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1. OBJETIVOS

Aplicar os conceitos fundamentais dos métodos clássicos de análise quan�ta�va(gravimetria e
volumetria), avaliando os fatores que limitam a precisão e a exa�dão de cada método em experimentos
didá�cos.Desenvolver no aluno a capacidade de reconhecer e avaliar os procedimentos envolvendo os
métodos clássicospara resolução de um problema analí�co par�cular u�lizando amostras reais.

 

2. EMENTA

Técnicas básicas de laboratório de Química Analí�ca.Análise gravimétrica. Análise volumétrica.Gestão
ambiental em laboratórios químicos.

 

3. PROGRAMA

 

1. Técnicas básicas de laboratório de Química Analí�ca: limpeza e calibração de vidrarias; preparo e
padronização de soluções.

2. Análise gravimétrica: Aplicações �picas (determinação de água de hidratação de um sal; de níquel em
liga metálica; etc.).

3. Análise Volumétrica:

3.1. Volumetria de neutralização:preparo e padronização de soluções; escolha de indicadores (erro de
�tulação). Aplicações �picas (determinação da acidez de vinho; do teor de ácido acé�co em vinagre; de
hidróxido de magnésio em an�ácido; de ácido ace�lsalicílico em medicamento, etc.).

3.2. Volumetria de precipitação: preparo e padronização de soluções. Aplicações �picas (determinação
de cloreto de sódio em soro fisiológico, etc.) e comparação entre os métodos (Mohr, Fajans e Volhard).

3.3. Volumetria de complexação:preparo e padronização de soluções. Efeito das soluções tampões e de
agentescomplexantes/mascarantes.Aplicações �picas (determinação da dureza da água; de cálcio e
magnésio em minerais, etc.).

3.4. Volumetria deóxido-redução: preparo e padronização de soluções. Permanganometria.
Dicromatometria. Iodometria. Aplicações �picas (determinação do teor de peróxido de hidrogênio; de
demanda química de oxigênio, etc.).
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4.Gestão ambiental em laboratórios químicos: impacto ambiental de resíduos químicos. Gerenciamento
de resíduos químicos. Minimização da produção de resíduos químicos em prá�cas didá�cas.
Gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios didá�cos.
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