
Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia UFAM 

PORTARIA ICET N. 092/2019 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, matrícula SIAPE n.2541031, usando das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFAM. 

RESOLVE 

LOCALIZAR o(a) servidor(a) Alex Martins Ramos, matrícula SIAPE 1574428, 
ocupante do cargo efetivo de professor, exercendo suas atividades no(s) Sala 7C, 2° Piso, 

Bloco E; Laboratório 201, 10  Piso, Bloco D, Laboratório 211, 10  Piso, Bloco D, desde de 

janeiro de 2009 na sala 7C e Laboratório 201 e desde janeiro de 2015 no laboratório 211, com 
jornada de serviço semanal de 40 horas, deduzidas as horas exercidas em cargo de confiança 

ou função comissionada. 

Dê-se ciência, publique-se e eumpra.se, 

DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Itacoatiara, 03 de setembro de 2019. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - TIPO FREQUÊNCIA TEMPO 

Atividades de pesquisa em análise e tratamento de 

água. Amostras de água brutas são coletadas no rio 

Amazonas, nas quais são feitas as medições de 

temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigénio 

dissolvido, turbidez, sólidos suspensos totais, 

coliformes tennotolerantes, nitrato, nitrito, amônio, 

fosfato, sulfato e ferro total. Cerca de 30 litros dessa 

água bruta é bombeada e clarificada com sulfato de 

alumínio e depois filtrada. Vários reagentes são 

utilizados:HC1 (P.A), NaOH (P.A), HNO3 (PÁ.), 

Sulfato de alumínio (P.A), Ácido Sulfúrico, Ácido 

Fosfórico, Ácido Salicilico, Ácido Ascórbico. 

Acetato de sódio, Bicarbonato de sódio, Carbonato 

de sódio, Citrato de sódio, Cloreto de sódio, Cloreto 
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de amônio, Cloreto de Bário, Fosfato de potássio 

dibásico, Nitroprussiato de sódio, Nitrato de sódio, 

Molibidato de amônio, sulfato de sódio, sulfato de 

ferro II amoniacal, Tartarato de antimônio e 

potássio, álcool etílico absoluto, EDTA sal 

dissodico. Estes reagentes estão alceados no 

laboratório 211 no qual não há nem capela de 

exaustão e nem destilador. 

Projetos de extensão desenvolvidos estão voltados 

para o tratamento de água de consumo dos 

ribeirinhos no qual envolve a montagem e testes de 

pré-filtros cerâmicos e medida de alguns parâmetros 

fisico-químicos como pH, temperatura, turbidez e 

condutividade elétrica. Como é um projeto de 

extensão sempre é necessário visitar as 

comunidades de 3 a 5 vezes por semestre. 
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No laboratório de 201, é feita parte pesquisa, como 

por exemplo os filtros cerâmicos e a realização de 

trabalho de conclusão de curso na produção de 

carvão ativado. 
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No Laboratório 201, é realiiad&atividade.de  ensino 

relativo à disciplina ITQ112 - Química Analítica 

Clássica Experimental. Nessa disciplina são 

realizados aulas práticas relativas a determinação de 

ácido acético no vinagre, teor de Mg(OH)2 no leite 

de magnésia, teor de Cálcio e Magnésio em água, 

teor de cloreto em água, teor de cloreto de sódio no 

soro fisiológico, teor de peróxido de hidrogênio na 

água oxigenada. Essas práticas envolve a 

manipulação de substâncias como HCI, NaOH, 

Nitrato de prata, boráx, cloreto de ferro, 

perrnanganato de potássio. Além disso, fica-se 
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exposto a substâncias como: acetona, éter de 

petróleo, nitrato de sódio, álcool etílico, dicloridrato 

de hidroxilamina. 

Frequência: Diária (D), Semanal (S), Mensal (M), Semestre (SM), Anua . mo: Pesquisa , bxtensao , 

(EN) Ensino, Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA). O tempo deve ser exposto em horas (H). 

Chefia Imediata (SIAPE) 
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