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Ficha 2 

Retomada Calendário - 2020 
 

 

Disciplina: Fundamentos da Química Analítica I 
Código: 
CQ214/CQ119 

 
 

Natureza:  
( X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
Vagas = 30 
Turno: Diurno 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: Formato Remoto / 2º semestre/2020 

CH Total: 90 

CH semanal: 4,0 

horas/16 semanas 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução à química analítica; Noções gerais sobre equilíbrio químico: soluções aquosas e 
equilíbrios químicos; Balanço de carga e massa; Equilíbrio ácido – base; 
Equilíbrio de formação de complexos; Equilíbrio de precipitação; Testes qualitativos para 
identificação e separação de cátions e ânions em solução (aulas práticas ministradas no 
formato remoto). 
 

 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
 
Devido à pandemia de COVID-19 e retorno das atividades didáticas na UFPR na modalidade 
remota, essa disciplina será ofertada remotamente de acordo com a Resoluções Nº 22/21 e 

23/21 – CEPE da Universidade Federal do Paraná. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 

1. Introdução à química analítica: conceitos e fundamentos em química analítica. 
2. Noções gerais sobre equilíbrio químico (soluções aquosas e equilíbrios químicos): 

introdução ao conceito de equilíbrio químico, constante de equilíbrio, princípio de Le 
Chatelier, efeito do íon comum, termodinâmica e equilíbrio químico. 

3. Balanço de Carga e Massa: aprender a fazer balanços de carga e massa para os 
equilíbrios envolvidos, aplicando o conceito do princípio da conservação de massa e 
eletroneutralidade das soluções.  

4. Equilíbrio ácido-base: domínio dos fundamentos e aplicações. 
5. Equilíbrio de Formação de Complexos: domínio dos fundamentos e aplicações. 
6. Equilíbrio de Precipitação: domínio dos fundamentos e aplicações. 
7. Aulas Práticas ministradas no formato  remoto:  

- Métodos Qualitativos x Métodos Quantitativos 
- Testes qualitativos para separação e identificação de cátions: Cátions grupo I, II, III e 
IV. 
- Testes qualitativos para separação e identificação de ânions: Ânions grupo I, II, III, 
IV, V e VI. 
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- Aplicação do conceito de pH e Escala de pH de soluções aquosas, e solução 
tampão.  

 

OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de dominar os conceitos/fundamentos na área de Química Analítica  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Entender/compreender os conceitos sobre o equilíbrio químico em soluções aquosas e sua 
aplicação. Conhecer os princípios que regem os diferentes tipos de equilíbrios químicos em 
solução aquosa, aprender a calcular as concentrações das espécies químicas presentes em 
uma reação em equilíbrio. Entender o Princípio de La Chatelier, prevendo o deslocamento 
dos equilíbrios sujeitos a influência da temperatura, pressão, e concentração das espécies 
químicas (efeito do íon comum). Entender o funcionamento de balanços de massa e carga e 
sua aplicação em reações em equilíbrio químico. Compreender o conceito de solução tampão 
e suas implicações em reações em equilíbrio. Aplicação dos conceitos estudados em aulas 
práticas, ministradas na modalidade remota, no estudo qualitativo de cátions, ânions, conceito 
de pH e solução tampão.  
  

 

Procedimentos Didáticos 
 

A parte teórica da disciplina será desenvolvida na forma síncrona mediante aulas expositivo-
dialogadas e apresentadas por meio da plataforma virtual Microsoft Teams e também a partir 
de atividades assíncronas, referentes as aulas práticas. As aulas teóricas síncronas serão 
ofertada as terças-feiras às 9:30-11:30 hrs  a partir do dia 04/05/2021, com duração de 
quatorze (14) semanas letivas, sendo a 16º semana reservada para o Exame final. Serão 
apresentados os fundamentos teóricos, estudos de casos e resolução de exercícios. Detalhes 
foram apresentados no cronograma. 
 
Os contatos poderão ocorrer via chat do Microsoft Teams, ou via e-mail 
(andrea.oliveira@ufpr.br). Encontros síncronos adicionais na área da equipe no Teams poderão 
ser agendados em caso de necessidade dos estudantes. 
 
Materiais didáticos: O material bibliográfico não disponível na internet e os exercícios serão 
disponibilizados na área Arquivo da plataforma Teams.  Todos os materiais bibliográficos 
disponibilizados são de acesso livre na internet. Além disso, páginas da web também serão 
indicadas.  
 
As mídias e os recursos tecnológicos: Os encontros síncronos serão gravados na plataforma 
Teams, de forma a permitir acesso posterior, considerando eventual instabilidade da conexão 
ou qualquer outra eventualidade ocorrida.  
 
