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Apresentação
Entendendo a Química Ambiental como um vetor de descompartimentalização
da Química como uma ciência natural, Mozeto e Jardim (2002) afirmam que “A
Química Ambiental é hoje reconhecida como o maior e mais natural exemplo
da intermultidisciplinaridade da Química como ciência exata”. A ideia clara dos
autores sobre o vasto elenco das interfaces da Química Ambiental demonstra o
quão é inspirador, desafiante e profícuo discorrer sobre o tema.
Tendo como tema central a Química Ambiental, a presente obra didática divide-se em quatro unidades que tratam dos ciclos biogênicos, da hidrosfera, da atmosfera e da litosfera.
Na unidade 1, que se refere aos ciclos biogênicos, são abordados os
quatro ciclos mais importantes da natureza , a saber: ciclo do carbono, ciclo do
nitrogênio, ciclo do fósforo e ciclo do enxofre. Nesse estudo, podemos observar como estes ciclos são importantes para que haja o reaproveitamento de
nutrientes envolvendo transformações ocorridas em nível do ar, água e solo.
A existência desses ciclos permite que haja um deslocamento de substâncias
sendo envolvido todos os seres vivos como plantas e animais, promovendo
uma reciclagem de elementos químicos e substâncias tão importantes para a
vida no planeta.
A unidade 2 refere-se ao estudo da hidrosfera. Nessa unidade, estudaremos a água no que se refere à sua composição, propriedades físicas e
químicas. Inicialmente são relatados os primeiros estudos sobre a água. Em
seguida, no item 2, faz-se referência ao estudo dos elementos que compõem
a água, como hidrogênio e oxigênio, depois é feito um estudo sobre a água
no que se refere as seu ciclo, destacando a sua importância no cotidiano do
planeta. No item quatro, é abordado o tema sobre os tipos de água existentes
relacionados às substâncias que nela se solubilizam. Em seguida, são estudados os métodos de tratamento e purificação das águas em que os poluentes
são bastante comentados, abordando-se os métodos de poluição e os tipos
de poluentes bem como a maneira de se resolver este problema tão comum
nos nossos dias e tão prejudicial à vida.
A unidade 3, contempla a atmosfera, as fontes de poluição e poluentes
atmosféricos, salientando os efeitos ambientais sobre o clima, a temperatura,
a saúde, os vegetais e os ecossistemas terrestres.
O tema inicial dessa unidade caracteriza as fontes de poluição naturais e antrópicas, bem como os poluentes, destacando, sobretudo, as
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ações que afetam a higidez humana, animal e vegetal, e causam a deterioração dos materiais.
A descrição das camadas atmosféricas e a discussão sobre a camada
de ozônio compõem o segundo tema da unidade 3, enfatizando-se o mecanismo de formação e a decomposição por ação dos CFCs e outros poluentes
bem como os efeitos da destruição da camada de ozônio sobre a Antártica.
A caracterização dos combustíveis fósseis e do controle das emissões
automotivas constitui o terceiro tema da unidade 3, que tem como destaque
evidenciar o smog fotoquímico, descrevendo as reações de formação e avaliando as consequências desse fenômeno poluente.
Com um enfoque sobre a acidez das chuvas causada por ação dos
óxidos de enxofre e de nitrogênio, o tema 4 da última unidade destaca o mecanismo de formação, bem como os efeitos e as consequências das chuvas
ácidas sobre solos, vegetação, materiais e ecossistemas aquáticos.
O efeito estufa e a inversão térmica são discutidos no último tema da
unidade 3 analisando-se o ciclo do fluxo de radiação solar, a contribuição de
gases para o efeito estufa, a evolução da temperatura terrestre e o fenômeno
da inversão térmica. A unidade 3 é finalizada avaliando-se as consequências
do efeito estufa e da inversão térmica.
A última unidade, a unidade 4 que trata sobre a litosfera, é subdividida em
três principais temas. O primeiro tema é uma fundamentação sobre a formação,
o intemperismo, a estrutura e as propriedades físicas e químicas dos solos.
O terceiro tema da unidade 4 tem como proposição pôr em foco as propriedades dos fertilizantes orgânicos e inorgânicos, salientando suas ações sobre o meio ambiente, bem como as vantagens e desvantagens do seu emprego.
O tema final dessa unidade aborda os praguicidas, explicitando três
classes: inseticidas, herbicidas e fungicidas. Tendo como exemplo alguns praguicidas, a abordagem visa apresentar suas características químicas e seus
efeitos sobre a saúde, os vegetais, o solo, o ar e a água.
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Ciclos Biogênicos
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Objetivos
l

Compreender a importância do elemento carbono na natureza.

l

Entender os processos de deslocamento do nitrogênio na litosfera, hidrosfera e atmosfera.

l Conhecer as diversas fontes do fósforo e a sua utilidade junto ao seres vivos

e ao meio ambiente.
l

Descrever o fluxo do enxofre na natureza, observando os danos causados
ao meio ambiente através da chuva ácida.

Introdução
Alguns elementos químicos ditos biogênicos (geradores de vida), entre eles o
carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, desempenham um papel muito importante na existência de vida no planeta. Esses elementos compõem alguns nutrientes inorgânicos que através de vários organismos vivos, circulam na água,
ar e solo. Esses deslocamentos são chamados de Ciclos Biogênicos. Cada
elemento químico possui o seu próprio Ciclo Biogênico com suas características peculiares, sendo todos eles muito importantes para o meio ambiente.
Nessa unidade discutiremos a ocorrência na natureza do ciclo do carbono, do
ciclo do nitrogênio, do ciclo do fósforo e do ciclo do enxofre, observando cada
etapa na litosfera, hidrosfera e atmosfera.

1. Ciclo do carbono
O carbono, embora seja o décimo sétimo elemento em abundância na crosta
terrestre, apresenta-se principalmente na forma de carvão, petróleo e diversos
carbonatos, como: calcários ou dolomita, totalizando cerca de 2 . 1016 toneladas. No Universo, a sua abundância é insignificante uma vez que o hidrogênio
(H) ocupa o 1o lugar com 92%, o hélio (He), o 2o com 7%, e o carbono, juntamente com outros elementos, compõe o restante do percentual que é de 1%.
O carbono se apresenta na natureza constituindo os compostos orgânicos existentes nas plantas e nos animais, assim como também combinado
com elementos inorgânicos nas rochas e minerais.
O carbono circula no nosso ambiente através da crosta terrestre, da
água e do ar e faz parte de um grande ciclo biogeoquímico que se apresenta
através de dois modos: um rápido em nível biológico, e um lento, em nível
geológico.
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O ciclo rápido do carbono se caracteriza principalmente pela produção de
CO2, pelo carbono existente na atmosfera em forma de outros gases, pelos organismos vivos compondo suas células, pelos compostos dissolvidos nos oceanos
e em minerais carbonatados existentes no fundo dos oceanos. Na atmosfera, a
concentração de CO2, em média, é de 0,046% em peso, e 0,031%, em volume.
Embora com percentuais tão pequenos, a existência do CO2 é essencial à vida no planeta uma vez que ele é essencial na ocorrência da fotossíntese, efetivada pelas partes verdes das plantas e por algumas algas marrons e
azuis, que removem cerca de 300 bilhões de toneladas de CO2 da atmosfera
correspondente a 15 % do total, gerando produção de oxigênio tão importante
para os seres vivos. As plantas, através da fotossíntese sob a ação da luz solar, absorvem o CO2 do ar atmosférico, produzindo O2 e hidratos de carbono
em forma de açúcares, como vemos na Reação 1 (fotossíntese).
Reação 1 –– 6CO2 + 6H2O + energia (luz solar) → C6H12O6 + 6O2
Através da respiração, os animais liberam para a atmosfera, em forma
de CO2, parte do carbono absorvido na alimentação, conforme Reação 2
(respiração).
Reação 2 ––– C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O + energia

Figura 1 – Ciclo do carbono.

O ciclo biológico do carbono (Figura 1) se completa quando, em dias
ensolarados, as plantas absorvem o CO2 do ar atmosférico liberando O2 e
produzindo alimentos. Paralelo a isso, os seres vivos (animais e micróbios) se
alimentam e, através da respiração, absorvem o O2 e liberam o gás carbônico,
que será utilizado pelas plantas na fotossíntese. No inverno, pela ausência de
luz solar, essa troca é mais lenta, o que acontece também no deserto, onde a
umidade é baixa. Isso ocorre devido à presença de água e luz solar ser fator
significativo para que o ciclo se complete, por estarem presentes nas duas
reações de fotossíntese e respiração.
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A mesma quantidade de CO2 é devolvida à atmosfera pela respiração
dos animais e das plantas que, na ausência de luz solar, realizam a reação
inversa, ou pela putrefação de animais ou plantas. A queima de combustíveis
fósseis, principalmente petróleo, carvão e gás natural (CH4), assim como as
queimadas em florestas estão alterando esse equilíbrio, fazendo com que haja
uma grande liberação de CO2 na atmosfera e gerando um aumento excessivo
de temperatura no ambiente, chamado de efeito estufa.
Esse aumento de temperatura ocorre porque as moléculas de CO2
absorvem fortemente na região do infravermelho, fazendo com que parte do
calor que seria devolvida para o espaço, permaneça retida na atmosfera gerando, portanto, aquecimento global. Esse efeito é importante para que o planeta se mantenha com um equilíbrio de temperatura durante o dia e à noite,
possibilitando a existência de vida.
A liberação de grande quantidade de CO2 provoca um aumento significativo na temperatura, produzindo degelo das calotas polares, tendo como
consequência o aumento do nível dos mares, gerando enchentes e colocando em risco de desaparecimento muitas ilhas importantes na perduração da
biodiversidade no planeta. O principal responsável pelo efeito estufa é o CO2,
porém outros gases liberados para o meio ambiente também contribuem em
menor escala para esse efeito, como os óxidos de nitrogênio liberados pela
combustão da gasolina nos motores dos carros e aviões supersônicos, os freons dos aerossóis e refrigerantes, o metano (CH4) produzido pelas bactérias
do solo e pelo rúmen dos ruminantes.

13

Manto da terra é a camada
situada abaixo da crosta
terrestre

Subdução ocorre quando
placas tectônicas colidem e
uma mergulha embaixo da
outra no manto terrestre.

As placas tectônicas são
fragmentos da litosfera que
se movem ocasionando
uma intensas atividade
geológica resultando em
terremotos e vulcões.

O ciclo geológico, também chamado de ciclo lento, ocorre em uma escala de milhões de anos e integra a própria estrutura do planeta, que teve
início há cerca de 4,5 bilhões de anos. A grande maioria do carbono se encontra na litosfera na forma pura, como grafite ou diamante, ou combinado
com outros elementos e compostos, principalmente o carvão, o petróleo e as
rochas do tipo carbonatos.
Através do processo de erosão, esses carbonatos são arrastados para
os lagos, rios e oceanos e vão se acumulando ao longo do tempo, onde são
arrastadas para o manto da terra por um processo chamado de subdução,
onde se encontram as placas tectônicas. Estas ficam sujeitas a grandes pressões e temperaturas debaixo da superfície da terra, ocorrendo assim a fusão
das rochas sedimentares que, nessa situação, reagem com outros minerais
produzindo grande quantidade de gás carbônico. O CO2, juntamente com outros gases, é devolvido à atmosfera através das explosões vulcânicas, completando assim o ciclo.
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Os nitritos são compostos
que possuem o radical
iônico NO2−.
Os nitratos são compostos
iônicos cujo radical iônico é
o NO3−.
Liquefação é a passagem
do estado gasoso para o
estado líquido.

