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INTRODUCIÓN  

A produción global de plásticos disparouse nas últimas décadas e cada ano prodúcense 500 mil 
millóns de botellas de plástico no noso planeta (Greenpeace). Tanto a produción como a eliminación 
destes residuos implica un enorme problema para o medio ambiente. 

Segundo a OMS, dos 1386 millóns de km3 de auga dispoñible no noso planeta, só un 0,007% é apta 
para o consumo humano (porcentaxe que diminúe cada ano debido á contaminación). O ciclo 
urbano da auga inclúe un proceso de potabilización (coagulación, sedimentación, filtrado, 
desinfección) e os controis de calidade na rede de tuberías. 

Os institutos de saúde pública realizan estes controis periódicos da auga pero, desde a escola, tamén 
queremos facer a nosa contribución e aproveitar os resultados obtidos para fomentar o consumo de 
auga non embotellada. 

PROPÓSITO 

O obxectivo deste traballo é diminuír o consumo da auga embotellada no Concello de Poio para 
reducir o impacto ambiental deste residuo. Propuxémonos 3 liñas de traballo: 
- Investigar que auga se consume maioritariamente no noso Concello. 
- Analizar a calidade da auga da billa e das fontes do Concello. 
- Levar a cabo unha campaña de concienciación sobre a importancia da redución do consumo de 

plásticos e de información da calidade da auga do Concello. 

Tamén cabe ter en conta os beneficios deste traballo para a nosa aprendizaxe:  
- Ter a oportunidade de aplicar o método científico nun contexto real do noso entorno. 
- Aprender a manexar técnicas de análise dos parámetros físico-químicos da auga. 
- Ampliar o noso coñecemento no relativo ao tratamento estatístico de datos. 

ESTUDO DA ARTE  

Dentro dos traballos previos nesta área cabe destacar o Proxecto AQUA da fundación IBERCIVIS: 
proxecto estatal de ciencia cidadá que analiza pH, cloro, sabor e olor da auga da billa.  

Este traballo serviu de inspiración para a nosa investigación na que introducimos as modificacións 
oportunas: 

- Decantámonos polo emprego de métodos de medida máis precisos para poder realizar un estudo 
estatístico (pH-metro e colorímetro en lugar de papel indicador e escala comparativa de cores). 

- Descartamos analizar a olor e a sabor da auga porque son parámetros máis subxectivos e non se 
poden cuantificar. No seu lugar, pareceunos máis acertado medir condutividade eléctrica, dureza 
e concentración de nitritos e nitratos, parámetros que poden determinarse obxectiva e 
cuantitativamente e que están relacionados coa sabor da auga. 

HIPÓTESE  

A auga da billa e a auga das fontes da maioría das parroquias do Concello de Poio é de boa calidade. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Os valores establecidos para a auga de consumo humano segundo o RD 140/2003 son: 

 O pH non inflúe directamente na decisión dos consumidores e, segundo a OMS, non ten efectos 
na saúde, porén o intervalo óptimo é 6,5-9,5. 



 O cloro utilízase para a desinfección (dentro do proceso de potabilización) grazas a súa acción 
biocida: <1mg/L. 

 A condutividade eléctrica mide a concentración total de sales disoltas: <2500 S/cm. 

 Os nitritos e nitratos, asociados ao uso de fertilizantes, poden supoñer un risco para a saúde de 
bebes ata 4 meses causando “metahemoglobinemia” ou “síndrome do bebé azul”. Fóra desta 
idade: [NO3

-]<50mg/L e [NO2
-]<0,5mg/L. 

 A dureza mide o contido de calcio e magnesio. Non se propón ningún valor de referencia baseado 
nos efectos sobre a saúde, porén afecta a aceptabilidade do consumidor no referente ao sabor e 
á formación de incrustacións:  500 mg/L (50°C). 

MATERIALES E MÉTODOS 

A divulgación das enquisas e a recollida das mostras de auga realizouse a través do alumnado de 4º 
da ESO e de 1º de bacharelato do IES a quen se lles proporcionou un bote de plástico etiquetado e 
un enlace ao formulario. 

Analizáronse 60 mostras de auga da billa e 12 mostras de auga de fontes situadas nas 5 parroquias 
do noso Concello: Raxó, Samieira, Combarro, San Xoán e San Salvador cuxa distribución preséntase 
no seguinte enlace: https://www.concellopoio.gal/index.php/goberno 

Levouse a cabo un rigoroso traballo experimental para medir os parámetros de calidade de auga 
indicados previamente seguindo os materiais e métodos que se describen non seguinte vídeo: 
https://drive.google.com/file/d/1UPfVX6vKvm09flpKFKtlodRpr6CZPKXh/view 

Finalmente, fíxose un estudo estatístico dos datos obtidos e analizáronse os resultados. 

