Experiência Global para o Ano Internacional de Química

Água Límpida e Desinfectada
Este documento contém a descrição da actividade “Água Límpida e Desinfectada” que faz parte da
Experiência Global a ser realizada durante o Ano Internacional da Química, 2011.
Na altura em que foi atribuído o Prémio Nobel da Química de 1911 a Madame Curie, ia-se
tornando comum, em muitos lugares da Europa e da América do Norte, o tratamento da água,
limpa e segura para beber. Neste ano, em que se celebra o Ano Internacional da Química
infelizmente algumas doenças transmitidas pela água, como a febre tifóide e a cólera, não
foram ainda erradicadas, apesar de os meios da tecnologia química existire m disponíveis. Com
esta actividade pretende-se aumentar a consciência da utilização da química para satisfazer
uma das necessidades humanas mais básicas, a água potável.
Começando com uma água superficial natural, local, os alunos irão executar uma ou duas das
etapas do tratamento de água potável – Clarificação e Desinfecção. Os alunos mais jovens
irão clarificar águas superficiais naturais e observar a desinfecção que será realizada pelo seu
professor. Os alunos mais velhos poderão executar ambos os passos – clarificação e
desinfecção.
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Submissão de Resultados à Base de Dados Global
A informação apresentada abaixo deve ser submetida à Base de Dados “online”. Se os
detalhes da identificação e localização da Escola constarem em dados de outras actividades já
anteriormente submetidas, isso deve ser claro para permitir a associação das contribuições.
Data da recolha da amostra:

_________________

Local da recolha da amostra:

_________________

Gotas de lixívia necessária para 500 mL de água: ____________ (número médio de gotas)
Natureza da água: __________________________ (mar, estuário, furo, lago, etc.)
Temperatura:

_____________ (temperatura da água no momento da recolha)

Nomes dos ficheiros das fotos da amostra de água: _______________________________
Nome da turma e número de alunos: __________________________________________
Nome da escola:

_________________________________________________________
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Instruções para a Actividade (Professor)
A utilização de cloro na desinfecção da água para beber representa um uso inteligente da
química no nosso quotidiano. São adicionadas pequenas quantidades de cloro a um grande
volume de água a fim de destruir germes, incluindo bactérias e vírus que antigamente
matavam milhares de pessoas todos os anos. Hoje em dia, a adição de cloro à água para a
tornar potável tem contribuído para melhorar a saúde pública em muitas regiões do mundo.
Os alunos devem trabalhar em pequenos grupos (4 a 6) e tratar uma água natural local.
Realizarão um ou dois dos passos principais do tratamento da água, clarificação e desinfecção,
e, em seguida, analisarão e reportarão os resultados à Base de Dados da Experiência Global.
A Clarificação é o processo usado para remover detritos sólidos das águas naturais e
residuais e envolve quatro etapas:

1. Arejamento – é o primeiro passo do processo de tratamento e consiste em adicionar ar à
água. Permite que os gases aprisionados na água se libertem enquanto lhe adiciona
oxigénio.

2. Coagulação – é o processo pelo qual a sujidade, e outras partículas sólidas em
suspensão se aglomeram formando coágulos (aglomerados de alúmen e sedimentos) para
que possam ser facilmente removidos da água.

3. Sedimentação – é o processo que ocorre quando as partículas de coágulos se depositam
no fundo do recipiente por acção da gravidade. Numa estação de tratamento de água há
camas de sedimentação que recolhem os flocos que se depositam, permitindo quea água
límpida no topo escorra e continue no processo.

4. Filtração – é a remoção, através de um filtro de areia e seixos, da maioria das impurezas
ainda presentes na água após os passos de coagulação e sedimentação.
A Desinfecção – é o processo utilizado para destruir os microrganismos patogénicos da água
filtrada. Nesta etapa utiliza-se desinfectante clorado para destruir quimicamente os germes
(esta etapa é indicada para alunos mais velhos, ou como demonstração realizada pelo
professor, para os alunos mais jovens).
Materiais para a clarificação da água
2 litros de água natural "suja". A água pode ser preparada adicionando 1 copo de lama a 2
litros de água.
1 garrafa de plástico de dois litros, com tampa (ou rolha de cortiça)
2 garrafas de plástico de dois litros, uma com o fundo cortado para ser usada como funil e a
outra com a parte superior cortada para usar como recipiente para a sedimentação.
1 copo grande (com um volume de 500 mL) ou um frasco de medição para usar como suporte
da garrafa que está invertida ou ainda outra garrafa de plástico onde seja possível encaixar a
anterior.
2 colheres de sopa de sulfato de alumínio (ou alúmen)
Segurança
1½ copo de areia fina
Devem ser utilizados óculos de
1½ copo de areia grossa
segurança em toda a actividade.
1 copo de pedrinhas pequenas
A água não é própria para beber.
1 filtro de café
1 elástico
Deve ser evitado o contacto com
o desinfectante e com o sulfato
1 colher de sopa para o sulfato de alumínio
de alumínio.
1 colher grande
1 cronómetro ou relógio com ponteiro de segundos
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Procedimento para a Clarificação da Água