Atmosfera inerte é um meio
neutro constituído de gases
pouco reativos como gases
nobres ou nitrogênio.

Algas cianofíceas ou algas
azuis são microorganismos
aquáticos que processam a
fotossíntese.

As bactérias aeróbicas
vivem em presença de
oxigênio e as anaeróbicas
na ausência de oxigênio.

2. Ciclo do nitrogênio
O nitrogênio é um elemento muito importante para os seres vivos, pois é o
componente essencial dos aminoácidos e proteínas. As proteínas são constituídas de 50% de C, 25% de O, 7% de H, 0,5 % de S, 0,5 % de P e 17% de
N. Ele é o 33º elemento em abundância relativa. Compõe 78% do ar atmosférico, porém, na crosta terrestre, não é muito abundante devido ao fato de se
apresentar principalmente na forma de nitratos e estes serem muito solúveis
em água, sendo assim arrastado para o mar, lagos e rios, sempre que chove.
Por conta dessa solubilidade em água, o maior depósito de nitrato de
sódio (NaNO3), junto com pequena quantidade de outros nitratos, ocorre na
região desértica do Chile com 720km de extensão, sendo então esse composto chamado de salitre do Chile. O gás nitrogênio é obtido principalmente
da destilação fracionada do ar liquefeito, juntamente com outros gases: O2, Ne,
Ar, Kr e Xe. Como possui ponto de ebulição menor que o O2, é destilado antes.
É usado intensamente como atmosfera inerte nas pesquisas, nas indústrias
de ferro e aço e nas refinarias de petróleo, devido à grande estabilidade das
suas moléculas. Também é usado como refrigerante.
Na natureza, há uma troca contínua de nitrogênio entre a litosfera, a
atmosfera e a hidrosfera e os organismos vivos. Embora o N2 esteja presente em grande quantidade na atmosfera, somente alguns poucos microorganismos vivos conseguem aproveitar o nitrogênio na sua forma molecular. As
plantas não podem usar o nitrogênio na sua forma molecular por causa da
forte ligação N-N, que é de 944kJ/mol. Isto faz com que o gás nitrogênio seja
tão inerte que se assemelha aos gases nobres.
Para estar disponível para os organismos vivos, o nitrogênio tem que estar
na sua forma combinada com outros elementos, formando nitratos, nitritos amônia, etc. Apenas certas bactérias chamadas de nitrificantes e algumas algas
cianofíceas podem fixá-lo diretamente
do ar através de reações bioquímicas. A
quantidade de nitrogênio que circula no
meio ambiente é cerca de 108 a 109 toneladas ao ano. O processo da circulação do nitrogênio através do ar, do solo,
da água e dos seres vivos é chamado de
Ciclo do nitrogênio (Figura 2).
Figura 2 – Ciclo do nitrogênio
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Este processo se compõe de várias etapas. Considere que o nitrogênio está presente no solo em forma de compostos como: nitratos, nitritos e
íons amônio. Como os nitratos são muito solúveis, eles são levados pela água
por ocasião das chuvas. A nitrificação do solo é realizada por dois tipos de
bactéria. As nitrificantes ou aeróbicas, que fixam o nitrogênio da atmosfera,
transformam-no em nitrato, de acordo com a reação abaixo.
NH4+ + 2 O2 → NO3- + 2H+ + H2O
As bactérias desnitrificantes ou anaeróbicas transformam os nitratos
(NO3-) nos gases N2 e NH3, que escapam para a atmosfera.
nitratos → nitritos → NO2 → N2 → NH3
O NH3 é devolvido ao solo através das chuvas, assim o ciclo microbiológico é completado.
O nitrogênio pode também retornar ao solo quando as plantas o absorvem do solo e estas servem de alimentos para os animais, que podem também servir de alimentos para outros animais. Após a digestão, esses animais
excretam substâncias nitrogenadas, geralmente ureia e ácido úrico, que são
devolvidas ao solo.
Na decomposição de animais mortos, todo o nitrogênio é devolvido ao
solo, completando assim o ciclo do nitrogênio ocorrido na natureza. As plantas
precisam desse elemento para o seu crescimento e a reposição de nitrogênio
no solo é feita cerca de 60% pelas bactérias, daí a importância de não serem
feitas queimadas para que elas não sejam destruídas, evitando assim a existência de desertificação no meio ambiente.

3. Ciclo do fósforo
O fósforo é um elemento químico que ocupa o 11o lugar em abundância na
crosta terrestre. É representado pelo símbolo P e tem grande importância na
natureza, por ser um dos elementos necessários para o desenvolvimento das
plantas. Nos animais, cerca de 60% dos ossos e dentes são constituídos de
fosfato de cálcio Ca3(PO4)2 ou fluorapatita [3 Ca3(PO4)2.CaF2], além de compor as estruturas dos ácidos nucleicos RNA e DNA, responsáveis pela transmissão genética de cada indivíduo.
Ele também está presente nas estruturas do ATP (adenosina trifosfato) e ADP (adenosina difosfato) onde a quebra da ligação de um grupo fos-

Livro_Quimica_Ambiental.indd 15

As substâncias simples são
compostas de um só tipo
de elemento químico

Alotropia é a capacidade
de um elemento químico
gerar substâncias simples
diferentes

03/07/2019 11:12:16

16 FROTA, E. B. e VASCONCELOS, N. M. S. de

fatado é responsável pela transformação do
ATP em ADP, liberando 33kJ/mol de energia,
sendo essa reação responsável pela energia
consumida pela célula, portanto de fundamental importância para os animais. O fósforo, por
ser muito reativo, não existe espontaneamente
na forma elementar na natureza, e sim normalmente combinado com oxigênio e outros elementos. Ele pode ser sintetizado através da reação do Ca3(PO4)2 com SiO2, produzindo P4O10
e, em seguida, este reduzido a fósforo por carbono sob alta temperatura (1400 a 1500 oC).
2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 → 6CaSiO3+ P4O10
P4O10 + 10C → P4 + 10CO
O fósforo elementar é sólido à temperatura ambiente e se apresenta com diversas formas alotrópicas (Figura 3).

Figura 3 – Alotropia do fósforo.

O P4, também chamado de fósforo branco, é uma forma tremendamente reativa que queima ao ar a 35oC, formando P4O10 e liberando luz, tendo
por isso de ser armazenado sob água e é bastante tóxico. A forma alotrópica
polimérica Pn é mais estável, de cor vermelha e é produzida quando o fósforo
branco é aquecido a 250oC, sob ação da luz. Quando aquecido a temperaturas maiores que 800o, forma-se moléculas discretas de P2 que também não
queimam ao ar, portanto são estáveis.
A forma alotrópica mais estável do fósforo é obtida quando o fósforo
branco é aquecido sob alta pressão. Nesse caso, forma-se uma estrutura altamente polimerizada, possuindo várias camadas, sendo termodinamicamente
mais estável e podendo ser exposta ao ar por não sofrer ignição. Cerca de
90% dos fosfatos extraídos das rochas são empregados como fertilizantes no
enriquecimento do solo.
O íon fosfato é então absorvido pelas plantas para o seu desenvolvimento. Os animais recebem o fosfato através da ingestão de alimentos e da
água. Com a morte das plantas e dos animais, o fósforo retorna ao solo indo
compor novamente as rochas originais. Assim, o fósforo se move compondo
o ciclo chamado de Ciclo do fósforo (Figura 4).
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Guano é o excremento
proveniente dos pássaros.

Figura 4 – Ciclo do fósforo.

Nesse ciclo desempenha papel também importante as aves marinhas que,
ao se alimentarem de peixe e expelirem o guano no solo, devolvem parte do fósforo ingerido. Os peixes e animais marinhos possuem alto teor de fósforo, devido
ao fato de grande parte dos fosfatos ser solúvel em água e, consequentemente,
carregada para lagos, rios e oceanos, por ocasião das chuvas. Em seu ciclo, o
fósforo não tem fase gasosa porque são raros os gases que possuem fósforo, isto
torna o Ciclo do Fósforo um dos mais simples existentes na natureza.

Rochas sedimentares são
formadas por sedimentos
constituídos de rochas,
lama e matéria orgânica
carregados pela água e
pelo vento.

Combustíveis fósseis
são formados através da
decomposição lenta da
matéria orgânica (planta e
animais).

4. Ciclo do enxofre
O enxofre é um elemento químico relativamente abundante na crosta terrestre. Ocupa na escala de abundância o 16o lugar, é de cor amarela e queima ao
ar, produzindo óxidos. O enxofre é encontrado nas rochas sedimentares, nas
rochas formadas através das explosões vulcânicas, no carvão, nos combustíveis fósseis junto ao gás natural (CH4), na forma de H2S, etc.
O enxofre é um elemento necessário para os seres vivos, pois ele é um
importante constituinte de alguns aminoácidos, como cistina, cisteina e metionina, sendo um componente essencial de algumas moléculas de proteína.
Cerca de 90% do enxofre produzido no mundo é convertido industrialmente
em ácido sulfúrico (H2SO4) pela reação do SO2 com O2, catalisada por pentóxido de vanádio, produzindo SO3. A reação do SO3. com a água produziria
imediatamente ácido sulfúrico, mas como se trata de uma reação violenta, em
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Aminoácido é uma
molécula orgânica que
contém um grupo amino
(-NH2 ) e um grupo
carboxílico(-COOH) e é um
constituinte das proteínas.

Catalisadores são
substâncias que alteram a
velocidade da reação, mas
não participam dela.

Ligações cruzadas são
ligações covalentes feitas
entre cadeias poliméricas
lineares dando origem a
polímeros tridimensionais
de alta densidade.

nível industrial, o SO3 é inicialmente dissolvido em H2SO4, produzindo o ácido
pirosulfúrico (H2S2O7), também chamado de ácido sulfúrico fumegante. Em
seguida, pela reação com H2O, o ácido pirosulfúrico se transforma em H2SO4.
2SO2 + O2 –catalisador (VO5 ) → 2SO3
SO3 + H2SO4

→ H2S2O7

H2S2O7 + H2O

→ H2SO4

Cerca de 60% do ácido sulfúrico (H2SO4) produzido industrialmente é
utilizado na produção de fertilizante, devido às plantas, através de suas raízes
juntamente com a água, absorverem os sulfatos (SO42-). Os outros 40% são
utilizados na produção de outros reagentes, entre eles, sulfitos (SO32-), hidrogenosulfitos (HSO3-), usados como conservante e alvejante.
Cerca de 10% da produção do enxofre que não é utilizado na produção
de H2SO4 é empregado na obtenção do S elementar e este é usado na vulcanização da borracha, através da formação de ligações cruzadas com compostos
orgânicos que contenham ligações duplas C–C, como as existentes na borracha. Outro uso do enxofre na sua forma elementar é na fabricação de fungicida,
inseticida e pólvora.
O ácido sulfúrico, apesar de ser importante na adubação do solo, torna-se danoso ao meio ambiente quando formado na atmosfera espontaneamente. Isso ocorre através da produção dos gases SO2 e SO3, proveniente da
queima da madeira e carvão ocorrida nas padarias, fábricas, queimadas, etc.
→ SO2

madeira + O2
2SO2 + O2

→ 2SO3

SO3 + H2O

→ H2 SO4

Essa emissão poderia ser evitada com o uso de um filtro de NaOH nas
chaminés das padarias e indústrias, ocorrendo retenção do SO3 em forma do
precipitado Na2SO4, como mostra a reação abaixo.
4NaOH + 2SO3

→

2Na2SO4 + 2H2O

Ao serem liberados na atmosfera, esses gases combinam-se com vapor
de água dando origem à formação de ácido sulfúrico (H2SO4), que permanece
no ar e volta ao solo, aos lagos e aos rios através das chuvas. Esse gás (H2SO4)
é o principal componente da chamada chuva ácida. Esta, por sua vez, prejudica
o meio ambiente, acidificando o solo e dificultando a retirada dos nutrientes pela
raiz das plantas. Diminui assim o seu crescimento e provoca danos às suas
folhas, comprometendo assim a realização da fotossíntese e prejudicando a
produção agrícola. Ela provoca ainda a destruição dos monumentos.
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Ao baixar o pH da água tornando-a mais ácida e insalubre, provoca
a corrosão dos canos, facilitando a solubilização de alguns metais, como o
cobre, que provoca danos neurológicos, e alumínio, este ligado a uma incidência crescente do mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa dos
neurônios, causando demência.
O retorno do enxofre lançado à atmosfera faz parte de um ciclo chamado de Ciclo do enxofre (Figura 5).

