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CURSO TEÓRICO PRÁTICO EM HIDROQUÍMICA. 

 

 O curso de teórico-prático em hidroquímica foi ofertado aos discentes dos cursos 

graduação em Ciências Biológicas e Engenharia Florestal da universidade federal do Piaui, 

campus Bom Jesus, durante os meses de março e abril deste ano. Foram cerca de 120 (cento e 

vinte) discentes participantes divididos em quatro turmas. A atividade faz parte das metas do 

subprograma educação e divulgação da ciência do INCT-TMCOcean, e foi cadastrada na Pró-

reitoria de Extensão da UFPI a qual conferiu certificação.  

 Os principais objetivos do curso foram:  

1. Contribuir para a formação de recursos humanos capazes de interpretar medidas de 

variáveis hidroquímicas;  

2. Iniciar o monitoramento ambiental das condições hidroquímicas dos corpos aquáticos do 

Alto Parnaíba, em particular no Vale do Gurguéia;  

3. Ampliar a participação do corpo discente no grupo de pesquisa em biogeoquímica que 

encontra-se em fase de implantação no campus da UFPI em Bom Jesus. Para isto, o evento 

contou com uma carga horária de quarenta horas, divididas numa fundamentação teórica em 

química analítica (equilíbrios em sistemas aquosos, principais variáveis hidroquímicas, 

protocolos de coleta, armazenamento e análise de amostras e instrumentação analítica) e 

atividades de campo visando à caracterização dos ecossistemas aquáticos quanto as suas 

variáveis hidroquímicas (turbidez, condutividade, oxigênio dissolvido, pH, temperatura e 

ORP).  

 A equipe executora contou com a participação do coordenador institucional do INCT-

TMCOcean, o prof. Francisco José de Paula Filho e de três bolsistas de iniciação científica 

voluntária – ICV integrantes do grupo de pesquisa.  A realização do evento somente foi 

possível após a capacitação analítica dos laboratórios do Curso de Ciências Biológicas da 

UFPI-BJ com recursos do INCT-TMCOcean. 
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Figura 1. Aulas de campo na região do Alto Parnaíba e Vale do Gurguéia. 

 

Figura 2. Aula teórica/palestra, atendimento de cerca de 120 alunos de diferentes cursos de 

graduação da UFPI. 


