluno habilidades como:

Senso de responsabilidade relacionado à atuação em um laboratório ou processo químico;

Visão crí�ca em relação ao planejamento, condução, análise dos dados e elaboração de relatório
técnico referentes à inves�gação empírica;

Capacidade de trabalho em equipe.

Obje�vos Específicos:

Os obje�vos específicos da disciplina são:

Entender e planejar o experimento antes da execução;

Efetuar tratamento esta�s�co de dados experimentais;



Avaliar, em unidades experimentais, as influências de parâmetros importantes no estudo dos
transportes de quan�dade de movimento, de energia térmica e de massa e dos processos de
separação u�lizados nas indústrias químicas;

Avaliar, em unidades experimentais, as influências de parâmetros importantes no estudo de
fenômenos �sico-químicos, termodinâmicos e ciné�cos;

Estudar, em unidades experimentais, as influências de parâmetros importantes no estudo da
operação de reatores químicos;

Efetuar ensaios em unidades pilotos e buscando alcançar a o�mização de experimentos;

Coletar e sistema�zar informações dispersas na literatura;

Treinar a capacidade de síntese e redação de textos técnicos;

Aperfeiçoar a capacidade de expressão escrita e oral;

Revisar e ampliar conteúdos importantes no âmbito da Engenharia Química

5. PROGRAMA

1. Calibração de instrumentos térmicos

2. Calor específico de sólidos

3. Adsorção do azul de me�leno com carvão - Espectrofotometria

4. Solubilidade do ácido bórico pelo método da saturação

5. Solubilidade de ácido benzóico e entalpia de fusão

6. Viscosímetro capilar

7. Obtenção do Ciclohexeno a par�r da desidratação do Ciclohexanol

8. Calibração de placa de ori�cio

9. Coeficiente convec�vo de transferência de calor

10. Densidade de líquidos puros e misturas

11. Construção da Curva binodal do Equilíbrio líquido-líquido

Experimentos Opcionais:  

1. Coeficiente de Poisson de Gases

2. Perfil de velocidade em dutos

3. Coagulação Química

4. Número de Reynolds

5. Separação de óleo vegetal por adsorção com resinas e carvão a�vado – pressão constante

Os relatórios das prá�cas deverão conter:

Noções básicas de esta�s�ca; Testes de hipótese e intervalos de confiança; Comparação de dois
tratamentos; Análise de incerteza; U�lização de so�ware esta�s�co na es�ma�va de parâmetros

6. METODOLOGIA

A Metodologia da disciplina abrangerá os seguintes itens:

Aulas semanais u�lizando a plataforma Teams com duração de cinquenta minutos síncronos.
(planejamento, condução e avaliação de experimentos). Fornecimento dos dados experimentais
pelo docente em arquivo PPT pelo Teams;

Pesquisa bibliográfica de competência do discente, orientada pelo professor;



Produção de texto escrito (relatório técnico-cien�fico em PDF);

Discussão em grupo e seminários, usando a plataforma Teams se convenientes e oportunos.

Discussão realizada pelos alunos dentro ou fora do laboratório a respeito da feitura do relatório.
Será u�lizado os vinte minutos restantes da aula, quando possível.

O atendimento ao aluno será toda sexta de 9:00 ás 10:00 h, pela plataforma Teams, de forma
assíncrona.

Na semana 1 será apresentada, pelo Teams, a disciplina, discu�do o plano de ensino da disciplina, o
sistema de avaliação e o modelo do relatório técnico.

Nas semanas 2 a 7 serão ministradas as prá�cas de calorimetria, calibração de instrumentos térmicos,
curva de calibração e remoção do azul de me�leno e solubilidade dos ácido benzóico  em água.

Na 8ª semana le�va do 2º semestre ocorrerá prá�ca de calibração de placa de ori�cio e Coef. Convec�vo
de transferência de calor.

Nas semanas 9 a 14 ocorrerão os ensaios de viscosímetro capilar, Obtenção do ciclohexeno, densidade de
líquidos e equilíbrio Líquido-Líquido.

Na semana 15 ocorrerá a vista de relatórios de LEQ 1.

Na 16ª semana poderá ter uma prá�ca de reposição sem relatórios.

Eventualmente, durante o semestre, poderá ocorrer atuação de profissionais em estágio docência nas
aulas de LEQ 1.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação consis�rá de 100 pontos distribuídos ao longo do semestre le�vo nos seguintes termos: Uma
avaliação individual que cons�tuirá de 20% da nota total;

Aproveitamento: par�cipação nas aulas síncronas, conhecimento adequado de material e EPIs e outros,
cons�tuirá em redução de 10 pontos na nota de relatório individual do aluno;

Os relatórios (em grupo) acerca dos experimentos realizados cons�tuirão 80% da nota final. A nota de
relatórios será ob�da fazendo-se a média aritmé�ca de todos os relatórios. A entrega dos relatórios
ocorrerá 15 dias após realização virtual da prá�ca.

A nota final (NF) será a média ponderada da nota da prova e da nota de relatórios (média) segundo os
pesos já citados.  
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