1

1. Transferir a água “suja” para a garrafa de dois litros com tampa. Descrever a aparência e
o cheiro da água, utilizando a Folha de Observação dos Alunos.

2. Tapar a garrafa e agitar vigorosamente durante 30
segundos. Continuar com o processo de arejamento,
transferindo a água para outra garrafa ou o copo e, em
seguida, passar a água de novo para a garrafa inicial,
repetindo o processo cerca de 10 vezes. Uma vez arejada
a água, os gases devem ter escapado (as bolhas devem
ter desaparecido). Despejar a água arejada na garrafa
com a parte superior cortada.

3. Adicionar à água duas colheres de sopa de sulfato de

alumínio. Agitar lentamente a mistura durante 5 minutos.
Descrever a aparência e o cheiro da água, utilizando a
Folha de Observação dos Alunos.

4. Deixar a água repousar no recipiente (ver foto à direita).

Observar a água a intervalos de 5 minutos durante um
total de 20 minutos. Descrever a nova observação. Usar a
Folha de Observação dos Alunos para anotar os
resultados.

5. Com a garrafa com o fundo cortado construir um filtro, da seguinte forma (ver ilustração à
esquerda):

a.

Fixar o filtro de café na parte de fora do gargalo da garrafa,
usando um elástico. Virar a garrafa de cabeça para baixo
colocando-a dentro de um copo. (SE ESTIVER A SER USADA
UMA GARRAFA COM O TOPO CORTADO, FAZER UM PEQUENO
ORIFÍCIO NA PARTE SUPERIOR LATERAL DA GARRAFA PARA
PERMITIR QUE O AR ESCAPE). Colocar uma camada de pedras
dentro da garrafa – o filtro irá impedir que as pedras caiam.

b.
c.
d.

Colocar a areia grossa sobre as pedras.
Colocar a areia fina sobre a areia grossa.
Limpar o filtro passando lentamente e, com cuidado, 3 L (ou
mais) de água de beber através do filtro. Deitar fora a água que
passou através do filtro.

6. Depois

de se ter depositado uma grande
quantidade de sedimentos no fundo da garrafa
que contém a amostra de água, transferir dois
terços da água (com cuidado para não agitar os
sedimentos) através do filtro. Recolher a água
filtrada no copo/garrafa de plástico.

7. Comparar a água tratada com a não tratada. O

tratamento efectuado mudou a aparência e o
cheiro da água?

8. Verificar, com o professor, se é para fazer a

actividade adicional que envolve a medição da
turbidez da água suja, da água que foi clarificada
e de água potável.

9. OPCIONAL Colocar as amostras da água tratada e não tratada lado a lado e tirar uma foto
para submissão à Base de Dados Global.
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Baseada em: http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_filtration.html
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Procedimento para a Desinfecção da Água
Porque serve a Desinfecção da Água?
A água filtrada está limpa de muitas partículas visíveis, mas contém muitos microrganismos
vivos que podem provocar inúmeras doenças. Em muitas instalações de tratamento de água o
cloro é utilizado para destruir germes nocivos e pequenas partículas de matéria orgânica.
Nesta parte da actividade, mede-se a quantidade de "cloro livre disponível", ou seja, o teor de
cloro disponível na água para destruir micróbios e matéria orgânica. Nas estações de
tratamento de água é adicionado cloro suficiente para destruir os germes e mais um pouco
para combater os germes que possam aparecer, por exemplo, nas canalizações de água. Esta
pequena quantidade extra de cloro é conhecida como "cloro residual "e pode ser avaliada com
tiras de papel indicador de cloro.

