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PROVA PRÁTICA 
 

ESPELHO 

 

QUESTÃO 1 (70 pontos) 
 

Alcalinidade de uma água é sua capacidade em neutralizar ácidos, em outras 
palavras, é sua capacidade de tamponamento. Na Universidade Federal do 
Ceará- Campus Crateús, os alunos da disciplina “Qualidade da Água e Controle 
da Poluição” participarão de práticas de laboratório para aprender a executar a 
análise de Alcalinidade Total. Portanto, execute a análise da amostra de água 
fornecida e responda na folha de respostas qual o valor da Alcalinidade total em 
mg/L de CaCO3. Apresente os cálculos necessários para esta determinação. 
Siga o roteiro a seguir. Faça duplicata da análise. 

Método de determinação- Titulação com Ácido Sulfúrico 

Material necessário 
a) Pipeta volumétrica de 50 mL; 25 mL; 
b) Becker de 100 mL; 150 mL; 250 mL; 
c) Erlenmeyer de 125 mL; 
d) Bureta de 50 mL; 
e) Fenolftaleína; 
f) Alaranjado de metila; 
g) Solução de ácido sulfúrico 0,02 N. 

 
Técnica 

a) Coletar a amostra de água e transferir para um frasco becker; 
b) Transferir, com pipeta, 50 mL da amostra de água para um erlenmeyer; 
c) Colocar duas gotas do indicador fenolftaleína, alterando a cor da amostra; 
d) Titular com a solução de ácido sulfúrico 0,02 N até a mudança da cor 

róseo para incolor; 
e) Anotar o volume de H2SO4 gasto (V1) em mL; 
f) Adicionar duas gotas do indicador alaranjado de metila (na mesma 

solução) e observar a alteração da coloração da amostra; 
g) Titular com a solução de ácido sulfúrico 0,02 N até a mudança da cor 

amarelada para alaranjado; 
h) Anotar o volume de H2SO4 gasto (V2) em mL. 

 
Cálculo: 
Alcalinidade total em mg/L de CaCO3 = V x 20 
V= Volume total gasto de ácido sulfúrico 0,02 N considerando 50 mL de amostra 
de água. 

 

Resposta: 

CHECK LIST- Selecionou as vidrarias e reagentes corretos? Executou os 
procedimentos corretamente? Avolumou corretamente a bureta? O ponto de 
viragem foi correto? Apresentou habilidade no manuseio de equipamentos? 
Chegou ao resultado correto (no máximo, 10% de erro)? 



Obs.: o resultado abaixo foi fornecido pelo técnico de laboratório responsável por 
preparar a prática. 

 
 
DETERMINAÇÃO DE ALCALINIDADE 

Alíquota 50 mL 

H2SO4 0,02 N 

V1fenolftaleína = 5,2 mL V1alaranjado de metila = 7,0 mL 

V2fenolftaleina = 5,3 mL V2alaranjado de metila = 6,9 mL 

Vfenolftaleina = 5,25 mL Valaranjado de metila = 6,95 mL 

 

V= Volume total gasto de ácido sulfúrico 0,02 N considerando 50 mL de 
amostra de água = 5,25 mL + 6,95 mL = 12,2 mL 

 
 
Alcalinidade total em mg/L de CaCO3 = V x 20 = 12,2 x 20 = 244 

 

Alcalinidade total em mg/L de CaCO3 = 244 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÃO 2 (10 pontos) 

Cite um aspecto que demonstra a importância do parâmetro alcalinidade total 
para o abastecimento de água. 

Resposta: 

1. Prevenção da corrosão de tubulações: pois tendo a água uma 
alcalinidade ideal, previne-se quedas bruscas de pH, o que iria danificar, 
corroer as tubulações. Como a alcalinidade e dureza estão relacionados, 
o controle da alcalinidade pode contribuir para a redução da dureza. 

2. Na etapa de floculação de águas para abastecimento público, a 
alcalinidade da água assume fundamental importância na ocorrência do 
fenômeno denominado floculação por varredura, que muitas vezes é o 
mecanismo de floculação mais atuante. Além disso, para a eficiência 
técnica e econômica, é preciso que a dosagem dos coagulantes esteja de 
acordo com as características da água a ser tratada, se não for assim, a 
aplicação de reagente ou de álcali em condições diferentes das ótimas, 
pode trazer efeitos adversos ao tratamento. Por meio da estequiometria 
dessas reações, dá para estimar uma relação entre a alcalinidade 
necessária e a dosagem de coagulantes. Como outros fatores podem 
interferir na definição dessas variáveis, nas estações são realizados 
testes em escala de bancada. 



QUESTÃO 3 (10 pontos) 
 

Para uma determinada prática, será necessário separar as vidrarias das imagens 
a seguir. Indique na folha de respostas quais os nomes das vidrarias presentes 
nas Figuras 1, 2 e 3. 

Figura 1- Fonte: manualdaquimica.com 

 
 
Figura 2-  

 

Fonte: manualdaquimica.com 
 

Figura 3- Fonte: www.infoescola.com 
 

 

Resposta: 

Figura 1- Placas de Petri 

Figura 2- Vidro de relógio 

Figura 3- Dessecador 

 
 
 
 
 



QUESTÃO 4 (10 pontos) 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um parâmetro indispensável nos 
estudos de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais. Cite 
dois equipamentos básicos utilizados na análise de DQO por meio do método 
colorimétrico por refluxo fechado. 

 
 
Resposta (de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater): 

1. Digestor para DQO/Bloco aquecedor 
2. Espectrofotômetro 
3. Agitador de tubos de ensaio (opcional) 


