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DISCIPLINA

Código Nome Carga horária

ATi Apt Total

Química Analítica Avançada 60 60
O Aula Teórica; Aula Prática)

Ementa
Métodos estatísticos aplicados a Química Analítica. Erro e tratamento de dados. Teoria de

Debye-Huckel —Força íônica e atividade. Estudos avançados de equilíbrios químicos

envolvendo ácido-base, solubilidade, complexação e oxirredução. Equilíbrios químicos em

solventes não aquosos.

Ob'etivos
Desenvolver nos discentes o raciocínio analítico em equilíbrios químicos avançados, por meio

da analise de equilíbrios simultâneos, influencia da atividade e correlação com equilíbrios no

ambiente.



Conteúdo Pro ramático
Estatística: conceitos fundamentais, amostragem, validação de métodos e comparação de

métodos.

Atividade: conceitos fundamentais, efeito da força iônica em equilíbrios, Equações de

Debye—Huckel e Davies.

Equilíbrio ácido-base: equilíbrios de mono e poliproticos, tampão, hidrólise.

Equilíbrio heterogêneo: efeito do íon comum, efeito salino.

Equilíbrio de formação de complexos: teorias de formação de complexos, ligantes,

influencia do pH na formação de complexos, equilíbrio de complexos no ambiente.

Equilíbrio de oxirredução: potencial padrão e Equação de Nernst, efeito da atividade no

equilíbrio de oxirredução.

Equilíbrios em solventes não aquosos.

Atividades Práticas — ru os de ........alunos

Metodolo ia
Devido a pandemia do COVID-19 e considerando a Resolução n'52/2020 —CEPE, a metodologia

adotada excepcionalmente abrangerá o envio de módulos (slides) referentes aos temas abordados,

juntamente com textos de apoio. Aulas remotas síncronas realizadas por meio de aplicativos como

Google Meet ou Microsoft Teams serão realizadas para discussão dos temas, registrando-se a

frequência por meio da Extensão Attendence do Google ou gravação por meio do Microsoft Teams.

Tarefas sobre os temas serão solicitadas, avaliadas e o docente dará feedback aos discentes. A

construção do projeto de pesquisa e o esclarecimento de dúvidas dos discentes serão acompanhados

por via remota pelo docente. Recursos como textos e temas de caráter científico em artigos

científicos serão utilizados.

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

A avaliação da disciplina consistirá de instrumentos (prova escrita ou trabalho ou lista de

exercício ou resolução de problema sob a forma de desafio) durante o semestre, todos com

igual peso, perfazendo a nota final com a somatória total de 100.
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edition, New York:VCH, 1988.

Biblio rafia com lementar
Artigos científicos envolvendo estudos de equilíbrios químicos e artigos que envolvam a

discussão de conceitos analíticos.
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