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Introdução 
Neste trabalho foram mostrados os principais 
problemas enfrentados pelos químicos para analisar 
amostras de águas. Considerando esse aspecto, 
uma proposta alternativa para o ensino de química 
fora desenvolvida para ajudar estudantes a melhorar 
sua educação em Licenciatura em Química na 
Universidade Federal de Sergipe, Campus Profo. 
Alberto Carvalho. O conteúdo abordado englobou os 
conceitos e fenômenos envolvidos para utilização da 
técnica analítica denominada eletroforese capilar de 
zona. Aspectos teóricos foram implementados 
através de aulas práticas que abordou metodologia 
para analisar águas de açudes. As disciplinas 
obrigatórias de química analítica abordam o tema 
superficialmente, assim, esta proposta experimental, 
ministrada em disciplina de Tópicos Especiais em 
Química Analítica, mostra aos alunos a importância 
da metodologia analítica para o sucesso da análise 
química bem como os conceitos químicos 
envolvidos1. 

Resultados e Discussão 
No presente trabalho, apresenta-se uma proposta 
metodológica para ensinar os alunos do curso de 
licenciatura em química a delinear um experimento 
para analisar e determinar cromo em amostras de 
águas coletadas nos açudes Cajueiro e Marcela, 
situados em Ribeirópolis e Itabaiana SE, 
respectivamente. A disciplina oferta 30 horas/aula 
sendo 15 aulas teóricas e 15 práticas e aborda os 
aspectos químicos sobre a análise química quando 
a mesma é realizada por eletroforese capilar de 
zona (ECZ). A estratégia química envolveu 
aquecimento em forno de micro-ondas e 
complexação do íon cromo trivalente com ácido 
etileno diamino tetra acético (EDTA) para a 
formação do complexo aniônico e posterior 
detecção UV. Os conceitos envolvendo a técnica de 
separação são discutidos durante todo o curso, 
tanto em aula teórica quanto em laboratório. Os 
alunos iniciam o curso montando o sistema 
eletroforético em laboratório, aprendem como 
preparar o capilar de sílica fundida e soluções para 
obter curva analítica de calibração, uma vez que a 
partir da análise química pode ser feita 
determinação de compostos químicos em uma 
amostra. A ECZ explora o deslocamento de 
partículas ou moléculas ionizadas que migram sob o 
efeito de um campo elétrico, essas estão dispersas 
em um eletrólito condutor. A ECZ compreende um 
sistema de detecção UV, uma fonte de alta voltagem 
e um sistema de aquisição de dados. Para obter o 

contato elétrico e promover a separação, o sistema 
emprega dois eletrodos de platina adaptados a dois 
reservatórios que são preenchidos com a solução de 
separação, neste caso, uma solução tampão. A 
separação ocorre em capilares de sílica preenchidos 
com a mesma solução tampão dos reservatórios. 
Uma vez montado o sistema, os discentes puderam 
verificar que o acionamento da fonte de alta 
voltagem, conectada aos eletrodos, promove a 
migração de íons dentro da coluna. Os íons 
monitorados foram os íons de cromo (III) e (VI). A 
diferença entre carga e tamanho dos íons define o 
tempo de migração de cada espécie dentro da 
coluna, ou seja, a mobilidade do íon. A estratégia 
química empregando a adição de ácido 
etilenodiaminotetraacético (EDTA) à solução 
contendo Cr(III) mostrou que tanto Cr(III) como 
Cr(VI) podem ser separados em uma única análise. 
caseiro. Espécies separadas aparecem como picos 
com diferentes tempos de migração em um 
eletroferograma, neste caso, observou-se, além de 
outros aspectos importantes, que o tempo de 
migração do Cr(VI) é menor que o tempo de 
migração do Cr(III)-EDTA-. Além disso, os estudos 
sobre voltagem aplicada, pH e tipo de injeção no 
capilar mostram o quanto a técnica é influenciada 
por esses parâmetros. 

Conclusões 
Os problemas do cotidiano foram sempre abordados 
durante o curso, nesse caso, ciência ajudando a 
esclarecer importantes problemas ambientais. 
Outros ganhos foram as discussões sobre: 1- a 
importância da etapa de preparo de amostras, 
sequência analítica e metodologia experimental. 2- 
entender melhor todos os processos que envolvem 
a análise química, enfatizando também a coleta e o 
preparo da amostra. 3- entender a importância da 
determinação do teor total de metais. 4- geração de 
resíduos por experimento, que era ínfima. 5- 
discussão de temas como a análise de especiação 
química, neste caso, de cromo. 
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