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Metodologia e Procedimentos:
- 2 horas/aulas semanais expositivas com a utilização de equipamento multimídia, quadro, giz,
demonstração do uso de materiais e equipamentos analíticos. Apresentação de exemplos de
aplicabilidade do conteúdo na área de Química Ambiental.
- 3 horas/aulas semanais de atividades práticas, envolvendo saídas de campo no estuário
para coletas de amostras de água a serem analisadas durante a disciplina. Ao longo das
semanas, realização por cada aluno das análises nas amostras coletadas, assim como os
cálculos das concentrações. Uso dos equipamentos analíticos. No final de cada bimestre,
elaboração por cada aluno, de um Relatório de Cálculos e de Avaliação Ambiental do local
amostrado.
Características:
Duração: semestral
Sistema de Avaliação: 2 relatórios (1 em cada bimestre letivo). Cada aluno deve elaborar
estes relatórios descrevendo detalhadamente os cálculos das concentrações dos parâmetros
analisados, apresentando os gráficos analíticos e a interpretação da qualidade da água do
ambiente amostrado no início da disciplina.
Semestre de oferecimento: segundo semestre de cada ano.
Carga Horária Total (em horas): 75 horas/aulas (15 semanas)
Total de aulas por semana: 5 horas/aulas.
Créditos:4
menta:
Primeira e segunda semanas
Apresentação dos conteúdos a serem ministrados.
Análises volumétricas: volumetria de óxi-redução: análise do oxigênio dissolvido e da DBO5
(iodometria) das amostras coletadas. Treinamento dos alunos quanto ao uso de equipamentos
analíticos e familiarização com os métodos químicos instrumentais e manuais a serem
adotados para análises das amostras coletadas.
Terceira Semana

Saída de campo para as amostragens. Coleta de amostras de água e de sedimentos em
locais do estuário da Lagoa dos Patos.
Análise do material em suspensão (gravimentria de volatilização) das amostras coletadas, do
oxigênio dissolvido, da sua saturação e DBO5. Análise da temperatura, salinidade, pH.
Quarta Semana
Gravimetria de Precipitação: análise do sulfato dissolvido nas amostras coletadas. Resolução
de problemas estequiométricos sobre análises do sulfato.
Quinta Semana
Análises instrumentais:
a)espectrofotometria na faixa de luz visível. Lei de Lambert-Beer. Relação entre transmitância,
absorbância e concentração de amostras. Reta Padrão (Curva de Calibração) de cada
elemento e equação matemática da reta. Escolha do melhor Comprimento de Onda e escolha
do melhor trajeto ótico (comprimento da cubeta) do espectrofotômetro a serem usados para
cada parâmetro analisado.
Análises do fosfato dissolvido nas amostras coletadas. Preparo da respectiva reta padrão.
Cálculos das concentrações.
Sexta semana
Análise do Silicio reativo dissolvido nas amostras coletadas. Correção do efeito salino. Preparo
da respectiva reta padrão. Cálculo das concentrações. Aspéctos do silício no meio hídrico.
Sétima Semana
Análise do nitrogênio amoniacal das amostras coletadas. Correção do efeito salino e cálculo
da concentração de amônia (NH3). Preparo da respectiva reta padrão.
Oitava semana
Análise do Nitrito dissolvido nas amostras coletadas. Preparo da respectiva reta padrão.
Nona semana
Análise do nitrato das amostras com o uso de colunas redutoras de Cd-Cu. Cálculos dos
rendimentos de redução das colunas usadas. Cálculo das concentrações das amostras.
Avaliação do primeiro bimestre: entrega do relatório individual relatando os cálculos feitos
durante as análises das amostras coletadas. Interpretação das concentrações e comparação
com os limites máximos recomendados pela legislação ambiental sobre qualidade de águas.
Décima até décima quinta semanas
Análises das amostras de água e de sedimentos usando a espectrofotometria de absorção
atômica com forno de grafite e com chama e o Analisador Elementar CHN/S.
Avaliação do segundo semestre: entrega do relatório individual relatando os cálculos feitos
durante as análises das amostras coletadas. Interpretação das concentrações e comparação
com os limites máximos recomendados pela legislação ambiental sobre qualidade de águas.
Objetivos:
Avaliar a qualidade da água e dos sedimentos de um ecossistema costeiro local e realizar as
análises dos seus constituintes. Avaliar os níveis de conformidade das concentrações das
águas do ambiente amostrado com os limites legais recomendados pelas legislações
ambientais.

Conteúdos:
Uso da química analítica para a determinação de concentrações de alguns
parâmetros indicadores da qualidade hídrica de alguns ecossistemas. Métodos de
preservação e acondicionamento de amostras ambientais
Análises volumétricas: volumetria de óxi-redução: análise do oxigênio dissolvido e da DBO
(iodometria).
Análises gravimétricas: análise do material em suspensão das amostras coletadas nos
ambientes amostrados por Gravimentria de Volatilização. Gravimetria de Precipitação: análise
do sulfato dissolvido.
Análises instrumentais:
a) Uso de equipamentos para análises físico-químicas nas amostras de água, para analisar
os seguintes parâmetros; ph, turbidez, salinidade, cor.
b) espectrofotometria na faixa de luz visível. Lei de Lambert-Beer. Relação entre
transmitância, absorbância e concentração de amostras. Reta Padrão (Curva de Calibração)
de cada elemento e equação matemática da reta. Escolha do melhor Comprimento de Onda e
escolha do melhor trajeto ótico (comprimento da cubeta) para cada parâmetro a ser analisado.
Análises do fosfato, do silício, do nitrito, do nitrato, do nitrogênio amoniacal e da amônia nas
amostras coletadas.
c) espectrofotometria de absorção atômica e de forno de grafite: análises de metais na água e
nos sedimentos coletados pelos alunos
d) Analisador Elementar CHNS/O: análises de carbono e do nitrogênio orgânico nos
sedimentos coletados pelos alunos.
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