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 Ementa

Equilíbrio iônico. Constantes de equilíbrio. Atividade e coeficiente de atividade. Equilíbrio em soluções aquosas. Equilíbrios ácido-base, de
compostos pouco solúveis, de complexação e oxirredução. Gráficos de distribuição de espécies. Aplicações de planilhas eletrônicas no
tratamento sistemático de equilíbrios e na representação de sistemas e da distribuição de espécies em diferentes sistemas em equilíbrio.
Titulações e construção de curvas de titulação.

 Sistema de avaliação

A avaliação se dará através de 4 provas teóricas individuais, cada uma com peso de 20% e mais a nota da apresentação do seminário, com
peso de 20%.

 Conteúdo programático

Princípios básicos: O estado de equilíbrio. A constante de equilíbrio: formas de expressão, produto ionico da água, constantes de dissociação
de ácidos e bases fracos, constantes de formação em etapas e globais de complexos, produto de solubilidade; conceito de balanço de massa
e carga; resolução numérica de um problema de equilíbrio; algumas ferramentas para resolução de equações complicadas: método de
Newton, aproximações sucessivas e atingir meta.

Coeficientes de atividade e pH: Cálculos de coeficiente de atividade. Equação de Debye-Huckel. Definição de pH. Cálculos de pH de
soluções de ácidos e bases fortes e suas misturas. Diagramas log C x pH. Construção de curvas de titulação usando planilhas eletrônicas.
Erro de titulação.

Cálculos de pH e concentração de todas as espécies em equilíbrio em soluções de ácidos e bases monopróticos e polipróticos e suas
misturas e de sais derivados de ácido fraco e base fraca. Diagramas log C x pH. Diagramas de distribuição de espécies como função do pH.
Soluções tampão, capacidade tamponante.

Construção de curvas de titulação usando planilhas eletrônicas. Indicadores ácido base. Erro de titulação. Determinação ponto final usando
método de Gran. Índice de nitidez (salto potenciométrico).

Equilíbrio de precipitação: produto de solubilidade; efeito da força iônica, formação de complexos e do pH na solubilidade de compostos
pouco solúveis. Titulações de precipitação.

Equilíbrio de complexação: diagramas de distribuição de espécies. Formação de complexos em etapas e cumulativa. Constante de formação
condicional de complexos metal-EDTA: efeito da hidrólise do metal e protonação do EDTA. Efeito do pH na complexação. Ligantes auxiliares
na complexometria com EDTA. Competição entre ligantes.

Equilíbrio de oxirredução: definições gerais. Equação de Nernst. Variação do potencial padrão com o pH. Diagramas de distribuição ExpH.
Titulações de oxirredução.
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 Metodologia

Recursos didáticos envolvem o uso de quadro negro e uso de planilhas eletrônicas para construção de diagramas e resolução de problemas
de equilíbrio.

 Objetivo geral

Propiciar um entendimento mais profundo acerca do tratamento de equilíbrio em sistemas complexos.

 Objetivo específico

Usar tratamento sistemático para resolução de sistemas complexos em equilíbrio, com o auxílio de ferramentas matemáticas e planilhas
eletrônicas.

 Sub-titulo para Disciplina

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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