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OBJETIVOS Introdução dos fundamentos da Metrologia em Química e das tendências atuais da área. 

EMENTA O cenário nacional e internacional de Metrologia Química (MQ); o sistema internacional de 
unidades (SI) e o vocabulário na MQ. Técnicas estatísticas para avaliação de resultados ana-
líticos (métodos paramétricos e não paramétricos). Análise química como um sistema metro-
lógico: da amostragem até o resultado final. Parâmetros característicos de desempenho de 
métodos analíticos: exatidão, precisão (repetitividade, reprodutibilidade), faixa dinâmica, ro-
bustez, limite de detecção e quantificação, etc. Métodos primários e normalizados de análise. 
Avaliação de incertezas e apresentação de resultados analíticos. Controle e garantia da qua-
lidade em laboratórios analíticos. Materiais de referência certificados e rastreabilidade em 
química analítica. Exercícios de proficiência e comparações interlaboratoriais.  Organização 
de laboratórios de ensaio segundo a NBR ISO/IEC 17025 e acreditação. Introdução ao pla-
nejamento experimental. 

PROGRAMA Em consonância e seqüência com a ementa apresentada.  

AVALIAÇÃO Duas provas escritas, sendo uma no meio e outra no final do período letivo. Um terceiro grau 
de qualificação será obtido através de seminário ou lista de exercícios. A nota final será cal-
culada pela média dos três graus. 
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