Figura 5 – Ciclo do enxofre

No solo, o enxofre permanece armazenado na forma elementar ou
compondo os minerais em forma de sulfatos (SO42-), sulfetos (S2-), etc. Com
a erosão provocada pelas chuvas, os sulfatos se solubilizam, sendo assim facilmente absorvido pelas raízes dos vegetais. Estes produzem alimentos que
vão nutrir os animais, que devolvem o enxofre ingerido através de flatulência
ou quando morrem através da decomposição.
Na atmosfera, o enxofre se encontra combinado com o oxigênio e outros elementos formando os gases SO2 (dióxido de enxofre), SO3 (anidrido sulfídrico, H2SO4 (ácido sulfúrico), H2S (gás sulfídrico) e retornam ao solo através
das chuvas. As bactérias também exercem uma atividade importante nesse
ciclo, visto que algumas podem transformar os sulfatos existentes no solo em
gás sulfídrico, sendo esse liberado para a atmosfera ou oxidado a enxofre elementar, que pode ser expelido através das erupções vulcânicas, juntamente
com alguns gases sulfurosos. Assim se completa o Ciclo do enxofre.
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Síntese do Capítulo 1
Nesse capítulo discutimos como ocorre na natureza o ciclo do carbono onde
comentamos sobre os efeitos desse elemento no meio ambiente em relação
à participação dele na composição dos seres vivos, assim como ao efeito
no meio ambiente que ocorre quando, através da queima de combustíveis
fósseis, gases como o monóxido de carbono (CO) e o gás carbônico (CO2)
são lançados na atmosfera induzindo ao aumento de temperatura do planeta
também chamado de efeito estufa.
Estudamos o ciclo do nitrogênio, através do qual podemos observar o
quanto esse elemento é importante na composição do solo favorecendo ao
crescimento das plantas, sendo a fixação do nitrogênio ocorrida principalmente pelas bactérias nitrificantes e desnitrificantes daí a importância de se evitar
as queimadas. Também foram vistos os deslocamentos do fósforo principalmente através do solo, da água e dos seres vivos, em que verificamos a importância desse elemento na formação dos ossos e das moléculas de ATP E
ADP importantes na produção de energia para uso dos animais.
Em relação ao ciclo do enxofre, estudamos a existência desse elemento na hidrosfera, litosfera e atmosfera e assim verificamos como a liberação
de SO2 nas chaminés prejudicam o meio ambiente, através da formação do
ácido sulfúrico, dando origem a chuva ácida que danifica o meio ambiente
acidificando o solo e destruindo monumentos.

Atividades de avaliação
1. Responda:
a) Quais os gases responsáveis pelo efeito estufa?
b) Quais as consequências desse efeito para o meio ambiente?
c) Comente sobre o Ciclo do carbono.
2. Como é feita a fixação do nitrogênio no solo através das bactérias nitrificantes e desnitrificantes? Qual a importância disso?
3. Comente, com riqueza de detalhes, o Ciclo do fósforo, ressaltando a sua
importância para o meio ambiente e para os seres vivos.
4. Responda:
a) O que é alotropia?
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b) Quais as formas alotrópicas do fósforo?
5. Explique:
a) o Ciclo do enxofre.
b) as reações responsáveis pela formação do ácido sulfúrico quando ocorre liberação de SO2 pela queima da madeira.
c) o que é chuva ácida e quais os danos que ela provoca ao meio ambiente.
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Objetivos
l Mostrar a importância da Sistemática Vegetal e suas relações com outras ciências.
l Estudar os elementos que compõem a água.
l Analisar a origem e distribuição da água no planeta.
l Identificar os tipos de água existentes relacionadas à sua composição química.
l Analisar as propriedades químicas e físicas da água.
l Discutir sobre as impurezas da água.
l Entender os métodos de purificação da água.

Introdução
A água é uma substância essencial à vida. Ela cobre 70% da área do planeta,
porém a maior quantidade de água potável se encontra em áreas subterrâneas ou compondo as geleiras e montanhas onde os seres humanos não tem
acesso. Cerca de 80% do nosso corpo é constituído de água e ela é também
muito útil na higienização doméstica, assim como nos processos industriais.
Existem alguns países da África e do Oriente Médio com enorme escassez de água potável por isso torna-se necessário o uso da água potável com
moderação, uma vez que a maior parte da água existente no planeta não é
própria para o consumo. Torna-se necessário então que haja uma maneira da
água ser usada pelos seres humanos com cautela evitando-se ao máximo o
desperdício bem como o descarte de dejetos poluentes para que esse bem vital para os seres vivos possa perdurar por mais tempo com condições de uso.

1. Primeiros estudos sobre a água
Na Antiguidade, o filósofo grego Aristóteles (348 – 322 a.C.) acreditava
que a água era o que hoje conhecemos como uma substância simples,
ou seja, ela era constituída de um só
elemento químico, o que tornava impossível a separação dela em outras
substâncias.
Esse conceito perdurou por
bastante tempo até que, no século
XVIII, Joseph Priestley (1733 – 1804), Figura 1 – Estudiosos dos fenômenos químicos: Aristóteles (A), Priestley (B),
Lavoisier(C), Gay-Lussac(D) e Humbold (E)
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filósofo e teólogo inglês, contestou Aristóteles, postulando que a água não seria uma substância simples, podendo ser decomposta em componentes. Mas
ele não conseguiu provar a sua teoria. Foi Antoine-Laurent Lavoisier (1743
– 1794) que derrubou a hipótese de Aristóteles, demonstrando através de experiências que a água não era uma substância simples, mas composta por
moléculas formadas por dois elementos, oxigênio e hidrogênio, que poderiam
ser desmembrados da molécula.

Por ser menos denso que
o ar, enchendo-se um
balão com hidrogênio,
fechando-se a boca do
balão e soltando-o, o balão
sobe. Quando se introduz
um palito de fósforo com
a ponta em brasa dentro
de um tubo de ensaio
contendo hidrogênio, ocorre
uma pequena explosão.

Fusão nuclear é a mistura
de núcleos para formar um
núcleo de um elemento
mais pesado, ocorrendo
com uma grande liberação
de energia.
Para cada grama de
hidrogênio consumido na
fusão nuclear é liberado 3 x
108kJ de energia.

  

2
1

H+ 21 H ⎯
⎯→23 He + η + E   

LouisJoseph Gay-Lussac (1778 – 1850) e Alexander von Humbold
(1769 – 1859) tomaram como base as pesquisas de Lavoisier e verificaram
que, na molécula da água, a proporção de átomos de hidrogênio e oxigênio
era de dois para um, respectivamente, chegando-se, portanto, à conclusão de
que a fórmula da água é H2O.

2. Componentes da água
2.1. Hidrogênio
O hidrogênio é conhecido dos alquimistas desde o século XVI, mas só existe
um registro autêntico da sua descoberta em 1766. Foi naquele ano que o
químico inglês Henry Cavendish preparou o gás por vários métodos e o seu
caráter inflamável foi observado, por isso foi chamado de “gás inflamável”.
Mais tarde, foi demonstrado que o hidrogênio era um elemento componente
da água, visto que, quando inflamava, produzia água. Em 1783, Lavoisier deu-lhe o nome de hidrogênio (que significa formador de água).
O hidrogênio é o mais leve dos elementos naturais. Na sua forma estável, ele existe como moléculas diatômicas (H2), que é a mais leve das moléculas conhecidas. O hidrogênio livre, na forma de H2, existe na atmosfera em
quantidade mínima, cerca de uma parte por milhão. No entanto, ele aparece
em vários compostos na natureza quimicamente combinado a outros elementos, sendo o mais importante a água, cuja composição entra na proporção de
uma parte de hidrogênio em nove de oxigênio em peso.
Ele também entra na composição do gás natural (CH4) e em muitos
outros combustíveis oriundos do petróleo. Compõe também, na forma combinada, todas as substâncias que constituem os tecidos vegetais e animais. No
Sol e na maioria das estrelas, ele é o elemento que existe em maior quantidade, fazendo com que seja o elemento químico mais abundante no Universo.
O calor e a luz que recebemos do Sol e que permite a vida no planeta
provém da fusão de núcleos de hidrogênio produzindo núcleos de hélio, fusão
esta que gera uma grande quantidade de energia e faz com que o hélio seja
o segundo elemento em abundância no Universo (11,3%), perdendo apenas
para o hidrogênio (88,6%).
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No laboratório, obtém-se facilmente hidrogênio, reagindo-se alguns ácidos
(HCl, H2SO4, etc) com certos metais (Zn, Mg, Al, etc). Nas indústrias, a baixo custo
e em grande escala, ele é obtido através da água, do carvão e dos hidrocarbonetos gasosos derivados do petróleo, como mostram as reações abaixo:
Zn(s) + HCl(sol) → ZnCl2(sol) + H2(g)
C(s) + H2O(g) → H2(g) + CO(g)
CH4(g) + H2O(g) → 3H2(g) + CO(g)
O hidrogênio é um gás incolor, insípido e inodoro. Como as moléculas
de hidrogênio não são polares, elas se atraem somente com fracas forças
de London. Estas forças são tão fracas que o hidrogênio não condensa ao
estado líquido até que a temperatura seja 20K (-253oC). Por causa dessas
forças intermoleculares baixas, tem pouca solubilidade na maioria dos líquidos, particularmente nos polares. Como suas moléculas são muito pequenas,
movem-se com grande velocidade fazendo com que sofram difusão mais rapidamente do que outras substâncias.
O hidrogênio possui baixíssima densidade (0,089 g.L-1), que é menos
que um décimo da densidade da água e faz dele um combustível levíssimo,
podendo vir a ser o combustível do futuro. É abundante na Terra, nos mais
variados compostos e queima sem poluir o ar ou contribuir para o efeito estufa,
porque a água é o único subproduto da sua combustão.
O hidrogênio possui três isótopos. O mais abundante é o de massa 1
(99,98%), mas existe ainda um isótopo estável de massa 2 (0,02%) e um instável de massa 3. Nos elementos pesados, a variação de um ou mais nêutrons não significa quase nada em sua massa, mas para o hidrogênio que tem
massa um, uma ou duas unidades a mais tem grande significância, pois isto
significa dobrar ou triplicar a massa. Por isso os isótopos do hidrogênio que
possuem um, dois e três como valores de suas massas possuem diferenças
consideráveis nas suas propriedades físicas (Tabela 1) e, por esta razão, os
isótopos de hidrogênio são designados por nomes e símbolos especiais.
Tabela 1

Z

Nome

1
1
1

hidrogênio
deutério
trítio

PROPRIEDADES FÍSICAS DO HIDROGÊNIO
Símbolo
Massa molar, Quantidade Ponto de
g.mol-1
fusão, oC
H
1,008
99,98
-259 (14 K)
2H ou D
2,014
0,02
-254 (19 K)
3H ou T
3,016
radioativo -252 (21 K)

Ponto de Densidade,
ebulição, oC
g.L-1
-253 (20 K)
0,089
-249 (24 K)
0,18
-248 (25 K)
0,27

O isótopo de massa um é chamado de hidrogênio propriamente dito, o
de massa dois é chamado de “deutério” ou “hidrogênio pesado” e é represen-
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Li + η⎯
⎯→31T+ 42 He   

Isótopos são átomos de um
elemento que tem o mesmo
número de prótons, mas
um número de nêutrons
diferentes no seu núcleo,
portanto diferentes massas
atômicas.

