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2. Tipos de reações químicas
2.5. Águas duras

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 104-106]

1.  As águas podem ser classificadas em águas duras e águas macias, de acordo com a 
quantidade de sais de cálcio e de magnésio que têm dissolvidos.

 Completa o seguinte texto. [Pág. 104]

  As águas duras são águas que contêm sais de cálcio  e de magnésio  em 
concentrações relativamente elevadas . Estas águas são próprias de regiões 

 calcárias , uma vez que os solos  calcários  são ricos em sais de 
 cálcio  e de  magnésio .

2.  Completa o esquema com as palavras em falta. [Pág. 105]

3.  A figura 121 do manual mostra como varia a dureza da água em Portugal.
 Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase. [Pág. 105]

 “No Norte do país…

  (A)  … e no Alentejo, as águas são macias.”

 X  (B)  … as águas são macias, aumentando a sua dureza à medida que avançamos para sul.”

  (C)  … as águas têm uma dureza média, diminuindo a sua dureza à medida que 
avançamos para sul.”

4.  Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Pág. 106]

 F  (A)  As águas macias levantam problemas aquando da sua utilização, tanto a nível 
doméstico como a nível industrial.

 V  (B)  Atendendo aos inconvenientes da utilização de águas duras, torna-se necessário tratar 
estas águas.

 V  (C)  Um dos métodos mais utilizados para reduzir a dureza de uma água dura é o 
abrandamento por ebulição.

 F  (D)  Tratar uma água dura é o mesmo que dizer despoluir a água ou desinfetar a água.

13

carbonato  de  cálcio  

As águas duras

Pouca espuma  com o sabão  deixam um depósito  branco 

quando aquecidas,fazem

devido à precipitação de


