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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 

CURSO: Farmácia PERÍODO: 5O  

DISCIPLINA: Química Analítica Quantitativa ANO:  

CARGA HORÁRIA: 80h PRÉ-REQUISITO:       - 

 
EMENTA 

Introdução à Química Analítica Quantitativa. Volumetrias de neutralização, precipitação, 
complexação e oxirredução. Análise Gravimétrica. Análises instrumentais quantitativas. 
 

   OBJETIVOS 

Adquirir competências para atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de 
metodologias, reativos, reagentes e equipamentos; aplicar as competências de conceitos básicos 
de química analítica quantitativa nas ciências farmacêuticas; desenvolver atividades de garantia 
da qualidade de medicamentos e cosméticos; realizar procedimentos relacionados à coleta de 
material para fins de análises laboratoriais e toxicológicas; identificar e aplicar diferentes métodos 
de análises quantitativas; aplicar métodos de identificação instrumentais às ciências 
farmacêuticas. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Química Analítica Quantitativa: 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. 

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. 

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. 

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. 

5. Volumetria de Oxirredução: princípios gerais; curvas de titulação e indicadores de oxirredução.  
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. 

7. Análises instrumentais quantitativas: Espectrofotometria e Cromatografia. 
 
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. 
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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. 
 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação – 30 pontos. 
2ª Avaliação – 30 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos. 
Exame Especial  - 100 pts 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1) VOGEL, A. I. et al. Análise Química Quantitativa. 6º ed. Rio de Janeiro; 2002. 
 

2) SKOOG, D. A.; HOLLER. F. J; NIEMAM; T. A. Princípios de Análise Instrumental. 5º ed. Porto 
Alegre; Editora: Bookmam, 2002. 

 
3) CIENTIFUEGOS, F. Análise Instrumental. Ed. Interciências, Rio de Janeiro, 2000. 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1) BACCAN, N.; ANDRADE, J. C. de. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3º ed. São Paulo. 
Editora: Edgard Blucher, 2004. 
 

2) RUSSEL, J.B. Química Geral. Volume 1 e  Volume 2. Editora Makron Books, 1994. 
 
3) Harris, D. C. Análise Química Quantitativa. LTC. 7 ed, 2008, 886 p. 
 

 