Efeito isotópico são
propriedades físicas
diferentes decorrentes das
diferenças de massa dos
isótopos.
Decaimento radioativo é a
liberação espontânea de
partículas, provocando uma
transformação no núcleo do
elemento radioativo.
Elemento radioativo é o
que sofre alteração no
núcleo devido à emissão
espontânea de partícula(s).
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Tempo de meia vida (t½) é
o tempo necessário para
que metade da quantidade
de um material radioativo
contido na amostra sofra
decaimento radioativo.

As substâncias elementares
são constituídas de um só
tipo de elemento químico.
Ex.: H2, N2, S8.
A descoberta do oxigênio
por Priestley foi celebrada
somente em 1° de agosto
de 1774.
Catalisação é a adição
de uma substância que
aumenta a velocidade da
reação química sem estar
sendo consumido por ela.
Eletrólise é uma reação de
óxido-redução que ocorre
sob a ação da corrente
elétrica.
Matérias orgânicas são
substâncias oriundas de
compostos orgânicos
que se caracterizam
por possuírem átomo(s)
de carbono na sua
composição.

tado pelo símbolo D. Ele constitui uma parte em cinco mil partes de hidrogênio natural. A água constituída por átomos de isótopo pesado do hidrogênio
chama-se de “água pesada” e é representada pela fórmula D2O. O deutério
D2, a água pesada D2O e vários compostos do deutério têm-se mostrado extremamente úteis na pesquisa moderna devido ao seu efeito isotópico.
O isótopo do hidrogênio de massa 3 chama-se “trítio” e tem símbolo T.
O trítio é o menos abundante dos isótopos do hidrogênio, mas pode ser preparado por meio de reações nucleares entre o lítio e nêutrons. Esse isótopo
do hidrogênio é radioativo e sofre decaimento com emissão β. O trítio possui
uma meia vida relativamente curta de 12,26 anos. Assim sendo, todo o trítio
presente quando a Terra foi formada já sofreu decaimento radioativo, de modo
que as pequenas quantidades de T atualmente existentes foram formadas
recentemente por reações induzidas na atmosfera superior.
O trítio é utilizado em dispositivos termonucleares com o intuito de produzir energia. Muitos compostos orgânicos marcados com trítio podem ser
obtidos armazenando-os em atmosfera de T2¬ ou por meio de T2O onde H é
substituído por trítio.

2.2. Oxigênio
O oxigênio é um componente importante do ar e foi descoberto por Joseph
Priestley, em 1771. O nome oxigênio foi proposto por Lavoisier que, literalmente, significa “gerador de ácido” porque naquela época pensava-se que todos
os ácidos obrigatoriamente deveriam conter oxigênio (hoje sabemos que muitos ácidos não o contêm, como: HCl, H2S, etc).
O oxigênio ocorre na natureza tanto no estado livre como combinado,
formando muitos compostos. Na forma de O2, compõe 21% em volume no
ar atmosférico. É responsável por 88,9% do peso na água e está presente
em um grande número de compostos que constitui a Terra, contribuindo com
aproximadamente 50% das substâncias que compõem a crosta terrestre. Ele
também está presente na matéria viva na forma de água ou combinado com
outros elementos. Devido a sua grande abundância no ar, na crosta terrestre,
na água e nos seres vivos, podemos dizer que ele é o elemento mais importante para os processos vitais do planeta.
O oxigênio, como substância elementar, ocorre na natureza na forma
de dioxigênio (O2) e ozônio (O3). O gás oxigênio O2 é uma molécula estável e
pode facilmente ser obtido em laboratório através da decomposição térmica
catalisada do cloreto de potássio (KCLO3), através da decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2) catalisada com MnO2 ou através da eletrólise da
água como mostram as reações abaixo:
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MnO2
1. 2KClO3(s)		
2KCl(s) + 3O2(g)

Liquefação é a passagem
da substância do estado de
vapor para o estado líquido.

corrente
2. 2H2O2(s)		
2H2O(l) + O2(g)
elétrica

3. 2H2O(l)			2H
+ O2(g)
MnO2
2(g)
Calor

A reação 1 pode ser explosiva se existir, no meio, traços de matéria orgânica, portanto deve ser evitada.
O oxigênio pode também ser obtido através do aquecimento de óxidos
metálicos, como HgO, Ag2O, MnO2, PbO2, etc. Alguns peróxidos como Na2O2,
K2O2, BaO2, também desprendem oxigênio gasoso bastando que sejam postos em contato com a água.
HgO(s)

→

M2O2 + H2O

2Hg(l) + O2(g)
→

MOH + O2			

29

M = Na, K

O oxigênio em escala industrial é obtido através de um processo relativamente barato em que se utiliza a sua retirada do ar através da liquefação e
destilação.
O oxigênio (O2) líquido é azul pálido, assim como o sólido. A cor decorre
de transições eletrônicas que levam a molécula ao estado fundamental. Essa
transição não existe no oxigênio gasoso, por isto ele é incolor.
O elemento oxigênio possui alotropia, apresentando duas variedades,
sendo uma o gás oxigênio e a outra o gás ozônio (O3). Como ozônio, possui
cheiro forte e é estável quando se decompõe em O2. A estrutura do O3 é angular e é diamagnético. No estado líquido e sólido é azul escuro. O O3 é um
gás fundamental para a vida no planeta de vez que ele absorve a radiação
ultravioleta (λ = 255nm), impedindo que esta, quando irradiada pelo Sol, passe
totalmente pela camada atmosférica e chegue até nós.

Destilação é um processo
de separação de misturas
homogêneas que se baseia
nas diferenças entre os
pontos de ebulição dos
seus componentes.
Estado fundamental é
o estado de mais baixa
energia de um átomo, ou
seja, o mais estável.
Alotropia é a ocorrência
de mais de um tipo de
substância com o mesmo
elemento. Ex.: O2 e O3.
Processo exotérmico é a
reação que ocorre com
liberação de calor.
Propelentes são gases
que, ao se expandirem,
possuem a capacidade de
propulsionar ou arrastar
substâncias.

Na atmosfera terrestre, precisamente na estratosfera, existe uma camada gasosa formada pelo ozônio que se encontra aproximadamente a 30km
da superfície. Ela é responsável pela proteção do planeta de grande parte da
radiação que chega à Terra, bem como impede a entrada de microorganismos
que venham do espaço. Sem a camada de ozônio, a vida em nosso planeta
seria impossível, pois uma grande quantidade de radiação ultravioleta elevaria
bastante a temperatura do planeta.
O ozônio é formado pela incidência dos raios ultravioletas (UV) sobre o
oxigênio atmosférico.
3O2
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→

2O3(g)

ΔH = 68,0kcal/mol
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O equilíbrio natural mantém-se. Da mesma forma que há produção de
ozônio, este também se decompõe em O2 em um processo exotérmico devido
à forma alotrópica O2 ser mais estável. Infelizmente os seres humanos estão
destruindo esta camada de ozônio em um processo tão veloz que não permite
a recuperação pela natureza. Segundo pesquisas, esta destruição está sendo
causada pela liberação de gases como NO, SO2 e, principalmente, os CFCs
na atmosfera. O NO e SO2 são liberados através da queima de combustíveis
por automóveis, aviões, foguetes, etc, e, em seguida, reagem com o O3, como
mostram as reações abaixo:
NO(g) + O3(g)

→

NO2(g) + O2(g)

SO2(g) + O3(g)

→

SO3(g) + O2(g)

O uso dos CFCs (cloro-flúor-carbono), um grupo de substâncias gasosas colocadas no mercado em substituição à amônia (NH3), é o maior responsável pelo problema. Eles são usados em sistemas de refrigeração (geladeiras, ares condicionados) e usados como propelente em aerozóis. Esta
substituição ocorreu porque a amônia é muito tóxica, porém gerou outro problema mais sério que é a destruição da camada de ozônio que ocorre de
acordo com as reações abaixo:
CCl2F2		

→		 CClF2 + Cl

Freon-12		

ultravioleta

Cl + O3		

→

reativo reativo

reativo estável

ClO + O3(g)

→

Cloro atômico (reativo)

ClO + O2
Cl + 2O2

reativo reativo reativo estável
Como é possível observar, o átomo de cloro, altamente reativo é recuperado após destruir uma molécula de ozônio tornando-se apto a destruir a
seguinte molécula de O3. Esta reação ocorre com muita velocidade, estando,
portanto, o cloro atômico funcionando como catalisador na transformação de
O3 em O2, provocando a destruição da camada de ozônio a níveis alarmantes.
Atualmente, o CFC está sendo substituído pelo HFC (hidrogênio-flúor-carbono), sendo o átomo de cloro substituído por hidrogênio. O grande problema é que este gás contribui bastante para o aumento do efeito estufa.
Tabela 2

ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO O2 À PRESSÃO DE 1ATM
Propriedade Física
O2
Ponto de Ebulição
-182,97oC
Ponto de Congelamento
-218,76oC
1,429 g/L
Densidade a 0oC
3,3mL/100mL
Solubilidade em H2O a 25oC
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3. Estudo da água
No início da formação da Terra, era apenas vapor d’água, uma vez que a superfície superaquecida não permitia que a água sofresse condensação, para
que se concentrasse sobre o seu solo.
Milhares de anos depois, o resfriamento da crosta terrestre permitiu
que a água fosse depositada em sua forma líquida, tornando-se bastante
útil para o surgimento da vida no planeta. Os estudos evidenciam que foi
na água, há cerca de 3,8 bilhões de anos, que surgiu a vida na Terra. Os
primeiros fósseis encontrados eram de bactérias e algas azuis (seres unicelulares) que viveram nos oceanos primitivos. A evolução e o espalhamento
desses primeiros seres possibilitaram a existência de vida animal e vegetal
nos oceanos e continentes.
A conservação da água é dever de todos porque:
• A água é essencial à vida, não há vida sem água e ela é essencial a todas
as atividades animais e vegetais.
• A água é um patrimônio de todos e todos devemos reconhecer o seu valor
para a existência da humanidade. Cada um de nós tem o dever de economizá-la e usá-la com cuidado.
• Extraviar e alterar a qualidade da água é prejudicial à vida do homem e dos
seres vivos de modo geral.
A água participa, em alta percentagem, na constituição do mundo vegetal e animal. Certas verduras e frutas contêm mais de 90% de água, e o corpo
humano é constituído em média de 70% de água. A água ocupa 70 a 75% da
superfície da Terra, sendo a maior parte (97%) salgada. Apenas 3% do total é
água doce e, desses, 0,01% vai para os rios, ficando disponível para uso. O
restante fica nas geleiras, icebergs e em subsolos muito profundos. De acordo
com esses dados, a quantidade de água que pode ser potencialmente consumida é somente uma pequena fração.

