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Metas de aprendizagem a atingir
•  Associa águas duras a soluções aquosas com elevada 

concentração, essencialmente, em iões cálcio e magnésio  
e indica métodos de tratamento de água para diminuir  
a sua dureza. 

•  Explica consequências da utilização, na indústria e a nível 
doméstico, de águas naturais de diferente dureza e relaciona 
a dureza da água com a região do subsolo de onde brota  
ou percorre. 

•  Caracteriza reações de precipitação como reações em  
que se formam sais pouco solúveis em água (precipitados)  
e identifica-as, em demonstrações laboratoriais e em 
contextos reais (formação de estalactites e de estalagmites,  
de conchas e de corais). 

•  Indica, após pesquisa e sistematização de informação, 
tratamentos físico-químicos simples usados no tratamento 
de águas de abastecimento público. 

Público-alvo
Alunos de Físico-Química de 8.º ano, podendo  
ser aplicado a alunos de outros anos  
de escolaridade do ensino básico.

Recursos
Ficha de trabalho

Duração
90 minutos

Bibliografia e sites
Agência Portuguesa do Ambiente 
http://sniamb.apambiente.pt/atlas/, 
consultado em janeiro de 2013.

EPAL 
http://www.epal.pt,  
consultado em janeiro 2013.
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Analisa e reflete
A presença de sais de catiões cálcio e magnésio que  
se dissolvem na água através do contacto com  
os solos dificulta a dissolução dos detergentes  
e sabões, fazendo com que estes originem  
pouca espuma.  
Esta dissolução é responsável pelo sabor desagradável 
da água e provoca a deposição de calcário nas 
canalizações, máquinas de lavar, louças, ferros  
de engomar a vapor e até nas torneiras e chuveiros. 
Aqueles catiões reagem com os sabões, provocando  
a formação de escuma, um precipitado que impede  
a sua ação de limpeza.

Os iões cálcio e magnésio dissolvidos em água  
não colocam problemas do ponto de vista da saúde 
pública, podendo até contribuir para suprir as nossas 
necessidades de sais minerais. A dureza da água tem 
também um efeito positivo na vida aquática, baixando 
a toxicidade de outros iões metálicos, nomeadamente 
os iões chumbo, cádmio, crómio e zinco.  
Os carbonatos e bicarbonatos são os responsáveis pela 
dureza dita temporária. Já a dureza devida aos cloretos, 
sulfatos e nitratos designa-se por dureza permanente. 
A dureza total de uma água resulta da soma dos dois 
tipos de dureza.  
A dureza temporária pode ser eliminada elevando  
a temperatura da água até à ebulição, o que provoca  
a precipitação do carbonato de cálcio e do carbonato 
de magnésio. A dureza permanente é aquela que  
não pode ser eliminada por ebulição, contudo, pode 
ser eliminada, por exemplo, por adição de substâncias 
que impedem a reação dos iões cálcio e magnésio  
com os sabões: os anticalcários. 
A dureza da água pode ser classificada consoante  
a sua concentração em carbonato de cálcio (CaCO3)  
de acordo com a tabela 1.

Grau de dureza Concentração de 
carbonato de cálcio (mg/L)

Macia 0-60

Média 60-150

Dura 150-300

Muito dura > 300

Tabela 1 –  Classificação da dureza da água.

No mapa da figura 2 encontra-se representada a 
dureza da água em Portugal continental. Verifica-se 
genericamente que as águas do Norte do país são 
menos duras que as do Sul.
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Figura 2 –  Dureza das águas em Portugal continental. 
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente.

A origem mais comum da dureza das águas são as 
rochas de calcário, formadas essencialmente por 
CaCO3. Os solos no Sul de Portugal são calcários ou 
dolomíticos, provocando uma maior dureza à água. 
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Figura 1 –  Depósito de calcário num chuveiro.
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As zonas graníticas caracterizam-se por produzirem 
águas mais macias (Norte de Portugal).
Uma outra característica importante das águas é a sua 
alcalinidade. Esta relaciona-se de forma bastante 
estreita com a sua dureza. Quanto mais alcalina for 
uma determinada água, maior é a probabilidade de se 
apresentar com dureza elevada.
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Figura 3 – pH das águas em Portugal continental.  
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente.

Figura 5 – Estalactites e estalagmites.

Figura 4 – A dissolução do dióxido de carbono ocorre 
naturalmente no ciclo da água.

CO2

A mineralização ocorre quando a água, ao atravessar 
os solos e em contacto com estes, dissolve alguns dos 
seus constituintes, primariamente sais e compostos 
moleculares. O processo de mineralização que ocorre é 
facilitado pela dissolução de dióxido de carbono (CO2) 
da atmosfera, que ocorre durante a precipitação, e que 
facilita a dissolução do CaCO3, que de outra forma é 
muito pouco solúvel em água.