Materia is necessários para a Desinfecção
•

Lixívia líquida (solução comercial de hipoclorito de
sódio)

•

Cerca de 10 tiras de papel-teste de cloro

•

1 conta-gotas ou pipeta descartável

•

1 colher grande

•

1 cronómetro ou relógio com ponteiro de segundos

Procedimento para a Desinfecção da Água

Segurança
Devem ser utilizados óculos de
segurança em toda a actividade.
A água não é própria para beber.
Deve ser evitado o contacto
directo com o desinfectante.
Para os alunos mais jovens
apenas é recomendada a
demonstração.

1. Mergulhar uma tira de papel indicador de cloro em 500 mL de água proveniente da
actividade de filtração e usar o código de cores indicado pelo fabricante das tiras de papel,
para estimar o teor de “cloro livre disponível" da água. Registar o nível de cloro da
amostra filtrada na tabela da Folha de Observação de Resultados da Desinfecção da Água.

2. Adicionar 2 gotas de lixívia ao líquido filtrado, agitar lentamente durante 5 segundos, e
repetir, imediatamente, o teste com a tira de teste. Anotar os resultados na tabela da
folha de observação. Continuar a adicionar 2 gotas de lixívia de cada vez, registando o
número de gotas adicionadas, até que seja medido um nível de cloro na tira de papelteste. À medida que o cloro é adicionado à água filtrada, este é utilizado na destruição de
germes nocivos; assim podem ser necessárias algumas adições de lixívia antes que possa
ser detectado cloro residual.

3. Logo que seja detectado cloro residual na tira de papel-teste, aguardar 10 minutos, sem
adicionar lixívia, e então medir novamente o nível de “cloro livre disponível”.

4. Se o “cloro residual” desaparecer ao fim desses 10 minutos, adicionar mais duas gotas de

lixívia e ver se se obtém um nível de “cloro livre disponível”, de pelo menos 1-3 ppm, a
ser medido 10 minutos após a sua adição (se não for detectado cloro, aumentar o número
de gotas de lixívia de 2 para 4, esperar novamente 10 minutos e realizar o teste. Se, mais
uma vez, não se observar “cloro residual” aumentar o número de gotas de lixívia de 4
para 6 e assim sucessivamente, até ser medida uma quantidade de 1-3 ppm de “cloro
residual”). Quando isto acontecer, já terá sido adicionado cloro em quantidade suficiente
para destruir os germes, deixando um pequeno excesso, tal como se pretende.

5. Determinar e registar o número total de gotas de lixívia utilizadas para a desinfecção da
água. Utilizar este valor para calcular o valor médio da turma.
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Folha de Observação do Aluno
Clarificação da Água

(Completar as tabelas seguintes com os resultados relativos à água suja que foi recolhida).
Data da recolha da amostra
Temperatura da água no momento da
recolha
Natureza da amostra (mar, estuário,
furo, lago, etc.)
Descrição do local onde foi recolhida a
amostra

Aparência da Água
Aparência e cheiro antes de começar o
tratamento
Aparência após arejamento
5 minutos após a adição de sulfato de
alumínio
10 minutos após a adição de sulfato de
alumínio
15 minutos após a adição de sulfato de
alumínio
20 minutos após a adição de sulfato de
alumínio
Aparência e cheiro após filtração
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Desinfecção da Água
(Usar 500 mL da água filtrada para esta actividade.)
Desinfectante adicionado

Número de
gotas

Sem desinfectante

0

Cor da tira de
papel indicador
de cloro

Quantidade de
“cloro livre
disponível” /ppm

Numero de gotas
adicionado até obter teste
positivo para o cloro
(Passo 2)
Após 10minutos
(Passo 3)

0

Número de gotas
adicionado para obter cloro
residual após 10 minutos
(Passo 4)
Número total de gotas

Conclusões
1. Comparar a água tratada e a não tratada. O tratamento efectuado mudou a
aparência e o cheiro da água?

2. Pode-se concluir que a água clarificada é segura para beber? Apresentar uma
razão para a resposta.

3. Pode-se concluir que a água filtrada e desinfectada é segura para beber? Justificar
a resposta.
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Folha de Resultados da Turma
NOME DA ESCOLA:
LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA:

Numero do grupo

Tipo de água

Descrição da
fonte da água

Número médio de
gotas de lixívia
adicionado

1
2
3
4
5
Média
Medições de água de outras fontes

Fotografias das amostras de água (clarificação passo 9)
Nome do ficheiro
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Folha de Observação do Aluno (Exemplo)
Clarificação da Água

(Completar as tabelas seguintes com os resultados relativos à água suja que foi recolhida).
Data da recolha da amostra

3 de Outubro de 2010

Temperatura da água no momento da
recolha

24 ºC

Natureza da amostra (mar, estuário,
furo, lago, etc.)