3.1. Ciclo da água
Observando a Figura 2, podemos notar que toda água existente no nosso
planeta está continuamente mudando de lugar e de estado físico. Essa movimentação recebe o nome de ciclo da água na natureza. Num determinado
momento, uma porção de água pode estar no estado sólido, representada
pela neve que cobre uma montanha. Aquecida pelo Sol e tocada pelo vento, esta sofre fusão transformando-se em água líquida. No estado líquido, ela
desce a montanha e vai compor o rio que deságua no mar.
Aquecida pelo Sol, a água do mar e dos rios sofre evaporação. Quando
respiram, os animais e as plantas também lançam vapores de água no meio am-
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Icebergs são blocos de gelo
existentes, principalmente
nas calotas polares.
Os estados físicos da água
são três (sólido, líquido e
gasoso).
Fusão é a passagem de
uma substância do estado
sólido para o estado líquido.
Evaporação é a passagem
de uma substância do
estado líquido para o
estado de vapor.
Granizo - chuva cujas gotas
se congelam ao atravessar
uma camada de ar frio,
caindo sob a forma de
pedras de gelo.
Lençol freático - depósito
subterrâneo natural de
água.
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biente. A atmosfera pode conter até 4% em volume de vapor d’água, que, por
variações de pressão e temperatura, passa para forma líquida (chuva ou garoa).
Os vapores de água presentes no ar atmosférico se transformam em
nuvem ou em granizo. As nuvens e os cristais de gelo são transportados pelos
ventos, caindo na superfície da Terra como chuva ou flocos de neve, dependendo do clima da região. Caindo no solo, a água pode se infiltrar formando
os lençóis freáticos, que dão origem às fontes e aos córregos, engrossando os
rios que vão desaguar nos mares.

Figura 2 – Ciclo da água na natureza.

A água nas três fases (líquida, sólida e vapor) é altamente abundante
na superfície da Terra, chegando a um volume de 1,4 bilhões de km3. Praticamente toda a água, mais que 97% está nos oceanos e boa parte do restante
compõe as geleiras e calotas polares, estando disponível nos continentes menos que 1% do total do volume, sendo que a maior parte se encontra subterrânea (Tabela 3). Na atmosfera, a concentração de vapor d’água é pequena.
Todas as reservas de água existentes no planeta são chamadas de hidrosfera.
Tabela 3

DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA HIDROSFERA
Represa
Volume (106km3)
Oceanos
1370
Calotas polares e geleiras
29
Subterrâneas
5,3
(750 – 4000m)
Subterrâneas
4,2
(<750m)
Lagos
0,125
Solo
0,065
Atmosfera
0,013
Total
1408,7
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Porcentagem total
97,25
2,05
0,38
0,30
0,01
0,005
0,001
100

03/07/2019 11:12:18

Química Ambiental

Subterrânea
(0,68%)

Solo (0,005%)

Rios e lagos
(0,011%)
Atmosfera
(0,001%)

Calotas polares e
geleiras(2,05%)

Oceanos
(97,25%)
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Precipitação é a queda
d'água em forma de chuva.

Calor latente é a quantidade
de calor necessária para
haver uma mudança de
estado sem haver variação
de temperatura. Ex.:
Quantidade de calor para
fundir o gelo.

Latitude é o ângulo que a
vertical em um ponto da
superfície da Terra faz com
o plano do equador.

Figura 3 – Distribuição da água na hidrosfera.

Supõe-se que a hidrosfera foi originada pelo bombardeamento da Terra
por alguns meteoritos que continham mais de 20% de água ou por cometas
contendo vapor d’água que, uma vez na superfície da Terra, esfriou a 100°C
transformando-se em vapor d’água, estando hábil para, em seguida, sofrer
condensação. É conhecida a existência de rochas sedimentares abaixo dos
oceanos que foram formadas 3,8 . 109 anos.
Em todos esses anos, pouca água escapou da atmosfera para o espaço, uma vez que, acima de 15km da superfície da Terra, a baixa temperatura
existente provoca a condensação dos vapores de água. Essa observação
sugere que o volume total de massa de água na Terra é relativamente constante com o passar do tempo, visto que evaporação e precipitação estão
balanceadas. O transporte do vapor d’água na Terra acontece devido à radiação solar, em que quase toda radiação é usada na evaporação da água
líquida para formar a atmosfera de vapor d’água.
A energia usada nesta transformação é chamada de calor latente. Boa
parte dessa radiação é absorvida pela crosta terrestre, e sua eficiência diminui com o aumento da latitude, isso porque a Terra é esférica. Os raios solares aquecem a superfície da Terra a 90o no Equador (menor latitude), mas,
quando o ângulo diminui 0° nos polos, o aumento da latitude enfraquece a
intensidade da radiação visto que esta se espalha por uma larga área quando
comparada com a área no Equador, como mostra a Figura 4.
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Figura 4 – Variação da média de energia solar em relação à latitude.

A variação da radiação com a latitude não é balanceada com o efeito de
saída da radiação solar na Terra. Entretanto, os polos não se tornam progressivamente mais frios, e nem o equador mais quente porque as correntes do
oceano aquecido se deslocam e há também movimento de ar quente e vapor
d'água, fazendo com que o equilíbrio térmico seja mantido.

3.2. Atmosfera primitiva e origem da vida
A atmosfera há bilhões de anos, era rica em muitos gases como metano
(CH4), gás sulfídrico (H2S), gás carbônico (CO2), amônia (NH3), etc. Baseados
nessa hipótese, os cientistas sintetizaram em laboratório uma molécula parecida com uma biomolécula primitiva utilizando uma atmosfera experimental
imitando a atmosfera primitiva, indicando claramente a origem da vida.

A atmosfera primitiva era
composta de gás natural
(CH4), hidrogênio (H2) e
vapor d’água(H2O), sendo
esses os ingredientes
básicos para o efeito da
radiação solar dar início
à cadeia que levaria à
formação da matéria viva.
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Como os fósseis mais antigos foram encontrados em rochas submarinas, é sugerido que a vida começou nos oceanos há 4,2 – 3,8 bilhões de
anos. Esses fósseis são bactérias, algumas com 3,5 bilhões de anos. Nas
pedras dessa idade, há evidência de fósseis de avançado metabolismo nos
quais a energia solar foi utilizada na síntese dessa matéria orgânica. As primeiras dessas reações foram provavelmente com enxofre (S) proveniente das
erupções vulcânicas.
CO2(g) + 2H2S(g)

→

CH2O(s) + 2S(s) + H2O(l)

				matéria orgânica
Em seguida, através de uma divisão fotoquímica da água ou fotossíntese, o oxigênio O2 foi produzido.
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H2O(l) + CO2(g)

→

CH2O + O2(g)

A produção de oxigênio (O2) durante a fotossíntese teve um efeito profundo. Inicialmente, o gás oxigênio produzido foi rapidamente consumido, oxidando
e reduzindo compostos e minerais. Entretanto, a velocidade do consumo foi menor que a da produção de O2, começando daí em diante a mudança da atmosfera que passou a se compor do excesso de O2 formado. A biosfera primitiva
foi forçada a se adaptar com esta troca, surgindo, então, um novo metabolismo
bioquímico no qual se supõe o surgimento da diversidade da vida.
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Oxidação é a perda
aparente de elétrons
causando um aumento no
número de oxidação.
Redução é o ganho
aparente de elétrons
provocando uma
diminuição no número de
oxidação.

3.3. A água e os seres vivos
A água é uma substância vital à sobrevivência e à evolução humana e de
todos os seres vivos que a têm como constituinte em maior quantidade. A
presença de água nos seres vivos varia de espécie para espécie. As medusas são constituídas por 99,99% de água, os seres humanos, bem como o
restante dos mamíferos, apresentam uma percentagem que pode atingir até
70%, dependendo do tipo de tecido (é mais abundante no sangue e menos
nos ossos).
A água é indispensável aos seres vivos, pois tem um papel fundamental
em muitas das funções que ocorrem nos seus organismos. No caso dos seres
humanos, além da importância do seu uso nas funções orgânicas, ela é utilizada em um grande número de atividades.
• A agricultura é um setor que utiliza grande quantidade de água. Em concomitância com a água, utiliza também grande quantidade de fertilizantes
químicos e pesticidas, que, sendo arrastados pela chuva ou pela própria
água utilizada na irrigação, provoca a poluição de lençóis aquíferos profundos através da infiltração no solo ou nos lagos, através do seu deslocamento quando ocorre o arraste.
• As indústrias também utilizam muita água. Muitas vezes depositam seus
restos em afluentes que correm para os rios, espalhando poluição, às vezes, em regiões bem distantes da origem. Nos países mais desenvolvidos,
o tratamento dos resíduos químicos das indústrias é obrigatório e fiscalizado, ficando a indústria que não cumprir a lei sujeita a pesadas multas.
• Nos meios de transportes de pessoas e produtos, a água é bastante utilizada. O transporte de petróleo e derivados, bem como de produtos químicos feitos em navios ou pequenas embarcações podem ser causa de grandes problemas, no caso de algum acidente, visto que é certa a poluição das
águas no local e redondeza onde este ocorre.
• No uso doméstico, a água que sai pelos esgotos urbanos leva uma gran-
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Sistema homogêneo é
o que possui moléculas
diferentes com distribuição
uniforme compondo uma
só fase.
Solução é uma mistura
homogênea em que são
conhecidas as quantidades
exatas de todos os
componentes, sendo eles
soluto e solvente.

de quantidade de dejetos (urina e fezes), detergentes, sabão, etc., despejando-os em rios ou mares, o que contribui para a poluição desses corpos
d’água. Em alguns países desenvolvidos, estes resíduos são tratados e a
água desinfectada para ser reaproveitada, voltando assim ao uso doméstico, sem risco. No Brasil, como temos um grande manancial de água doce,
a preocupação no reaproveitamento da água dos esgotos ainda não existe,
mas no futuro, com certeza, teremos que ter.

4. Tipos de água e suas características
A água pura apresenta diversas propriedades bem características, que são: é
incolor (não tem cor); é inodora (não tem cheiro) e é insípida (não tem sabor).
Quando se adiciona à água, por exemplo, o açúcar ou o sal, verificamos
que estes se “desfazem” completamente, formando um sistema homogêneo.
Este fenômeno é chamado de dissolução e é a combinação de soluto e solvente, dando origem a uma solução. Em uma solução, a substância que se
dissolve é o soluto (encontrado em menor quantidade) e a substância em que
o soluto se dissolve é o solvente (encontrado em maior quantidade).
A água é considerada o solvente universal, mas há substâncias como,
por exemplo, o petróleo e muitos dos seus derivados, que não se dissolvem
nela, motivo pelo qual são chamadas de substâncias insolúveis.
Na natureza não existe água pura. A água da chuva, a água dos lagos
e córregos, a água fresca de um poço, a água da cachoeira; a água dos rios,
a água do mar, toda essa água não é pura. Mas pode ser ou não ser própria
para o consumo. A água própria para o consumo chama-se água potável. A
água salobra é imprópria para beber por ter grandes quantidades de sais dissolvidos. A água imprópria para o consumo pode tornar-se utilizável depois de
tratada por processos adequados.

4.1. Impureza das águas
• Água da chuva: é a menos impura, pois é obtida através de um processo
de destilação natural das águas dos lagos, mares e oceanos. Nas grandes
cidades, já não se pode afirmar isto uma vez que a grande quantidade de
SO2, liberado na atmosfera pela queima de madeira nos fornos, torna o ambiente com alto teor de ácido sulfúrico (H2SO4). que é produzido através da
reação do SO2 com a água. Por ocasião da chuva, esse ácido se dissolve
na água dando origem à chamada chuva ácida.
• Águas dos rios e fontes: contém de 0,01 até 0,02% de sais e substâncias
sólidas. As águas ditas minerais são as de fontes que contêm porcentagem
moderada de concentração de substâncias sólidas e de gases e, frequentemente, dependendo da sua composição, possuem ação curativa espe-
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cial. Elas podem conter sais terrosos (águas terraginosas), sais de magnésio (águas amargas), ácido sulfídrico (H2S) (águas sulfurosas), emanações
de rádio (águas radioativas), iodetos (águas iodadas), etc. A temperatura da
água mineral é geralmente superior à da água comum, podendo, no caso
das águas termais, atingir até 45oC.
• Água do mar: é a mais impura, contendo, aproximadamente 3,5% de sais;
destes, 2,7% são de cloretos de sódio (NaCl), e o restante está distribuído
entre compostos de cerca de 30 elementos químicos como: potássio, cálcio, magnésio, bromo, iodo, etc. No mar morto, essa concentração salina
chega a 20%.
• Águas com muitos íons: são algumas águas naturais ricas principalmente em sais (carboidratos, bicarbonatos, sulfatos) de cálcio e magnésio. A
água dura não produz espuma com os sabões porque os sais orgânicos
de sódio ou potássio que os constituem reagem com os sais contidos na
água, produzindo um precipitado de palmitato de cálcio ou magnésio que
não possuem ação detergente.
C15H31COONa + Ca(HCO3)2

(C15H31COO)2

Ca+2NaHCO3

palmitato

bicarbonato

palmitato

bicarbonato

de sódio

de cálcio

de cálcio

de sódio

A água dura é pouco frequente no Brasil, ocorrendo principalmente nos
países da Europa e Ásia. Ela causa prejuízos enormes, tais como: maior consumo de sabão nas lavagens e limpezas de um modo geral; é a responsável
pela formação de crostas brancas (sais de cálcio ou magnésio) no fundo e
laterais das panelas; forma crostas nas caldeiras das indústrias, havendo risco
de explosão se estas crostas não forem removidas. A água com pequenas
quantidades de sais é chamada de água mole.

4.2. Variedades de água
Na natureza encontramos diversos tipos de água. Existe água potável e poluída. Há fontes em que a água sai bem quente (nos Gêiseres) e outros em que
a água é fria e agradável de beber. Existe também água salgada, água doce
e até alguns tipos de água recomendáveis, por exemplo, para melhorar a digestão (com gás) e recomendada para tratar doença de pele (água sulfurosa).
• Água doce: é encontrada nos rios, lagos, fontes e na chuva. É chamada de
doce porque não é salgada como a do mar. Mesmo assim contém alguns
sais dissolvidos, não sendo uma substância pura. A água doce é utilizada
nas indústrias, nos hospitais e em nossas casas para lavar roupa e utensílios,
tomar banho, cozer os alimentos, beber, enfim muitas atividades no cotidiano
das cidades. Antes de chegar às torneiras, a água doce deve passar por uma
estação de tratamento onde é purificada e torna-se potável.
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Palmitatos são ésteres de
alto peso molecular.
Caldeira é o equipamento
gerador de vapor muito
utilizado em fábricas e
usinas.
Gêiseres são fontes
quentes com erupção
periódica e que geralmente
trazem muitos sais em
solução.

• Água potável: é límpida e não tem cor nem cheiro, quando obtida diretamente da fonte é chamada de mineral. Na Tabela 4, encontra-se a composição de alguns elementos de uma água mineral colhida em uma fonte
natural na cidade de Guaramiranga, no Ceará. Essa composição depende
da região onde se encontra a fonte onde ela foi coletada. Alguns fabricantes produzem a água mineral chamada de recomposta. Nessa, os íons
são adicionados para que se tenha a água com o sabor e qualidade mais
próxima da água potável natural. Se a água potável for purificada, ela pode
ter um pouco de gosto e cheiro de cloro, se for utilizado hipoclorito no tratamento e um pouco de cheiro de ozônio, se for purificada através do uso
de gás ozônio, que é bactericida e pode ser obtido facilmente através da
passagem de corrente elétrica no ar contendo gás oxigênio (O2).
Quadro 00

Aspecto ao natural
Odor a frio
Sólidos em suspensão
Aspectos após fervura
Odor a quente
Cor aparente
Cor real
Turbidez
PH
Condutividade a 25oC
Pressão osmótica em mm de Hg a 25oC
Abaixamento crioscópico
Resíduo de evaporação a 110oC
Resíduo de evaporação a 180oC
Resíduo fixo ao rubro sombrio
Oxigênio consumido (meio ácido)
Oxigênio consumido (meio alcalino)
Nitrogênio amoniacal em NH3
Nitrogênio albuminoide em NH3
Nitrito
Nitratos
Dureza total em (CaCO3)
Dureza permanente, idem
Dureza temporária, idem
Silício
Ferro total
Manganês
Alumínio
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Límpida, incolor
Inodoro
Ausentes
Límpida
Inodoro
0 u Hazen
0 u Hazen
0 uT
6,2
8,91 x 10 mhos/cm
2,61
2,59oC
66,00mg/L
63,00mg/L
32,00mg/L
0,50mg/L
0,10mg/L
0,00mg/L
0,00mg/L
menor que o limite 0,005mg/L
5,13mg/L
9,14mg/L
9,14mg/L
0,00mg/L
8,29mg/L
menor que o limite 0,005mg/L
0,018mg/L
menor que o limite 0,002mg/L

Chumbo
Cobre
Zinco
Cobalto
Cromo
Estânio
Molibdênio
Níquel
Vanádio
Tungstênio
Titânio
Boro
Estrôncio
Bário
Cálcio
Magnésio
Potássio
Sódio
Lítio
Fluoretos
Bicarbonatos
Amônio
Cloretos
Sulfatos
Brometos
Fosfatos
Carbonatos
Cádmio

menor que o limite 0,002mg/L
menor que o limite 0,001mg/L
menor que o limite 0,002mg/L
menor que o limite 0,002mg/L
menor que o limite 0,005mg/L
menor que o limite 0,1mg/L
menor que o limite 0,08mg/L
menor que o limite 0,02mg/L
menor que o limite 0,05mg/L
menor que o limite 0,05mg/L
menor que o limite 0,06mg/L
0,04mg/L
0,017mg/L
0,036mg/L
1,02mg/L
1,57mg/L
3,15mg/L
11,49mg/L
0,002mg/L
0,005mg/L
12,12mg/L
0,00mg/L
15,22mg/L
2,19mg/L
0,08mg/L
0,04mg/L
0,00mg/L
menor que o limite 0,005mg/L
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A água potável apresenta as seguintes características: é límpida e inodora; fresca e sem impureza; contém uma pequena quantidade de sais minerais, oxigênio e gás carbônico dissolvidos. Os sais minerais são importantes
para o funcionamento equilibrado do nosso organismo. Assim, a água potável
é a que devemos utilizar para beber e cozinhar nossos alimentos.
• Água salgada: é aquela em que há grande quantidade de sais minerais
dissolvidos, caso da água do mar, que é principalmente constituída de cloreto de sódio. A quantidade de sal existente nos mares varia dependendo
da região, ou seja, um mar pode ser mais ou menos salgado que outro. Na
Tabela 5, encontram-se as concentrações médias de sais na água do mar
e na água potável.
Tabela 5

CONCENTRAÇÃO IÔNICA DA ÁGUA DO RIO E DA ÁGUA DO MAR EM MOL.L-1
Água do Rio
Água do Mar
0,85
2
HCO3
0,33
10
Ca2+
0,14
53
Mg2+
+
0,23
470
Na
0,16
550
Cl
0,03
10
K+
Si
0,16
0,1
20,09
28
SO4

A água salgada não serve para o consumo humano. Não é possível
bebê-la, para não provocar um desequilíbrio de íons no organismo e nem se
deve regar as plantas com ela. Mas sua importância é enorme, pois é a água
do mar que fornece o sal para o preparo dos alimentos. A retirada do sal marinho é feita nas salinas, quando uma grande quantidade da água do mar
é conduzida para reservatórios bem rasos. Impedida de voltar ao mar, essa
água se evapora, deixando o sal, que é recolhido (Fig. 5).

Figura 5 – Uma salina.
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Coloides são dispersões
de partículas grandes (com
diâmetro entre 1nm e 1m)
em um solvente.

• Água destilada: é a água em estado puro, ou seja, constituída de uma quantidade mínima de íons. Nela há somente pequenas quantidades de minerais
e ar dissolvidos, logo não é própria para o consumo humano. É produzida
em laboratório e em indústrias, pelo processo de destilação. Seu uso é muito
importante nos laboratórios de pesquisa para eliminar a contaminação por
íons nas reações, e também é utilizada nos acumuladores de automóveis, na
fabricação de remédios, etc. Para tirar partículas em suspensão e partículas
coloidais, pode ser adicionado à água hidróxido de alumínio e hidróxido de
ferro III, provocando a coagulação do material em suspensão.
• Água mineral: são águas que contêm acima de 0,2% de substâncias sólidas (sais) e gasosas. Estas possuem, frequentemente, ação curativa especial. A água mineral pode variar de composição dependendo da fonte onde
ela foi extraída. Por isso pode apresentar diferente cheiro e sabor. Havendo
diferentes fontes, existem diferentes tipos de água mineral.
Quadro 1

Salobra
Acidulada
Alcalina
Magnesiana
Sulfurosa
Ferruginosa
Terma
Águas radioativas
Iodadas

TIPOS DE ÁGUA MINERAL
É levemente salgada e não forma espuma com o sabão. Não serve para ser ingerida.
Contém bastante gás carbônico, sendo chamada também de água gasosa. Tem um sabor
ácido e facilita a digestão.
Contém bicarbonato de sódio e combate a acidez do estômago.
O sal predominante nesse tipo de água é o de magnésio. É usada para ajudar o funcionamento do estômago e do intestino.
Contém substâncias à base de enxofre e é usada no tratamento da pele.
Possui ferro e ajuda no combate à anemia.
Sai da fonte com uma temperatura mais elevada que a do ambiente. É usada para cuidar
de doenças na pele e como relaxante.
Emanação de rádio.
Contêm sais de iodo, utilizadas como bactericida.