Infraestrutura necessária para cursar a disciplina: serão necessários computador e conexão 
à internet. Sugere-se baixar o aplicativo Microsoft Teams no equipamento, uma vez que este 
oferece mais recursos do que a versão acessada pelo navegador. Na falta de computador 
disponível para as aulas síncronas, celulares e tablets são viáveis, entretanto podem ocorrer 
dificuldades na execução de algumas atividades. 
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O controle de frequência ocorrerá por meio da realização, de forma assíncrona, de resolução 
e entrega de exercícios propostos durante o período letivo de 2020. Assim como entrega de 
relatórios dos experimentos discutidos.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Serão realizadas duas avaliações teóricas na plataforma Teams por meio de questões cujas 
respostas deveram ser escaneadas (ou fotografadas) e encaminhadas para o e-mail do 
professor, conforme combinado no primeiro dia de aula. A nota deverá ser composta conforme 
mostrado a seguir: 
 
Avaliações Teórica = (1º Avaliação (PT1)  e  2º Avaliação (PT2) 
Nota Parte Experimental = (Notas Relatórios) 
 
Relatórios = 4 Relatórios a serem entregues 
                     1º Relatório: Separação de Cátions Grupo I, II e III. 
                     2º Relatório: Ânions do grupo I,II, III, IV, V e VI. 
                     3º Relatório: Escala de pH 
                     4º Relatório: Solução Tampão 
 
Média Final = PT1 + PT2 + nota (Parte Experimental) / 3 
 
 
Estudantes com médias ≥ a 70 serão aprovados. Aqueles com médias entre 69 e 40 deverão 
realizar o exame final. 
Estudantes com média final < 40 estão reprovados. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. Skoog, West, Holler e Crouch, “Fundamentos de Química Analítica”. 9ª edição, 
Cengage Learn, 2014. (disponível no “minha biblioteca”) 
2. Harris, D. C., “Análise Química Quantitativa”. 6ª edição, LTC, 2005. 
3. Baccan, Andrade, Godinho e Barone, “Introdução a Semimicroanálise Qualitativa, 3ª 
edição, Edgar Blücher, 2001. 
4. Roteiros de Aulas Práticas de Química Analítica a ser disponibilizado pelo professor. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
1. Vogel, A. Análise Química Quantitativa, 6ª edição, editora Livros Técnicos e 
Científicos, Rio de Janeiro, 2019. (disponível no “minha biblioteca”). 
2. Baccan, N. Química Analítica Quantitativa Elementar, 3ª edição, editora Edgar 
Blücher, 2001. (disponível no “minha biblioteca”). 
3. Dias, S. L. P. Química Analítica: teoria e prática essenciais, editora Bookman, Porto 
Alegre, 2016. (disponível no “minha biblioteca”). 
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Professora da Disciplina: Andrea Pinto de Oliveira 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): andrea.oliveira@ufpr.br 
 
 
 
 
Assinatura:  
 

             
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Marco Tadeu Grassi 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

Cronograma de Aulas para a Graduação  2º semestre/2020 
Professora: Andrea Pinto de Oliveira 
Disciplina – CQ_214/CQ119: Fundamentos de Química Analítica 
Turma: Diurno 
 
Aulas teóricas síncronas ministradas às terças-feiras (9:30 às 11:30 hrs). 
Aulas de laboratório (aulas práticas ministradas no formato remoto, assíncrona) 
 
 

Semanas 
Letivas 

Período Atividades 

1º semana 03 - 07/05 Apresentação/Introdução da Disciplina 
2º semana 10 - 14/05 Aulas teóricas e de laboratório (aulas 

experimentais) referentes ao conteúdo da 
disciplina, ministradas no formato remoto. 

3º semana 17 - 21/05 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 
4º semana 24 - 28/05 

 
Aulas teóricas e experimentais referentes ao 

conteúdo da disciplina, ministradas no 
formato remoto. 

5º semana 31/05 - 04/06 
 

Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 
6º semana 07 - 11/06 

 
Aulas teóricas e experimentais referentes ao 

conteúdo da disciplina, ministradas no 
formato remoto. 

7º semana 14 - 18/06 
 

Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 1ª Avaliação do conteúdo 
das aulas teóricas 

8º semana 21 - 25/06 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 
9º semana 28/06 - 02/07 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
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conteúdo da disciplina, ministradas no 
formato remoto. 

10º semana 05 – 09/07 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 
11º semana 12 - 16/07 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 

conteúdo da disciplina, ministradas no 
formato remoto. 

12º semana 19 - 23/07 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 
13º semana 26 – 30/07 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 

conteúdo da disciplina, ministradas no 
formato remoto. 

14º semana 02 – 06/08 Aulas teóricas e experimentais referentes ao 
conteúdo da disciplina, ministradas no 

formato remoto. 2ª Avaliação do conteúdo 
das aulas teóricas. 

15º semana 09 - 13/08 Semana de Estudos. 

16º semana 16 - 20/08 Exame Final. 

 


