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EMENTA 

Introdução à Química Analítica Quantitativa. Erros experimentais. Tratamento estatístico de dados. Noções de amostragem e Preparo de
amostras. Gravimetria. Volumetria de neutralização, precipitação, complexação e óxido-redução.

                                                                                                              PROGRAMA

Introdução a Química Analítica Quantitativa. Erros experimentais e Tratamento de dados. Noções de Amostragem e Preparo de amostras.
Análise gravimétrica. Formas de precipitação e pesagem. Técnicas gravimétricas. Cálculos em análise gravimétrica. Princípios de Volumetria.
Conceitos de volumetria de neutralização. Soluções padrão ácidas e alcalinas. Indicadores. Titulações de neutralização. Cálculos envolvendo
titulações de neutralização. Volumetria de precipitação. Constante de produto de solubilidade e solubilidade. Fatores que afetam a
solubilidade. Efeito de íon comum. Titulações de precipitação. Indicadores de adsorção (método de Fajans). Argentimetria direta (método de
Mohr) e Indireta (método de Volhard). Cálculos envolvendo titulações de precipitação. Volumetria de complexação. Constantes de
estabilidade. Titulações complexométricas. Solução padrão de EDTA. Indicadores. Cálculos envolvendo titulações complexométricas.
Volumetria de oxidação e redução. Agentes oxidantes e redutores. Titulações redox. Indicadores. Permangametria em meio ácido. Iodometria
(método direto e indireto). Cálculos envolvendo titulações redox.

CRONOGRAMA:
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OBJETIVO GERAL

Mediar o processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos básicos teóricos e experimentais relativos aos métodos utilizados na Química
Analítica Quantitativa para que o estudante seja capaz de aplicá-los em sua área de formação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

- Utilizar e aplicar conceitos básicos sobre erros experimentais e tratamento de dados.

- Explicar e aplicar conceitos de amostragem e preparo de amostras.

- Desenvolver habilidades para execução correta de titulações e diferenciar os tipos de volumetria existentes.

- Explicar e aplicar conceitos sobre a técnica de gravimetria.

                                                                                                    PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas por meio de plataforma virtuais como Microsoft Teams, Ji.tsi, google
Meet ou similar. Durante a primeira aula síncrona será feita a apresentação da disciplina bem como o esclarecimento de dúvidas sobre o
funcionamento dos recursos tecnológicos que serão utilizados durante as aulas. As aulas síncronas servirão para dirimir dúvidas sobre o
conteúdo da semana bem como para interação professor/aluno. A comunicação entre o docente e os discentes poderá se dar também por
meio de e-mails e chats. As atividades assíncronas serão desenvolvidas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFPR,
Moodle onde serão disponibilizadas as vídeo-aulas e os materiais e tarefas relacionados ao conteúdo, bem como as avaliações. O professor
será também o tutor da disciplina. A parte prática será desenvolvida por meio de vídeo-aulas explicativos das práticas, bem como animações
e outros materiais que serão elaborados pelo professor ou por recursos educacionais abertos. A frequência será contabilizada de acordo com
a realização das atividades assíncronas disponibilizadas via Moodle.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será processual por meio das atividades desenvolvidas de forma assíncrona. Cada módulo (do 2 ao 6) terá duas atividades
avaliativas: A atividade Questionário valerá 12 pontos e a atividade Relatório valerá 8 pontos, perfazendo 20 pontos por módulo (100 pontos
ao total). A média final será composta pela soma da nota dos módulos. A frequência será contabilizada de acordo com a realização das
atividades disponibilizadas via Moodle de forma assíncrona e será a soma das percentagens de cada uma das tarefas requeridas (inclusive
do módulo 1).
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Critério de aprovação:

- Frequência ≥ 75%

- Média ≥ 70 (ou ≥ 50 em caso de exame).

O estudante que não atingir a média final de aprovação poderá fazer o exame final desde que tenha a  frequência mínima exigida e média não
inferior a 40 (pontos) de acordo com a Resolução CEPE n° 37/97.
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