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ÉS EL SULFAT DE COURE NOCIU PER AL MEDI AMBIENT?

RESUM
En aquest treball d’investigació hem tractat d’averiguar com afecta el 
sulfat de coure en la nostra biodiversitat i per a això hem utilitzat la 
lemna minor, anomenada llentilla d’aigua, i dissolucions de sulfat de 
coure per a fer les proves.
Hem de saber que el coure pot ser tòxic i que es pot produir una 
intoxicació per coure per menjar o inhalar pols de pintura antiga. 

INTRUCCIÓ
En aquest treball ens hem qüestionat com afecta el sulfat de 
coure en la biodiversitat Per vore en quina quantitat afecta de 
manera nociva. Per això hem preparat dissolucions amb 
diferent concentració de sulfat de coure i hem posat el mateix 
número de plantes en diferent quantitat de gotes de la 
dissolució.
S’estudiarà l’efecte que causa el sulfat de coure al llarg de 5 
dies  en els diferents recipients amb les plantes, anomenades 
llentilles d’aigua.

ANTECEDENTS 
·LLENTIA D’AIGUA: Planta aquàtica xicoteta, es troba en 
aigües dolces i sol tindre entre 1-4 fulles.
·SULFAT DE COURE: Component químic de color blau, 
normalment es troba cristalitzat .
·TOXICITAT DEL SULFAT DE COURE EN LES PLANTES : 
Aquest compost sol ser molt tòxic, al trobar-se al sòl afecta les 
arrels de les plantes i causa que aquestes s’afebleixen.

METODITZACIÓ
1)Preparació de la dissolusió del sulfat de coure.
2)Creació de 6 entorns aquàtics.
3)En cada entorn es diposita el mateix número de plantes en diferent 
quantitat de gotes de dissolució.
4)Es posa a cada recipient una etiqueta amb la concentració de sulfat 
de coure que porta.
5)Al cap de 5 dies , hem anotat els resultats de quantes fulles de les 
plantes es mantenen vives i hem fet unes gràfiques.

A continuació tenim una taula i una gràfica, on hi trobem 
els resultats de l’experiment realitzat.
Ací es veuen representades el nombre de plantes que 
vam posar i la quantitat de fulles que té cadascuna 
després del procés.

Amb aquesta investigació hem pogut comprovar si el sulfat de coure 
es nociu per a la nostra biodiversitat i com hem vist en els resultats de 
les gràfiques, si que ho és ja que als primers dos dies els recipients 
amb major concentració son els que més fulles perden i al final dels 
experiments l’únic recipient que seguix tenint plantes amb fulles es el 
que té una concentració de 0 ppm, això vol dir que la nostra hipòtesis 
si es correcta

CONCLUSIÓ
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