Neste processo, a grandes profundidades, a elevada 
concentração de CO2 provoca a dissolução do calcário 
e leva à formação de grutas. Durante o processo de 
infiltração das águas nessas grutas, o CaCO3 pode 
voltar a depositar-se, com a evaporação da água, 
formando-se as estalactites (no teto) e as estalagmites 
(no chão). 
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Questões
1. A partir do texto identifica:
 a. os agentes responsáveis pela dureza da água.
 b.  de que forma poderias verificar se uma água é dura.
 c.  alguns inconvenientes associados à dureza da água.
 d.  alguns aspetos positivos associados à dureza da água.

2.  No Sul de Portugal continental, a água apresenta uma dureza significativa. 
 a.  Elabora um texto explicativo das razões subjacentes a esta dureza, referindo formas de a minimizar.
 b.  Os gráficos 1 e 2 apresentam a solubilidade, respetivamente, do carbonato de cálcio e do sulfato de 

cálcio em função da temperatura.

  i.  Explica por que motivo ferver a água diminui a sua dureza temporária.
  ii.  Justifica por que razão ferver a água não resolve o problema da dureza permanente.

3.  A concentração de CaCO3 nas águas portuguesas pode atingir valores de 400 mg/L, sendo essa água 
considerada como muito dura. Sabendo que uma família de quatro pessoas consome uma média de  
22 m3 de água muito dura por mês, determina a massa de CaCO3 transportada.

4.  Analisa os mapas das figuras 2 e 3. Identifica a região onde vives e caracteriza a sua água quanto à dureza 
e à alcalinidade.
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Gráfico 1 – Solubilidade do carbonato de cálcio. Gráfico 2 – Solubilidade do sulfato de cálcio.
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Atividade
Nesta atividade é possível formar estruturas semelhantes às estalactites e estalagmites. Em vez de 
carbonato de cálcio, utiliza-se hidrogenocarbonato de sódio.

Material:
• Hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3) 
• 2 copos 
• 2 arruelas (discos finos com um furo no meio)
• 30 cm de fio grosso de lã
• 1 prato
• 1 colher

Procedimento:
•  Transfere hidrogenocarbonato de sódio para os dois copos até atingir metade da sua altura. 

•  Adiciona água até encher ambos os copos.  
Homogeneiza a mistura, agitando com uma colher. 

•  Ata as pontas do fio a cada uma das arruelas e coloca-as no interior dos copos.  
O prato deve ficar entre os dois copos, como se encontra representado na figura. 

• Deixar repousa pelo menos três dias.

Investiga
Procede a uma recolha de rótulos de garrafas de água mineral e analisa a sua composição e pH.
Identifica num mapa a localização de captação de cada marca de água e associa-a aos respetivos  
valores de pH e de concentração de catião cálcio e anião carbonato.
Constrói os teus próprios mapas de Portugal, tendo em conta os dados que recolheste.
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Proposta de resolução

1. 
 a. A dureza da água está associada à presença de sais de cálcio e magnésio. 

 b.  As águas duras deixam resíduos nas canalizações, fazendo com que os sabões sejam pouco solúveis  
e originem pouca espuma. O pH da água pode dar uma indicação da sua dureza, atendendo a que 
quanto mais alcalina maior a probabilidade de a água ser também dura.

 c. Os depósitos de calcário nas canalizações e o facto de os sabões produzirem pouca espuma.

 d.  A redução da toxicidade de outros iões metálicos, como os iões chumbo, cádmio, crómio e zinco.  
O suprimento das necessidades humanas de iões cálcio e magnésio.

2. 
 a.  Aspetos a focar: mineralização da água por infiltração e contacto com solos calcários; o uso de 

anticalcários ou a simples fervura pode reduzir a dureza da água.

 b.  A dureza temporária é devida aos carbonatos de cálcio e magnésio. A elevação da temperatura  
da água vai diminuir a solubilidade do sal, levando-o a precipitar. Este deposita-se no fundo  
do recipiente, reduzindo assim a quantidade de cálcio em solução. 

 c.  A dureza permanente deve-se ao sulfato de cálcio, entre outros. Mas, ao contrário do que acontece 
com o carbonato de cálcio, a solubilidade do sulfato de cálcio aumenta, genericamente, com a 
temperatura, pelo que a elevação da temperatura não o fará precipitar.

3.  Atendendo a que 1 m3 = 1000 L e que c = 400 * 10– 3 g/L de CaCO3, podemos concluir que a massa de 
carbonato de cálcio transportada pela água, num mês, será de m = 22 * 1000 * 400 * 10– 3 g, ou seja,  
um total de 8800 g de carbonato de cálcio.

4. Questão de resposta aberta.
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