Pântano

Descrição do local onde foi recolhida a
amostra

Numa das zonas húmidas adjacentes ao Rock
Creek em Rockville, Maryland, EUA

Aparência da Água
Aparência e cheiro antes de começar o
tratamento

Escura com pequenas partículas visíveis; cheiro
sulfuroso.

Aparência após arejamento

Menos escura do que quando foi recolhida;
aglomerados visíveis de sedimentos em
suspensão.

5 minutos após a adição de sulfato de
alumínio

Muito mais clara do que quando foi recolhida, com
menor número de grupos de sedimentos
suspensos visíveis, alguns pedaços grandes de
galhos flutuantes na superfície, e alguns
organismos muito pequenos a nadar.

10 minutos após a adição de sulfato de
alumínio

Continua a ficar mais límpida, mais quantidade de
sedimentos depositados; alguns pedaços de galho
ainda flutuam na superfície. Alguns dos
organismos pequenos pararam de nadar, outros
continuam.

15 minutos após a adição de sulfato de
alumínio

Nenhuma mudança perceptível desde os 10
minutos.

20 minutos após a adição de sulfato de
alumínio

Nenhuma mudança perceptível desde os 10
minutos.

Aparência e cheiro após filtração

Líquido castanho claro; cheiro ainda está presente.
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Desinfecção da Água
(Usar 500 mL da água filtrada para esta actividade.)
Cor da tira de
teste de cloro

Quantidade de
“cloro livre
disponível” /ppm

Desinfectante adicionado

Número de
gotas

Sem desinfectante

0

0

Numero de gotas
adicionado até obter teste
positivo para o cloro
(Passo 2)

4

1.0

Após 10minutos
(Passo 3)

0

0

Número de gotas
adicionado para obter cloro
residual após 10 minutos
(Passo 4)

18

1.0

Número total de gotas
adicionado

22

1.0

Conclusões
1. Comparar a água tratada com a não tratada. O tratamento mudou a aparência e o
cheiro da água?
Após o tratamento, a água é límpida e parte do cheiro desapareceu
2. Pode-se concluir que a água clarificada é segura para beber? Apresentar uma
razão para a resposta.
Eu acho que agora a água não é completamente segura para beber. Eu penso que
ainda há germes na água que se irão multiplicar ao longo do tempo.
3. Pode-se concluir que a água filtrada e desinfectada é segura para beber? Justificar
a resposta.
A água deve ser mais segura para beber agora, porque foi-lhe adicionada lixívia
suficiente para que alguma tenha sobejado. Mas eu não a beberia pois a experiência
foi feita no laboratório da escola e não num espaço próprio para alimentos.
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Folha de Resultados da Turma
NOME DA ESCOLA:
LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA:

Escola primária Rocky Parck
Rockville, MD
EUA

Número médio de
gotas de lixívia
adicionado

Numero do grupo

Tipo de água

Descrição da
fonte da água

1

Pântano

Pantanal de Rocky
Creek

22

2

Pântano

Pantanal de Rocky
Creek

24

3

Pântano

Pantanal de Rocky
Creek

22

4

Pântano

Pantanal de Rocky
Creek

18

5

Pântano

Pantanal de Rocky
Creek

18

Média

21

Medições de água de outras origens
Água do rio
Água de nascente

Rock Creek, perto de
Parkvale Road,
Rockville, MD
Nascente num monte
próximo

7
2

Água de lagoa

Lagoa fora da escola

10

Água da torneira

do lavabodos
professores

0

Fotografias das amostras de água (clarificação passo 9)
Nome do ficheiro

RockyPark – não
filtrado

RockyPark – filtrado
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Informação Adicional sobre a Experiência

Precauções de Segurança
Durante estas actividades e em todas as etapas devem ser utilizados óculos de segurança.
Deve ser sublinhado que nem a água clarificada, nem a desinfectada são seguras para serem
provadas ou bebidas. Os alunos devem estar cientes deste facto antes de iniciar a actividade.
Deve ser evitado o contacto com o sulfato de alumínio e a lixívia (solução de hipoclorito de
sódio). A lixívia deve ser manuseada com cuidado.

Listagem de Materiais e Equipamento
Materiais necessários para a clarificação da água
6. 2 litros de água natural "suja". A água pode ser recolhida a partir de um curso de água,

uma lagoa, um rio ou pântano (ou pode ser preparada adicionando 1 copo de lama a 2
litros de água). Não usar água limpa.
7. 1 garrafa de plástico de dois litros com tampa.
8. 2 garrafas de plástico de dois litros, uma com o fundo cortado para usar como funil e
outra com a parte superior cortada para usar como recipiente para a sedimentação.
9. 1 copo grande (com um volume de 500 mL) ou frasco de medição para usar como suporte
da garrafa que está invertida ou ainda outra garrafa de plástico onde seja possível
encaixar a anterior.
10.2 colheres de sopa de Sulfato de Alumínio (ou alúmen)
11.1½ copo de areia fina
12.1½ copo de areia grossa
13.1 copo de pedrinhas pequenas
14.1 filtro de café
15.1 elástico
16.1 colher de sopa para medir o Sulfato de Alumínio
17.1 colher grande
18.1 cronómetro ou relógio com ponteiro de segundos

Notas sobre os materiais necessários
1. Amostras de Água: As amostras de água podem ser recolhidas em garrafas de plástico de
água ou refrigerantes, ou em qualquer outro recipiente adequado. O processo de
comparação das amostras de água recolhida e tratada será mais fácil se o recipiente for
feito de um material transparente.
A amostra de água natural cujos resultados serão submetidos à Base de dados da
Experiência Global poderá ser recolhida num rio, lago, lagoa grande ou ainda num
estuário. Esta actividade não é adequada à água do mar. Não se deve tentar recolher a
“melhor” água da fonte, pois a amostra água. Deve-se procurar escolher um local que seja
um ponto de referência, facilmente identificável por alunos de outras escolas, para efeitos
de comparação. A amostra deve ser recolhida o mais próximo possível da data prevista
para o início da actividade.
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2. O Sulfato de Alumínio é barato e encontra-se facilmente em estabelecimentos comerciais.
3.
4.
5.
6.

Em alguns países pode ser adquirido em supermercados, no corredor das especiarias;
noutros, em farmácias.
Embora o procedimento de clarificação da água apresentado especifique garrafas de
plástico de 2 litros, também podem ser usadas garrafas mais pequenas.
Embora a areia branca da praia seja a ideal para a actividade, pode usar-se em sua
substituição, areia fina utilizada na construção civil.
A areia grossa deve ser constituída por grãos maiores e pode ser a areia utilizada para
fazer cimento.
As pequenas pedras de aquário podem ser substituídas por pedras naturais lavadas, com
aproximadamente 1 – 2 cm de diâmetro.

Materiais necessários para a desinfecção da água
•
•
•
•
•

Lixívia líquida (solução de hipoclorito de sódio, a 6 %)
Cerca de 10 tiras de papel-teste de cloro
1 Conta-gotas ou pipeta descartável
1 Colher grande
1 Cronómetro ou relógio com ponteiro de segundos

Notas sobre os materiais necessários
Tiras de papel-teste de cloro: podem ser utilizadas para esta actividade tiras
vulgarmente utilizadas em medições de cloro de piscinas. Os alunos devem mergulhar a
tira de teste na água a ser monitorizada e esperar 15 segundos antes de comparar a cor
obtida com o código de cores indicativo da quantidade de “cloro livre disponível”. Serão
necessárias cerca de 10 tiras.
Tabela de conversão (Para lixívia de concentração inferior a 5-6 %): As soluções
comerciais de lixívia podem apresentar-se com concentrações diferentes de local para
local. Para permitir a comparação de resultados reportados à Base de Dados da
Experiência Global, deve-se proceder à c onversão conforme indicação da Tabela:
Concentração da lixívia utilizada (%)

Antes de submeter os resultados, dividir
o n.º de gotas por…

5-6
4
3
2
1

1
1,5
2
3
6

Recursos da Web
Water Science and Technology For Students and Educators (US Environmental Protection
Agency)
Water Treatment Process (U.S. EPA)
A Public Health Giant Step: Chlorination of U.S. Drinking Water (Water Quality & Health
Council)
Water Science for Schools (U.S. Geologic Survey)
Chlorine Chemistry: Essential to Health in the Developing World (American Chemistry Council)
The Secret Life of Bleach YouTube video (Google title) (American Chemistry Council).
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Resultados de Aprendizagem
Competências científicas
•
•
•
•
•
•

Observação e comparação do aspecto da água suja e da água tratada.
Medição de “cloro livre disponível” em termos quantitativos utilizando métodos de
comparação de cores.
Registo de dados científicos e observações de forma adequada.
Interpretação de dados em termos do ambiente e do tipo de água envolvida.
Colocar questões científicas sobre o tratamento de água e a água no ambiente.
Realização de investigações científicas através da selecção e controlo de variáveis.

