
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Quimiometria CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.081 

PRÉ-REQUISITO: Estatística, Química Analítica Quantitativa 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE: 8º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67 hs PRÁTICA: -- EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 67hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos 

 

EMENTA 

 

Noções de estatística. Distribuições de probabilidade. Intervalos de confiança. Planejamento fatorial 

completo. Planejamento fatorial fracionário. Modelos empíricos. ANOVA 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Contextualizar a ciência estatística no âmbito da química experimental. Aplicar as distribuições de 

probabilidade e construir intervalos de confiança para problemas na área da química. Compreender 

como a variação em fatores controlados podem afetar a resposta obtida por um método experimental. 

Construir apropriadamente e aplicar os chamados modelos empíricos. Julgar a qualidade de uma 

modelagem em termos da Análise de variância (ANOVA). 

 

Específicos 

- Apresentar noções básicas de estatística e sua aplicação a problemas em química; 

- Aplicar as distribuições de probabilidade e construir intervalos de confiança; 

- Utilizar a metodologia do planejamento fatorial para observar como variáveis controladas podem 

otimizar as respostas experimentais; 

- Mostrar como é possível obter conclusões análogas àquelas obtidas através do planejamento 

completo a partir do planejamento fatorial fracionário; 

- Apresentar a modelagem empírica; 

- Avaliar a qualidade dos modelos empíricos através da análise de variância. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

-  Noções de Estatística: média e desvio-padrão. Distribuições de probabilidade e distribuição normal 

ou gaussiana. Intervalos de confiança. 

- Planejamento Fatorial: níveis e fatores num planejamento completo. Planejamento 2² e cálculo dos 

efeitos principais e de interação. Variância conjunta e intervalos de confiança para os efeitos. Gráficos 

normais. Planejamentos fatoriais 2³ e 24. 

- Planejamento Fatorial Fracionário: construindo uma meia-fração. Planejamentos 23-1 e 24-1. 

Contrastes. Resolução de um planejamento fatorial fracionário. 

- Modelagem Empírica: modelo linear nos parâmetros. Calibração. Obtenção dos parâmetros do 

modelo empírico. Análise de variância (ANOVA). 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 



Serão realizadas aulas teóricas dialogadas em sala e atividades práticas em laboratório para 

sedimentação do conteúdo visto em sala. Os conhecimentos teóricos serão aplicados na resolução de 

problemas reais em laboratório. Para tanto atividades como preparo de perfumes, de sabão, e reações 

químicas diversas serão utilizadas como bases para a realização de planejamentos experimentais e 

criação de modelos quimiométricos locais e globais. A intenção é realizar aulas teórico-práticas não 

dissociadas ou fragmentadas de tal forma que os discentes percebam a importância da relação teoria-

prática para a solução de problemas. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ x ] Quadro 

[ x ] Projetor 

[   ] Vídeos/DVDs 

[] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[ x ] Laboratório 

[ ] Softwares:______________________________________________________ 

[ ] Outros:_________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

As avaliações serão contínuas e ocorrerão todos os dias durante a execução das atividades em sala 

ou laboratório. Como recursos de avaliação serão utilizados questionamentos, debates e proposição 

de problemas teórico-práticos orientados pelo professor. Os problemas propostos devem ser 

solucionados pelos alunos oportunizando, desta forma, momentos de reflexão para o desenvolvimento 

cognitivo dos mesmos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica 

NETO, B. B., SCARMINIO, I. S., BRUNS, R. E., Como Fazer Experimentos. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2010. 

HARRIS, D. C., Análise Química Quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

VOGEL, A. I., Análise Química Quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

 

Complementar 

MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 658 p. il. 

ISBN 8521614438.  

SPIEGEL, Murray R; STEPHENS, Larry J. Estatística. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 597 p. il. 

(Coleção Schaum). ISBN 9788577804610. 

CHAGAS, Aécio Pereira. Como se faz química: uma reflexão sobre a química e a atividade do 

químico. 3.ed. Campinas, SP: Unicamp, 2001. 107 p. il. ISBN 8526807269. 

SILVERSTEIN, Robert M; WEBSTER, Francis X; KIEMLE, David J . Identificação espectrométrica 

de compostos orgânicos. Rio de Janeiro: LTC, c2006. 490 p. il. 

SILVA, Roberto Ribeiro da et al. Introdução à química experimental. 2. ed. São Carlos, SP: 

Edufscar, 2014. 408 p. il 

 

OBSERVAÇÕES 

 


