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Faculdade de Engenharia Química  

 
Curso:    Engenharia Química  
Disciplina:   Tópicos em Ferramentas Computacionais para Engenharia Química (EQ048-A) 
 
Ementa: Introdução a ferramentas computacionais para resolução de problemas da área de Engenharia Química 
com aplicações em processos industriais. 
Vetor: OF:S-6  T:02  P:02  L:00  O:00  D:00  E:00  HS:06  SL:04  C:04  EX:S 
Pré-requisito: EQ481 

 
Objetivos e competências: 
 
Ao final do curso os alunos deverão ser capazes de: 
 
1)  Utilizar a planilha eletrônica do Microsoft Excel® para realizar cálculos, construir gráficos e utilizar recursos básicos 

para resolução de problemas de engenharia.  
 
2) Desenvolver subrotinas em linguagem de programação VBA ("Visual Basic for Applications") para resolver 

diferentes problemas de Engenharia Química com aplicações em processos industriais. 
 
3) Entender e ser capaz de utilizar recursos básicos do Scilab® para resolver equações, sistemas de equações, 

operações com matrizes e desenvolver programas aplicados à resolução de problemas de Engenharia Química.  
 
4)  Adquirir uma experiência introdutória ao uso de simuladores de processo.     
  

Programa Detalhado 
 

1. Introdução (2 horas) 

1.1) Ferramentas computacionais para Engenharia Química 

1.2) Aplicações fundamentais de ferramentas computacionais em Engenharia Química 
 

2. Operações básicas com Microsoft Excel® e aplicações (10 horas) 

2.1) Operações básicas: uso de células, funções e gráficos 

2.2) Aplicações: interpolação, resolução de polinômios, balanço de massa e energia em sistemas com e sem 
reação química 

2.3) Operações básicas com matrizes e aplicações a balanços de massa 

2.4) Solver do Excel®: resolução de sistemas de equações  
 
3. Introdução ao VBA (8 horas) 

3.1) Utilizando Macros no Excel® para automatizar tarefas 

3.2) Fundamentos e linguagem VBA 

3.3) Programação básica utilizando funções e sub-rotinas do VBA 

3.4) Aplicações em Engenharia Química utilizando VBA e métodos numéricos 
 
4. Operações básicas com Scilab® (20 horas) 

4.1)  Funções e recursos do Scilab® 

4.2)  Operações com matrizes e resolução de sistemas lineares 

4.3)  Gráficos no Scilab® 

4.4)  Funções lógicas e programação 

4.5)  Resolução de equações diferenciais 

4.6)  Aplicações e métodos numéricos em Engenharia Química utilizando Scilab®  
 
5. Introdução aos simuladores de processo (20 horas) 

5.1) Simuladores comerciais 

5.2) Simuladores não-comerciais 

5.3) Simulação de processos químicos 