Conhecimentos de química

•
•
•
•
•

O Arejamento como uma forma de tratar a água – o papel do oxigénio.
A Coagulação como ferramenta química na clarificação da água.
A Filtração como ferramenta física na clarificação da água.
As Reacções químicas envolvidas na cloragem (ou cloração) da água.
O papel dos indicadores de cloro.

Resultados de aprendizagem no Ensino Básico, 1.º Ciclo
Nas escolas básicas esta actividade proporciona uma excelente oportunidade para os alunos
usarem equipamentos simples e desenvolverem a capacidade de registarem observações. Não
é necessário qualquer processamento quantitativo de dados; se for feita a demonstração da
desinfecção, o professor pode ajudar com o processamento dos dados.
A questão do tratamento químico da água está bem presente na experiência de contacto dos
alunos com água potável e com doenças transmitidas pela água.
Esta actividade fornece um bom exemplo para distinguir entre processos físicos e químicos e é
uma das primeiras oportunidades que os alunos têm para realizar uma filtração.
Os alunos aprenderão que uma água límpida (como a obtida no filtrado obtido na experiência)
não é necessariamente uma água própria para beber (água potável).
Resultados de aprendizagem no Ensino Básico, 2.º e 3.º Ciclos
Além dos resultados de aprendizagem mencionados para o 1º Ciclo, pode-se também incluir o
papel do arejamento na clarificação. Pode ser conduzida uma discussão mais detalhada sobre
a coagulação como um processo químico e sobre a filtração como um processo físico.
Resultados de aprendizagem no Ensino Secundário
As explicações podem abranger as propriedades do cloro, o papel desempenhado pelo
hipoclorito de sódio ou de cálcio e relação entre as experiências realizadas e o tratamento de
água industrial.
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Actividades Adicionais
Medição da turbidez (recomendado para alunos de todas as
idades)
Materiais necessários
•
•
•

1 lanterna
3 copos de vidro transparente, de fundo plano.
Amostras da água não filtrada (amostra inicial não tratada), da água filtrada e de uma
água potável.

Procedimento
1. Transferir volumes iguais das amostras de água (não filtrada, filtrada e água potável) para
3 copos de vidro de fundo plano.

2. Levar os copos de água para um quarto escuro e pousá-los numa superfície plana.
3. Apontar a lanterna contra a parede lateral de cada um dos recipientes, de modo a que um
feixe de luz atravesse cada uma das amostras. Observar o feixe de luz.

4. Como é o feixe de luz que atravessa a água filtrada? Comparar com o que atravessa a
água não filtrada. De seguida comparar o feixe de luz da água filtrada com o da água de
consumo.
5. 5.Finalmente, despejar metade da água filtrada e substituí-la por água de consumo.
Proceder como em 3 e observar o feixe da lanterna que passa através do vidro. Quantas
vezes se deve repetir esta diluição, até não se conseguir ver nenhuma diferença entre a
água filtrada e a água potável?

Outras sugestões (recomendado para alunos mais velhos)
Estas actividades proporcionam aos alunos a oportunidade de aprofundar os conhecimentos
sobre tratamento de água.
•
•
•

Variações do cloro livre – Medição da variação do cloro livre numa piscina durante eventos
usuais, por exemplo, após variação de temperatura, após chuvas, etc.
Variação do cloro livre – Monitorização do cloro livre na água potável de casa durante um
período de tempo (em áreas urbanas esta variação deve ser muito pequena).
O papel dos sais metálicos na coagulação – o papel do ião Al3 +.

Tradução: Emanuel Pereira - Departamento de Química, Escola de Ciências da Universidade do Minho.
Revisão: Prof. Doutora Filomena Camões, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (DQB-CCMM);
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) – Vice-presidente da Divisão de Química Analítica;
Membro do grupo de trabalho para a Experiência Global –“Água, uma solução química” (IYC 2011).

14

