CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA
NOME:____________________________________________________________
TURMA:__________________ESCOLA:________________________________
OFICINA SOBRE TRATAMENTO DE ÁGUA
Olá, tudo bem? Eu sou Kecheva, estou aqui para
conversar com você sobre a importância do
tratamento da água.Você lembra sobre o que
falamos quando LaDQuim veio até a sua escola?
Não?! Vou te lembrar, você estudou sobre higiene,
a importância de lavar os alimentos e as mãos
para não pegarmos doença.
Se lembrou? Que bom!
Mas depois disso fiquei pensando... E se a água
que a gente usar para lavar os alimentos e as mãos
estiver imprópria?

Dentre as formas de classificação da água, destaca-se a que considera o
grau de salinidade, sendo reconhecidos três tipos distintos: água doce, salgada e
salobra.


Água salgada é aquela que apresenta alta concentração de sais.



Água salobra é aquela que não apresenta uma quantidade de sais elevada
como a água salgada, mas não possui a mesma quantidade de sais da água
doce.



Água doce possui salinidade inferior ou igual a 0,5%.
A água doce pode ainda receber outras classificações, destacando-se a de

água potável. Essa água não possui cor, cheiro e nenhuma substância ou organismo
que pode trazer risco à saúde humana. É a água própria para consumo humano.
Quando uma água, seja ela doce, salgada ou salobra apresenta produtos que alteram
as suas características físicas e químicas, dizemos que ela está poluída. Quando,
além dessas alterações, ela apresenta organismos ou substâncias tóxicas que

Hoje vamos trabalhar com o tratamento dessa água, especialmente tratamento
de ferro e pH. A água com excesso de ferro tem aparência amarelada devido à
presença de uma espécie chamada Fe+3, esse excesso de ferro é tóxico e provoca
vômito, diarreia e lesões intestinais. O pH é uma unidade de medida química que
indica o quanto uma substância é ácida ou básica, conforme a escala abaixo:

provocam doenças no homem, dizemos que a água está contaminada.
QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA QUE NÓS BEBEMOS? ELA É
PURA?

*Água pura por definição é a água totalmente livre de outras substâncias, isto é, apenas
H2O. A água potável contém outras substâncias que foram absorvidas pela água, mas não
fazem mal à saúde.

Então o tratamento da água é importante, pois quando não se consegue equilibrar o
pH, o nosso corpo fica favorável a doenças causadas por parasitas e todos os males
que eles trazem.

VOCÊ SABE COMO É FEITO O TRATAMENTO DA ÁGUA ATÉ CHEGAR
A SUA CASA?

 Adicionar uma gota do reagente pH e agitar;
 Comparar com as cores das concentrações descritas no Alfakit.


Veja o esquema abaixo:

Agora passe a solução mãe pelo material filtrante, e repita os testes
com o material filtrado.
AGORA VAMOS REGISTRAR NOSSOS RESULTADOS:

Solução Mãe

Filtrado

Ferro:

Ferro:

pH:

pH:

A solução mãe apresentou ______ mg/L de ferro e pH ______. Utilizando
o filtro _______________, passamos a obter uma água _______________
(cor), com ______ mg/L de ferro e pH ______. - O meu filtro diminuiu –
mais significativamente – a concentração de _____________.
Estação de Tratamento de Água (ETA)

COMPARE OS SEUS RESULTADOS COM OS SEUS AMIGOS E

QUE TAL TRATARMOS A ÁGUA?

RESPONDA:

MATERIAL:

Qual foi o filtro mais eficiente?

Suporte universal

Mufa

Papel de filtro

Funil de vidro

Pipeta Pasteur

2 Becher de 100 ml

Material Filtrante
COMO FAZER O TRATAMENTO:


Pegue 30 mL da amostra de água (solução mãe) e faça os seguintes testes:

__________________________________________________________
Como será que esse material consegue diminuir a concentração de ferro e
modificar o pH?
_________________________________________________________________

1) Ferro:

_________________________________________________________________

 Medir 5mL de amostra com a pipeta Pasteur e transferir para o tubo de ensaio;

______________________________________________________________

 Adicionar duas gotas de Reagente Tiofer e agitar;
 Aguardar 10 minutos;
 Comparar com as cores das concentrações descritas no Alfakit.
2) pH:
 Medir 5mL de amostra com a pipeta Pasteur e transferir para o tubo de ensaio;

PRODUÇÃO:

APOIO:

