
 

Questão discursiva 3 
 

 
a) Cite o tipo de ligação química que ocorre entre átomos de enxofre e de oxigênio nos íons sulfato. 
b) Estime se o pH da solução usada para floculação é ácido ou básico. 
c) Explique por que partículas sólidas podem ser decantadas no processo de purificação da água. 

(Limite sua resposta a três linhas.) 
d) O esquema abaixo representa possíveis consequências do processo clássico de eutrofização em 

determinado ecossistema aquático. Considerando que todas as populações presentes no 
esquema são afetadas com o aumento ou a redução do número de indivíduos, quais são as 
populações que apresentam redução do número de indivíduos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e) Qual é o efeito abiótico clássico decorrente da eutrofização provocado pela alteração do número 
de indivíduos decompositores aeróbicos, conforme o esquema acima?  

f) Cite um possível risco ambiental e sua(s) consequência(s) provocado pelo descarte de óleo de 
cozinha diretamente na pia, em imóveis sem caixa de gordura e com esgoto ligado à rede 
pluvial. 

 
 

ANÁLISE 
 

A questão abordou um tema atual e do cotidiano dos candidatos amplamente divulgado nos 
meios de comunicação, que é a influência humana sobre o meio ambiente. Entre os assuntos 
abordados, destacaram-se: (i) os conceitos de ligação química e pH e o efeito da densidade no 
processo de decantação das partículas sólidas durante uma etapa de tratamento dos efluentes 
domésticos e (ii) a contaminação dos mananciais como a principal causa da eutrofização, resultando 
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A residência de Margarida possui sistema de reúso de água e instalações adequadas para a 
ligação dos efluentes domésticos à rede de esgoto. O esgoto é submetido a processos de 
desinfecção, coagulação/floculação, decantação e filtração em estações de tratamento de água 
(ETA). Inicialmente, a água a ser clarificada recebe uma solução para floculação, composta de 
sulfato de alumínio e água de cal (solução contendo hidróxido de cálcio), e ingressa nos 
floculadores, onde é submetida à agitação mecânica. A seguir, dirige-se aos decantadores, onde 
permanece por 3 a 4 horas, tempo necessário para que as partículas maiores depositem-se no 
fundo dos tanques. A água, então, extravasa para canaletas, no topo dos decantadores, e passa 
por filtros constituídos por camadas sucessivas de antracito e areia de várias granulometrias, 
suportadas sobre cascalho. 
No entanto, o tratamento de efluentes domésticos em ETA só é possível por meio da ligação 
adequada à rede de esgoto, o que não é a realidade da maioria das residências no Brasil. 
Segundo Rosa (2012), em Florianópolis, cerca de 50% das residências atendidas pela rede de 
esgoto apresentam irregularidades, como falta de caixa de gordura e ligação do esgoto à rede 
pluvial. Tal situação pode resultar no lançamento de grande quantidade de efluentes domésticos, 
sem tratamento, no ambiente, o que é uma das principais causas de eutrofização. 
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em prejuízos sociais, financeiros e ecológicos, em decorrência de falhas nas ligações dos efluentes 
domésticos às estações de tratamento de água (ETA). Com o objetivo de propor uma questão 
interdisciplinar, a banca utilizou o problema da Questão Discursiva 1, destacando a importância de 
medidas de prevenção da poluição ambiental para o funcionamento das cidades. Além disso, 
assuntos de duas disciplinas (Química e Biologia) foram abordados na questão. Para exemplificar o 
processo de eutrofização, um esquema de eventos sequenciais foi apresentado, com o objetivo de 
verificar a capacidade interpretativa e os conhecimentos dos fenômenos biológicos dos candidatos. A 
maioria dos candidatos, cerca de 74%, obteve um desempenho mediano, entre 0,5 e 1,5 ponto, 
apenas 0,96% dos candidatos obtiveram a pontuação máxima na questão e cerca de 7,3% não 
pontuaram.  
 


