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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Ao término da disciplina o discente deverá saber utilizar a estatística na apresentação de resultados
experimentais. Aplicar às análises químicas clássicas — volumetria e gravimetria — e as titulações
condutométricas nos equilíbrios químicos que ocorrem em meio aquoso de espécies: ácidas e básicas, com
baixa solubilidade, que formam compostos de coordenação, que sofrem oxidação-redução. Conhecer as
aplicações, interferências, determinações de ponto final e limitações de cada técnica estudada.
Desenvolver habilidades na utilização das técnicas clássicas e instrumentais apresentadas na disciplina.
Objetivos específicos
Utilizar a estatística na apresentação de resultados experimentais. Aplicar às análises químicas clássicas
— volumetria e gravimetria — e as titulações condutométricas para compreender os equilíbrios.
Desenvolver habilidades na utilização das técnicas clássicas e instrumentais. Reconhecer a importância do
descarte adequado dos resíduos gerados em laboratório. Desenvolver no aluno a capacidade para buscar a
atualização de conteúdos. Desenvolver atitude investigativa no aluno de forma a abordar tanto problemas
tradicionais quanto novos na sua área de atuação, partindo de princípios e leis fundamentais. Capacitar os
egressos para atuarem em projetos de pesquisa em Química e áreas afins. Capacitar o egresso a atuar no
ensino de Química em nível superior, o aprendizado do planejamento, execução e avaliação do processo
ensino-aprendizagem.
Ementa
A disciplina trata do estudo dos princípios básicos da Química Analítica Quantitativa, os principais tópicos
abordados são: Aparelhagem e técnicas básicas de laboratório. Uso da estatística em química analítica.
Titulações de neutralização. Titulações por precipitação. Análise gravimétrica. Titulações por complexação.
Titulações de oxidação-redução. Considerações sobre a Condutimetria e titulações condutométricas.
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Nesta disciplina a avaliação do rendimento do aluno é realizada em função do seu aproveitamento em
provas teóricas, práticas, seminários, trabalhos de campo, entre outros, conforme exigido pelo docente. A
modalidade e pesos de cada avaliação serão determinados pelo docente, levando em consideração as
particularidades dos conteúdos trabalhados.
Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer
nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. Os resultados também considerarão a capacidade do
aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas, criatividade, originalidade, clareza de apresentação
e participação em sala de aula e laboratórios. O aluno será informado sobre as normas e critérios de
avaliação que serão considerados ao se iniciar a disciplina.
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Recomendações
Recomenda-se que o aluno se matricule nessa disciplina após ter concluído Química Analítica Clássica I.

