
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  PERÍODO: 3O  
DISCIPLINA: Química Aplicada a Biomedicina ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 80 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL:  02 T, 02 P TOTAL: 04 aulas 
 

EMENTA 
Princípios da Titrimetria. Volumetrias de neutralização, precipitação, complexação e oxirredução. 
Reações de precipitação e Gravimetria. Análises instrumentais quantitativas. 
 
   OBJETIVOS 
Adquirir Habilidade e competências para a formação do biomédico desenvolvendo no aluno 
hábitos de observação e compreensão dos princípios básicos da química analítica qualitativa e 
quantitativa e suas aplicações, inclusive espírito crítico na execução de métodos de análise. Atuar 
na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de metodologias, de reativos, reagentes e 
equipamentos que englobem os conhecimentos de química analítica qualitativa. Métodos gerais 
de análise. Teoria ácido-base aplicada à química analítica. Preparo e classificação analítica de 
soluções. Separação e análise de sais orgânicos e inorgânicos, determinação quantitativa de uma 
ou mais substâncias em amostras naturais (produtos: animal, vegetal e mineral) e produtos 
manufaturados. Princípios teóricos e práticos sobre as análises quantitativas, utilizando os 
métodos titulométricos e gravimétricos. Compreender a importância dos métodos instrumentais 
para identificação e caracterização de compostos; tomar conhecimento dos principais tipos de 
análise instrumental; entender os processos envolvidos nas separações cromatográficas; 
familiarizar-se com a prática da análise cromatográfica de bancada; reconhecer os métodos 
cromatográficos mais usados em análises; diferenciar adequadamente os métodos 
espectroscópicos; reconhecer as informações oriundas das diferentes técnicas espectroscópicas; 
correlacionar as técnicas cromatográficas e espectroscópicas na caracterização de compostos 
orgânicos; conhecimento e diferenciação das técnicas eletroquímicas de analise (potenciometria, 
voltametria, amperometria, coulometria, eletrogravimetria) e aplicações dos métodos 
eletroananalíticos na área biomédica e em espécies eletroativas como alternativa às metodologias 
instrumentais tradicionais. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Introdução à Química Analítica: definição do problema analítico; escolha do método 
adequado; obtenção de uma amostra representativa; pré-tratamento da amostra; análise química; 
tratamento dos dados e resultados obtidos. 
Unidade 2: Volumetria de Neutralização: princípios gerais; curvas de titulação ácido forte versus 
base forte; indicadores ácido-base; ácido fraco versus base forte; base fraca versus ácido forte; 
ácidos polipróticos. 
Unidade 3: Volumetria de Precipitação: princípios gerais; curvas de titulação de precipitação; 
indicadores para volumetria de precipitação; método direto; método por retorno ou método pelo 
resto; curva de titulação para uma mistura de ânions. 
Unidade 4: Volumetria de Complexação: princípios gerais; titulações com ácidos 
aminocarboxílicos; propriedades ácidas do EDTA; complexos de EDTA com íons metálicos; 
indicadores para titulações com EDTA; constante condicional de formação ou constante efetiva; 
curva de titulação para complexometria; métodos empregados em complexometria e efeito da 
presença de outros agentes complexantes. 
Unidade 5: Volumetria de Oxirredução: princípios gerais; curvas de titulação e indicadores de 
oxirredução.  
Unidade 6: Análise Gravimétrica: princípios gerais; propriedades dos precipitados e agentes 
precipitantes; cálculo de resultados na análise gravimétrica; formas dos precipitados; 



 

 

contaminação de precipitados; operações na análise gravimétrica e aplicações típicas. 
Unidade 7: Análises instrumentais quantitativas. 
Unidades Práticas:  
Prática 1: Preparo de soluções.  
Prática 2: Fatoração de hidróxido de sódio 0,1 moles/L com padrão primário. 
Prática 3: Fatoração de ácido clorídrico 0,1 moles/L com padrão primário. 
Prática 4: Fatoração de ácido clorídrico 0,1 moles/L com padrão secundário. 
Prática 5: Determinação da concentração de ácido acético em amostra de vinagre. 
Prática 6: Determinação da concentração de ácido bórico em amostra de água boricada. 
Prática 7: Aferição de uma solução de nitrato de prata 0,1 moles/L com uma solução de cloreto de 
sódio 0,1 moles/L (padrão primário). 
Prática 8: Determinação da concentração de cloreto de sódio em amostra de soro fisiológico. 
Prática 9: Aferição de uma solução de ácido etilenodiaminotetracético 0,05 moles/L (EDTA) com 
carbonato de cálcio 0,03 moles/L (padrão primário). 
Prática 10: Determinação da concentração de uma amostra de água oxigenada. 
 

  
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de  revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,  
sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em 
grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, 
vídeo e computador  para exibição de CD. 
 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

 Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 
 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 avaliação de 20 pts e 10 pts Trabalho  
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 avaliação de 20 pts e 10 pts  
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 avaliação de 20 pts e  20 pts Avaliação Desempenho 
Acadêmico (ADA). 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
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