• Água pesada: água formada com átomos do isótopo do hidrogênio, o
deutério, que, por possuir o dobro da massa do hidrogênio, apresenta propriedades físicas totalmente diferentes, sendo representado pela letra D.
Assim, a água pesada é representada por D2O e é bastante utilizada em
reatores nucleares devido ao fato de ser muito mais estável que a água
comum H2O.
• Água dura: é a água que possui uma grande quantidade de íons, principalmente Ca2+ e Mg2+, não sendo apropriada para o consumo. Os sais
solúveis de cálcio e magnésio formam compostos insolúveis com o sabão
impedindo que este produza espuma facilmente. A dureza pode ser de dois
tipos: dureza temporária (dureza aos álcalis), causada por bicarbonatos dissolvidos; dureza permanente, que é causada por sulfatos e cloretos.
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A dureza temporária pode ser removida por ebulição, que causa decomposição dos bicarbonatos em carbonatos insolúveis, enquanto a dureza
permanente só pode ser removida por métodos de tratamento químico. A água
utilizada para fins industriais não pode conter dureza temporária e permanente
altas, por isso é necessária a determinação desses dados antes do seu uso.
Relação entre os íons e o tipo de dureza na água.

Cátions
Íons que
⎧ +
⎪ Na
não causam ⎨
⎪ K+
dureza
⎩
Responsável
pela dureza

⎧ Ca 2 +
⎪
⎨
⎪⎩Mg 2 +

Ânions
Sais neutros

Dureza ao carbono
(Temporária )

SO ⎫
⎪
Cl ⎬Íons neutros   
NO 3− ⎪
⎭
HCO 3 ⎫
⎪
CO 32- ⎬ Íons alcalinos
OH - ⎪⎭
24
-

• Água mole: é a água que possui poucos íons. Se não possuir poluentes
como pesticidas, reagentes químicos, coliformes fecais ou poluentes de
um modo geral, será própria para o consumo, ou seja, potável.
• Água deionizada: é a água isenta da maioria dos sais, possuindo menos
sais que a destilada. É uma água que sofre desmineralização no laboratório, sendo bastante utilizada como solvente nas reações químicas e na
fabricação de remédios, etc.

Figura 6 – deionisador.
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5. Tratamento e purificação da água
Como a água é uma substância de amplo uso, seja para consumo, seja em
atividades laborais e fabris, tornou-se necessário o desenvolvimento de tecnologias para o tratamento e a purificação dessa substância. São várias as
técnicas utilizadas para tratar e purificar a água e o uso de cada uma delas
depende do fim a que se destina a água.

5.1. Água para fins industriais

Precipitação é o
aparecimento de um
material sólido insolúvel por
ocasião da ocorrência de
uma reação química.

Um grande número de indústrias necessita de “água mole”, principalmente
para o uso em caldeiras, uma vez que estas adquirem uma crosta formada
pela “água dura”, tornando-se necessário o tratamento prévio da água utilizada para este fim. O abrandamento ou amolecimento da água consiste na
eliminação total ou parcial dos íons cálcio e magnésio existentes, geralmente
na forma de sais como carbonatos, sulfatos, cloretos e bicarbonatos.
A necessidade da eliminação desses íons, para o caso da água utilizada
em caldeiras, é devido ao risco que se corre na formação de sais de Ca2+ e Mg2+
que se incrustam no interior desta, podendo causar diminuição do seu diâmetro.
Normalmente, o abrandamento externo não é satisfatório para as águas de alimentação de caldeiras de média e alta pressão. Torna-se necessário, às vezes,
um tratamento interno, para converter em resíduo mole os sais formadores de
crostas, a fim de serem removidos pela descarga de fundo.
Existem três processos básicos de abrandamento. O processo cal-sodada, o processo fosfato e o processo de troca-iônica.
• Processo da cal-sodada: tem como objetivo promover a eliminação de
cálcio e magnésio. O processo consiste em provocar a precipitação desses sais antes que cheguem à caldeira, para evitar as incrustações que
podem ocorrer nas regiões com altas temperaturas. Pode-se obter esse
intento ajustando-se quimicamente a água de modo a favorecer a formação de sais insolúveis como CaCO3 e Mg(OH)2, sendo esses facilmente
separados através do uso de um filtro. Também pode ser utilizada uma
propriedade incomum desses sais, que é uma diminuição de solubilidade
quando a temperatura da água aumenta. Daí a existência do processo de
cal-sodada a frio e a quente. Assim, em temperaturas altas, o processo é
mais eficiente. As águas naturais possuem a maior parte de CO2 dissolvido
na forma de bicarbonato (HCO3-). A adição de álcalis para elevar o pH acima de 10 converte o bicarbonato em carbonato, que reage com o íon cálcio formando CaCO3. O acréscimo de pH também fornece condições para
a precipitação do Mg como Mg(OH)2, como mostram as reações abaixo:
• CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
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• Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O
• Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O
• Mg(CO3) + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaCO3
• MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4
• CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4
Esse método pode ser aplicado quando a dureza do cálcio é maior que
150ppm em termos de CaCO3, provocando uma redução para 30ppm a frio e
15ppm a quente. O método, no entanto, pode não ser eficiente para grandes
concentrações de Ca e Mg, quando pode ser necessário se usar um coagulante. As quantidades de solução de cal (Ca(OH)2) e carbonato de sódio
(Na2CO3), para serem utilizadas, são obtidas através de cálculos estequiométricos utilizando-se as reações acima citadas.
Devem ser observadas as seguintes recomendações:
Para a precipitação do Ca e Mg, o pH ideal está entre 10 e 11.
Se uma água possui alcalinidade elevada devido a bicarbonatos (HCO2),
deve-se usar apenas solução de cal (Ca(OH)2).
• Processo fosfato: ao adicionarmos fosfato à água, pode ser reduzida ainda mais a sua dureza total. Essa adição é feita em uma quantidade um pouco maior do que a dureza do cálcio e soda (NaOH) suficiente para ajustar
o pH para 10,5 a 11, de acordo com as reações abaixo:
3CaCO3 + NaPO4 → Ca3(PO4)2 + Na2CO3
MgCO3 + 2NaOH → Mg(OH)2 + Na2CO3
• Processo da troca iônica: neste processo são utilizadas resinas que são
materiais trocadores de íons. Essas são substâncias sólidas insolúveis
que têm a propriedade de, em contato com soluções de eletrólitos, trocar
íons de sua própria estrutura com os íons do meio, sem que ocorram
mudanças na sua estrutura. Essas resinas, quando saturadas, podem
ser regeneradas e utilizadas novamente. Existem dois tipos de resinas
trocadoras de íons: resinas catiônicas (trocadoras de cátions); resinas
aniônicas (trocadoras de ânions).
Inicialmente, foram utilizadas como resinas, argilas naturais ou zeólitos
naturais, nos quais eram feitos tratamentos especiais para que os poros fossem condizentes com o tipo de íon trocado, para a capacidade de troca ser
mais eficiente. Com o avanço e o uso desse método, foram desenvolvidos
outros materiais, como as resinas carbônicas sintéticas, que atingem maior
eficiência na capacidade de troca dos íons.
Como funciona o processo da troca iônica
Quando a resina de troca entra em contato com uma solução qualquer
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O termo álcali foi usado
pelos árabes medievais
para indicar os carbonatos
de sódio e de potássio,
obtidos das cinzas das
plantas. Atualmente, usa-se
esse termo quando nos
referimos a compostos
básicos.
pH é o logaritmo negativo
da concentração de H+.
Varia de 0 a 14, sendo que,
quando o pH está abaixo de
7, o meio é ácido, igual a
7 é neutro e, acima de 7, o
meio é básico.
Coagulantes são
compostos como sais de
alumínio Al2(SO4)3 que,
quando adicio-nados
à água, formam um
precipitado gelatinoso que
arrasta as partículas em
suspensão para o fundo do
recipiente.
Resinas sintéticas são
ésteres ou poliésteres de
ponto de ebulição elevado,
como acetato de etila ou
butila, e resinas naturais
são zeólitos.
Eletrólitos são substâncias
que, quando dissolvidas,
formam uma solução que
conduz a corrente elétrica.
Zeólitos são minerais
constituídos de aluminosilicato de sódio que
consiste de um arca-bouço
rígido com cavidades
ou túneis que permitem
entradas e saídas de
moléculas, sendo então
utilizados como resinas na
troca iônica.
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(ácido, sal ou base), entrega o íon que contém (H+ ou Na+), no caso de trocadores de cátion, e OH,- no caso de trocadores de ânion, recebendo o íon contido na solução (Ca2+, Mg2+, K+, etc.). Essa troca é feita estequiometricamente.
Quando a resina ou trocadora de íons tiver esgotado sua capacidade
de troca, essa pode ser regenerada devolvendo-lhe os íons que cederam na
troca. Isso é feito através da circulação de solução adequada que contenha
o respectivo íon a ser devolvido. Esse processo pode ser repetido constantemente, quando necessário. O processo da troca iônica é utilizado no abrandamento e desmineralização total da água.
Salmoura é uma mistura
de grandes quantidades de
sais, principalmente o NaCl
em água.

Desmineralização
A água desmineralizada é usada na fabricação de diversos produtos.
Como água na alimentação das caldeiras, requer um tratamento específico,
que é definido dependendo das características da água e de qual for a sua
utilização. Os sistemas de desmineralização englobam diversos equipamentos, a saber: filtro de areia, descloradores, trocadores catiônicos, trocados aniônicos. Dependendo do caso, será escolhida a alternativa mais favorável, no
entanto, podem ser adotadas várias, simultaneamente.
Para que essa seja transformada em “água mole”, além da troca iônica,
podem ser realizados outros processos para o seu amolecimento, como:
a) Se a água dura contém bicarbonato, a dureza é eliminada por aquecimento
até a ebulição, para que a reação abaixo ocorra, onde o CaCO3 é filtrado e
parte do CO2 eliminado, por ser um gás.
Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
b) Se a água dura contém sulfato de cálcio (CaSO4), passa-se essa por uma
camada de zeólito, efetuando-se uma troca iônica:
CaSO4 + Na2Z CaZ + Na2SO4
Zeólito
Água dura (Ca2+) Zeólito (Na+) Água mole (2Na+)
Para o abastecimento das cidades, obtém-se água potável proveniente
dos lagos e rios.
Abrandadores
A dureza de Ca, Mg, Fe e Mn na água pode ser removida através de
abrandadores, que são utilizados principalmente em águas para caldeiras e
lavagens, onde a remoção da dureza é desejada. A remoção dos íons é feita
pela passagem da água por um leito de resina trocadora de cátions que con-
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tenha o íon sódio. A regeneração posterior dessa resina é feita com o uso de
salmoura, sendo o leito da resina suportado por um fundo falso no recipiente.
O equipamento pode ser usado com operação manual ou automática e
a lavagem da resina na sua regeneração pode ser feita com ejetores e bombas, como mostra a Figura 7.

Figura 7 – abrandador de água.

Até certo ponto, a água corrente se purifica por si mesma, como é o
caso da água corrente isolada que vem da montanha. Entretanto esse método não é muito prático, considerando-se que a água utilizada em uma cidade
é muito grande.

