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COMPONENTE CURRICULAR:
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Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

SIGLA:
ICENP

CH TOTAL TEÓRICA:
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1. OBJETIVOS

Geral: Desenvolver no discente as habilidades básicas em análise instrumental, capacitando-o a operar
instrumentos analí�cos bem como u�lizar os conceitos teóricos para a resolução de problemas analí�cos.

Específicos: Introduzir os princípios básicos de análise instrumental. Introduzir e desenvolver os
princípios e conceitos das técnicas eletroquímicas e ó�cas de análise química.

 

2. EMENTA

1.   Introdução

2.   Métodos eletroquímicos

3.   Métodos ó�cos

4.   Gestão ambiental em laboratórios químicos

 

3. PROGRAMA

1.     Introdução: Comparação entre métodos clássicos e métodos instrumentais de análise química.
Classificação dos métodos instrumentais. Fatores importantes na seleção de um método analí�co. Figuras
de mérito. Métodos de calibração e efeitos de matriz.

2.     Métodos Eletroquímicos: Apresentação dos princípios básicos de eletroquímica em condições de
equilíbrio (I = 0) e em condições de fluxo de corrente. Classificação das técnicas eletroanalí�cas. Técnicas
eletroanalí�cas na ausência de correntes faradaicas: potenciometria direta e �tulações potenciométricas;
condu�metria e �tulações condutométricas. Técnicas eletroanalí�cas envolvendo correntes faradaicas:
coulometria e �tulações coulométricas; eletrogravimetria; técnicas voltamétricas normais e com pulsos;
técnicas voltamétricas com redissolução; amperometria e �tulações amperométricas.

3.     Métodos ó�cos: Introdução e classificação dos métodos ó�cos. Energia radiante e suas
caracterís�cas. Interações entre a energia radiante e a matéria: processos de absorção e emissão.
Espectros de absorção e emissão. Aspectos quan�ta�vos do processo de absorção: transmitância,
absorbância, Lei de Beer e suas limitações. Espectroscopia atômica: origens dos espectros atômicos,
componentes dos espectrofotômetros de absorção atômica: sistemas de introdução de amostras,
atomizadores con�nuos e discretos, disposi�vos especiais para introdução de amostra e atomização
(geração de hidretos e vapor frio), fontes luminosas discretas, seletores de comprimento de onda,
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detectores e processadores de sinal. Interferências espectrais e métodos para minimizá-las: modulação
da fonte, correção da absorção de fundo. Interferências químicas e métodos para minimizá-las: formação
de compostos de baixa vola�lidade, equilíbrios de dissociação e ionização. Espectrometria de Emissão
atômica com chama (fotometria de chama). Classificação dos métodos ó�cos. Fundamentos e
classificação dos métodos ó�cos. Energia radiante: Caracterís�cas; Radiação eletromagné�ca e
monocromá�ca. Espectros atômicos e espectros moleculares; Classificação dos métodos ó�cos.
Espectrometria de Absorção Molecular: Fundamentos; Lei de Lambert-Beer; Desvios da lei de Beer;
Equipamentos; curva de calibração. Fotometria de Chama: Fundamentos; espectros de emissão;
propriedades da chama: caracterís�cas, fluxo de gases oxidantes, temperatura adequada; equipamentos;
curva de calibração.

4.     Espectroscopia molecular: origens dos espectros moleculares. Introdução a espectrofotometria de
absorção molecular nas regiões do ultravioleta e visível. Componentes dos espectrofotômetros UV/vis.
Aplicações quan�ta�vas da espectrofotometria UV/vis. Titulações fotométricas. Espectrometria de
Luminescência molecular.

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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