 Medición de pH 

Instrumento utilizado: de HANNA Instruments. 

Cada día, antes de analizar as mostras de auga levase a cabo a calibración do instrumento usando as 
disolucións tampón comerciais de pH 7 e pH 4 proporcionadas. Tras cada calibración, o eléctrodo 
límpase sempre con auga destilada. A continuación, introdúcese o eléctrodo na mostra de auga a 
analizar e espérase a que se estabilice o valor de pH proporcionado. 

Este instrumento é moi delicado e, en cada medida, é preciso asegurarse que non quedan burbullas 
dentro do eléctrodo e en somerxer o eléctrodo máis aló do punto da sonda de medida. Ademais 
debe almacenarse sempre procurando que quede cuberto da disolución comercial proporcionada 
para este fin (electrolito KCl). 

 Medición da concentración de cloro libre 

Instrumento utilizado: Colorímetro de cloro libre HI701 e set de reactivos de cloro libre HL93701-F 
de HANNA Instruments. 

Para cada medición séguese o seguinte procedemento: 

-Énchese unha cubeta de 10 mL coa mostra de agua (sen tratar) e introdúcese no porta-cubetas 
(colorímetro) e ponse o medidor a cero tomando esta mostra como referencia. 

 Seguidamente noutra cubeta de 10 mL baleira, engádense 3 gotas de cada un dos reactivos do 
set comercial e enrásases coa mostra de auga a analizar. Axítase 5 s e introdúcese no medidor. 

 Púlsase o botón do medidor e mantense presionado ata que aparece o temporizador.  

 Tras 60 s, o medidor amosa directamente a concentración de cloro libre en ppm (partes por 
millón). 

 Medición de condutividade 

Instrumento utilizado: CE Tester HI98303 DiST3 de HANNA Instruments. 

Cada día, antes de facer as medicións, levouse a cabo a calibración do condutímetro usando unha 
disolución comercial estándar  de 1413  S/cm.  

https://www.concellopoio.gal/index.php/goberno
https://drive.google.com/file/d/1UPfVX6vKvm09flpKFKtlodRpr6CZPKXh/view


A continuación, lávase o instrumento con auga destilada, introdúcese a sonda na mostra de auga a 
analizar e espérase a que se estabilice o valor proporcionado. Repítese este procedemento con 
todas as mostras. 

 Medición de dureza e de concentración de nitratos e nitritos 

Material: Tiras de análise de auga de acuarios de EasyTest. 

Introdúcese a tira durante 2-3 s en cada unha das mostras de auga a analizar, sacódese lixeiramente 
para secala e espérase uns 60 s para medir os parámetros a analizar por comparación da cor coa 
escala de cores proporcionada. 

 Destilación de auga 

Foi preciso usar auga destilada para limpar todos os instrumentos de medida anteriormente citados. 
Empregouse un destilador Water Still 3-4 L/h de VENTUS. 

RESULTADOS 

A enquisa realizada amosa que un 41% das familias consumen só auga embotellada, un 27% auga da 
billa ou das fontes e un 32% dos dous tipos. 

 Os valores de condutividade atópanse por debaixo dos 2500 S/cm máximos permitidos. De feito, 
35 das 60 mostras presentan unha condutividade entre 34 e 67 S/cm o que indica baixa 
concentración salina e, polo tanto, auga de mineralización débil. 

 A concentración de cloro e a dureza da auga está, en todas as mostras, dentro dos valores 
permitidos. 

 A concentración de nitratos non supera os 50 mg/L permitidos salvo nunha mostra da parroquia 
de Raxó cuxo valor é 100 mg/L. 

 Respecto ao pH, en máis do 50% das mostras analizadas, foi inferior a 6,5 que estaría por debaixo 
do intervalo óptimo (6,5-9,5). 

Neste enlace (https://drive.google.com/file/d/102j_t4mbjjmBGlDfTWlDD8DYel0jecA7/view) 
accédese ao vídeo onde detallamos os resultados obtidos. 

CONCLUSIÓNS 

Os resultados poñen de manifesto que os parámetros analizados na auga da billa de Poio atópanse 
dentro dos límites permitido para auga de consumo humano. 

Cabe resaltar que a auga do noso Concello presenta un pH medio máis ácido do habitual aínda que, 
segundo as recomendacións da OMS3, isto non ten consecuencias a nivel de saúde. 

En base ás medias do valores analizados, das 5 parroquias de Poio, a de Samieira parece que é a que 
presenta auga de maior calidade. 

O luns 16 de marzo tiñamos concertada unha entrevista en Ondacero Pontevedra par explicar o noso 
proxecto e non foi posible polas COVID-19. Temos pendente poñernos en contacto con Concello 
para valorar a campaña de información e concienciación. 
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