
Disciplina: Princípios Teóricos e Metodológicos de Química Analítica aplicados ao Meio 

Ambiente

Sigla: EAS-22

Pré-requisito: não possui pré-requisito

Objetivos da disciplina: Os objetivos desta disciplina são propiciar ao estudante conceitos teóricos e práticos de 

metodologias  analíticas  para a  caracterização  de  amostras  ambientais  assim como desenvolver  as  habilidades 

técnicas básicas de análise. 
Justificativa:  Trata-se de uma disciplina básica para desenvolver, nos alunos de pós-graduação, habilidades no 

planejamento e execução de análises físico-químicas para atuar em campo e em laboratório de forma que lhes  

permitam efetuar o monitoramento de sistemas ambientais.

Ementa:  Introdução  à  amostragem e  erros  experimentais;  Execução  de  análises  físico-químicas  de  amostras 

ambientais.

Programa:

1. Boas Práticas de trabalho em Laboratório;

2. Amostragem, preservação e erros; 

3. Análises Potenciométricas;

4. Análises Titulométricas;

5. Análises espectrofotométricas;

6. Digestão/Abertura de amostras;

7. Análises gravimétricas.
Procedimento metodológico:  [ X ] Aulas teóricas     [ X ] Aulas práticas     [   ] Visitas de campo

Horas em sala de aula: 32 h

(aulas teóricas)

Horas em laboratório:  32 h (aulas 

práticas)

Carga Horária Total: 64 h

Equipamentos necessários:  quadro, projetor de slides, data-show, equipamentos, vidrarias e reagentes próprios 

para efetuar as aulas práticas.
Bibliografia: 

APHA, AWWA and WPCF (1995) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Eaton, A.D,  

Clesceri, L. S., Greenberg, A. E. (Eds.). 19th Edition American Public Health Association

CETESB (2011)  Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e 

efluentes líquidos / Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão... [et al.]. 

--  São  Paulo:  CETESB;  Brasília:  ANA,  2011  326p.disponível  em:  http://laboratorios.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/47/2013/11/guia-nacional-coleta-2012.pdf: 

FUNASA (2013) Manual prático de análise de água / Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília : Funasa,  

2013.  150  p.  Disponível  em:  http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf

HARRIS, D.C; Análise química quantitativa , 7 Ed.. 2008

SAWYER, C.N,  McCARTY, P.L.  e  PARKIN,  G.N.  (1994) Chemistry for  Environmental  Engineering 4 th ed., 

McGraw-Hill Book Co, USA, 658p.

Professor(es) da disciplina: Profa. Dra. Renata Medici Frayne Cuba Unidade: EECA/UFG

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf


CRONOGRAMA

Dia Programa T(1) P(2) Conceitos envolvidos

M
A

R
Ç

O

14 Apresentação do plano da disciplina, 
sistema de aula e avaliações/ Boas práticas 
de trabalho em laboratório

x
Conduta em laboratório e equipamento de proteção 
individual.

21 Etapas de uma análise química e erros 
experimentais. 

ATIVIDADE AVALIATIVA 1- 
EXERCÍCIO SOBRE O TEMA 

x x

Explicação sobre as diferentes etapas envolvidas 
em análise química assim como erros que 
influenciam nos seus resultados.

28 Unidades usuais de concentração em 
laboratório; Preparo de soluções. 

x
Conceitos envolvendo os temas concentração, 
solução e diluição.

26 Preparo de soluções e diluição Conceitos envolvendo os temas concentração, 
solução e diluição

A
B

R
IL

04 ATIVIDADE AVALIATIVA 2 – Preparo de 
soluções – Lista de exercícios 

X
Aplicar o conceito de preparo de soluções.

11 ATIVIDADE AVALIATIVA 3 – Preparo de 
soluções)

X
Aplicar o conceito de preparo de soluções.

18 Análise gravimétrica; Evaporação e 
calcinação. 

x x
Conceitos de análises gravimétricas, evaporação e 
calcinação.

25 ATIVIDADE AVALIATIVA 4 - Construção 
de uma curva para determinação do teor de 
umidade 

x
Conceitos de análises gravimétricas

31 Métodos titulométricos x x Conceitos envolvidos em análises titulométricas

M
A

IO

02 ATIVIDADE AVALIATIVA 5- 
Determinação da dureza em amostra de 
água

x
Aplicação dos conceitos de análises titulométricas

09 Análises espectrofotométricas/ curva de 
calibração

x
Conceitos envolvidos na construção de curvas de 
calibração; preparo de soluções e diluição.

16
Determinação de fósforo inorgânico x

Conceitos envolvidos na construção de curvas de 
calibração; preparo de soluções e diluição.

23
ATIVIDADE AVALIATIVA 6 - Construção 
de uma curva de calibração

x
Aplicação dos princípios das análises 
espectrofotométricas e curvas de calibração

30
Digestão/Abertura de amostras; x x Princípios relacionados à digestão de amostras

JU
N

H
O

06 Stripping de gases -  Determinação de 
nitrogênio amoniacal 

x x
Princípios relacionados ao stripping de gases e 
titulometria.

13 ATIVIDADE AVALIATIVA 7 – 
Determinação de material orgânico

x
Princípios relacionados à digestão de amostras

20 ATIVIDADE AVALIATIVA FINAL- 
Preparo e Realização de análise

x

27 Entrega de notas

(1) Aulas teóricas
(2) Aulas práticas
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