5.2. Purificação da água para casas e indústrias
• Processo de coagulação: é usado para remover partículas coloidais da
água. Essa coagulação é feita através da adição de um composto à água
que forma um precipitado gelatinoso que arrasta as partículas em suspensão para baixo junto com ela (Fig. 8). Os coagulantes mais populares são
os sais de alumínio, em que o íon Al3+ reage com a água para produzir o
precipitado Al(OH)3.
Al3+(aq) + 3H2O → Al(OH)3(s) + 3H+(aq)
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Grande quantidade de Al2(SO4)3 é utilizada anualmente para clarear a
água dos abastecimentos domésticos e industriais.
• Processo de sedimentação: ocorre quando a água permanece em repouso em um reservatório ou flui através de uma série de tanques, chamados de tanques de sedimentação (Fig. 8). Somente a sedimentação não é
suficiente para eliminar todas as partículas em suspensão. Partículas pequenas permanecem em suspensão coloidal, sendo necessário, portanto,
antes desta etapa, o uso do processo de coagulação com sais de alumínio
comentado anteriormente.
• Processo de filtração: a água que tenha passado através de uma instalação de coagulação e sedimentação é frequentemente filtrada para remover
algum material em suspensão remanescente. A filtração é feita permitindose que a água goteje através de uma camada de areia, ficando assim eliminadas as impurezas em suspensão. Essa areia é suportada por diversas
camadas de cascalho de tamanho sucessivamente menor. A eficiência do
filtro é melhorada até certo ponto pela camada adicional de partículas finamente dividida. Quando ela se torna muito espessa, é removida através de
um fluxo de água em sentido contrário.
• Processo de desinfecção: a água que é usada para o consumo humano
tem que ser tratada quimicamente para eliminação de bactérias causadoras de doenças. O bactericida mais usado é o cloro que mata as bactérias
aparentemente pela inibição da atividade de certas enzimas essenciais ao
seu metabolismo. Nas instalações de tratamento d'água, o cloro é armazenado na forma líquida sob alta pressão. A liberação do cloro é controlada para produzir uma concentração de 0,2 a 1,0ppm (parte por milhão),
suficiente para desinfetar a água, após essa passar pelos outros tipos de
tratamento citados acima.
A água pode também ser desinfectada com outras substâncias químicas, como o ozônio (O3). Embora o seu uso seja mais oneroso que o
uso do cloro, ele é consideravelmente mais eficiente, matando muitos germes e vírus que não são atacados pelo cloro. Não deixa odores ou sabor
desagradável por não deixar resíduos químicos na água para beber. No
entanto, o ozônio não oferece qualquer proteção duradoura contra microorganismos que venham a contaminar a água posteriormente. O ozônio
pode ser obtido facilmente quando se passa uma corrente elétrica no meio
contendo oxigênio (O2).
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Carvão ativo consiste
de grânulos de carbono
microcristalino. É produzido
pelo aquecimento do lixo
orgânico na ausência de ar
e então processado para
sedimentar sua porosidade,
possuindo área específica
superficial de 2000m2.g-1.
Adsorção é a fixação de
uma substância a uma
superfície.

Figura 8 – Esquema de purificação.

5.3. Remoção de odores e sabores

Pressão osmótica é a
resistência fornecida pela
película semipermeável
ao transporte do solvente
do meio diluído para o
concentrado.

A água a ser utilizada, mesmo potável, não é considerada adequada se apresenta forte odor ou sabor. A água clorada chega a ter sabor desagradável,
por isso os moradores de cidades grandes chegam a achar saborosa a água
límpida e fresca de um riacho da montanha. A maioria das pessoas rejeita as
águas de nascentes de águas minerais quentes pelo odor associado ao fato
de serem sulfurosas, apesar de serem medicinais.
Um método eficiente na eliminação de odores é o uso de um filtro de carvão ativo. O carvão ativo tem um alto poder de adsorção por ser um carvão finamente dividido. A enorme área superficial desse material (6 milhões de cm3/g) o
torna capaz de adsorver grande quantidade de várias impurezas, sendo a maioria compostos orgânicos mantidos fisicamente sobre a superfície do carbono.
Quando a substância a ser adsorvida é o cloro, uma reação química acontece:
2Cl2(aq) + C(s) + 2H2O → CO2(aq) + 4H+(aq) + 4Cl-(aq)
O sabor e odor associado ao Cl são eliminados através dessa reação.
Após o filtro ser utilizado por aproximadamente um ano, o carvão ativo pode
ser regenerado bastando que seja aquecido a cerca de 1000oC. Os odores
provenientes do gás sulfídrico (H2S) são eliminados através da aeração que
pode ser feita após a passagem da água através do filtro de areia.

5.4. Osmose reversa
A osmose reversa é usada para remover sais de água, principalmente da
água do mar, e produzir água potável para beber e para a irrigação. A água
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é empurrada para fora da solução salgada através de uma membrana semipermeável.
A osmose (Fig. 9) ocorre quando se coloca em dois reservatórios separados por uma membrana, água potável ou doce em um e, no outro, água do
mar. Pelo processo natural da osmose, irá haver um deslocamento de solvente
do meio diluído (água potável) para o meio concentrado (água do mar). Porém,
a osmose é invertida quando uma pressão (p) maior que a pressão osmótica (π)
é aplicada no reservatório onde se encontra a água potável (Fig. 10), havendo,
então, uma inversão no deslocamento das moléculas de água, fazendo com
que elas passem a se deslocar através da membrana no sentido contrário, ou
seja, do reservatório da água do mar para o reservatório da água potável.

Figura 9 – Sistema osmótico normal.

Figura 10 – Sistema osmótico inverso.

O desafio tecnológico é fabricar membranas novas que sejam fortes
o bastante para resistir a pressões altas e que não entupam facilmente. As
indústrias usam membranas de acetato celulose a pressões de 70atm. Cada
metro cúbico da membrana pode produzir 250.000l de água pura por dia.

6. Poluição das águas
São conhecidos vários tipos de poluentes das águas, entre eles, destacamos:
calor; dejetos que requerem oxigênio; agentes infecciosos; nutrientes de plantas; compostos orgânicos; alguns minerais e compostos químicos; substâncias radioativas; sedimentos resultantes da erosão da terra; pesticidas.
Muitas vezes, o próprio resíduo utilizado no tratamento da água é causa
de poluição, como é o caso do uso de compostos de alumínio na coagulação
de compostos em suspensão. A Tabela 6 mostra o limite máximo de resíduos
que pode conter a água, para que ela seja considerada potável e os danos
que os excessos podem causar à saúde. Toda substância, que contida na
água pode ser prejudicial à vida dos seres vivos, é considerada poluente. Assim, praticamente todo agente físico ou químico torna-se poluente quando
ultrapassa certo limite em relação ao meio ambiente natural.
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Tabela 6

LIMITES PARA CONTAMINANTES DA ÁGUA POTÁVEL ADMITIDOS NA COMUNIDADE EUROPEIA
Contaminante μg/litro-1 Efeito na Saúde
Al
200
No processo de tratamento da água é utilizado Al2(SO4)3. O Al pode estar
relacionado ao mal de Alzheime (demência senil)
Pb
50
O chumbo utilizado em alguma tubulação pode danificar o cérebro.
50
Nitratos utilizados como fertilizantes chegam ao sistema de abastecimento
NO3
de água. Os nitratos afetam o nível de O2 no sangue de bebês causando a
síndrome da “doença azul”. Nitratos podem estar relacionados ao câncer de
estômago.
Trihalometanos 100
O cloro é usado como bactericida no tratamento de água. Excesso de cloração
pode provocar formação de clorofórmio em reação com compostos orgânicos.
Possível causa de câncer de intestino e de bexiga.
Pesticidas
0,1
Para pesticidas considerados isoladamente.
0,5
Para o conjunto de pesticidas. O DDT é agora proibido em muitos países. Seus
efeitos prejudiciais decorrem do acúmulo e modificações biológicas na cadeia
alimentar; luz Uv converte DDT em bifelinos policlorados (PCB’s), que são
tóxicas.

Existem agentes poluentes e agentes tóxicos. Uma substância é dita
tóxica quando interfere negativamente no metabolismo dos organismos do
seres vivos. O monóxido de carbono (CO) é tóxico, porque compete com o
oxigênio na respiração formando a carboxi-hemoglobina.
O dióxido de carbono (CO2) não é tóxico, mas é um agente poluente quando estiver em excesso. Quando em um ambiente existe muito CO2, a quantidade
de O2 torna-se pequena, ocasionando evidentes prejuízos para a saúde. Na Tabela 7, encontram-se alguns exemplos dos agentes poluentes da água.
Tabela 7

AGENTES POLUIDORES DA ÁGUA
Tipo
Exemplos
2+
2+
2+
2+
2+
2+
Íons de metais de transição
Cu , Mg , Pb , Ni , Cd , Zn
Compostos orgânicos
Inseticida, detergente, sabão, petróleo
Nutrientes de plantas
NO3+, PO43+
Substâncias radioativas
Dejetos com urânio
Agentes biológicos
Bactéria e vírus
Dejetos que retiram oxigênio (O2) Dejetos animais e vegetação em decomposição
Calor
Água utilizada no resfriamento de tubulações nas indústrias e usinas
Despejos industriais
Ácidos, bases, sais, óxidos

Calcula-se que, diariamente, apenas 10% da água utilizada no planeta
seja para uso doméstico, sendo a maior parte utilizada na indústria e agricultura. As indústrias são responsáveis por dois terços do total de poluentes
produzidos pelo homem e as principais poluidoras são as fábricas de papel,
de alimentos, metalúrgicas e de produtos químicos.
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Os detergentes, como já sabemos, são substâncias que facilitam a
dissolução de óleos e gorduras na água. Quando os despejos domésticos
e industriais são lançados nos rios, há bactérias que atacam os detergentes
biodegradáveis, transformando-os em moléculas menores, que poluem menos. No entanto, há alguns tipos de detergentes que não são biodegradáveis,
sendo altamente poluentes, visto que só podem ser eliminados através de
técnicas especiais.
Os inseticidas que compõem os agrotóxicos são importantes fontes de
contaminação do lençol freático. O DDT (dicloro-difenil-tricloro-etano) é o mais
conhecido deles, tendo surgido em 1935. Atualmente, muitas pragas já se
encontram resistentes ao DDT, mas, devido a sua razoável estabilidade, ele
continua participando da cadeia alimentar e, por isto, permanece contaminando plantas, aves e peixes. Algumas espécies de animais já estão até mesmo
ameaçadas de extinção pelo acúmulo de inseticidas em seu organismo. Os
agrotóxicos também estão presentes em frutas e verduras promovendo danos
irreparáveis na saúde dos consumidores.

6.1. Poluição térmica
Quando se abre uma garrafa de refrigerante natural (25oC), observa-se que o
gás carbônico (CO2) contido nesse, sai com mais velocidade do que se o refrigerante estivesse gelado. Isso acontece porque o CO2 é pouco solúvel na água,
por ser apolar, e um pequeno aumento de temperatura promove o seu escape.
Do mesmo modo acontece com o gás oxigênio (O2), que se encontra dissolvido
na água. Quando essa é aquecida, ele escapa. Quando as águas de um rio
tornam-se mais quentes, há também menos oxigênio dissolvido. Com menos
oxigênio, as plantas e os animais que ali habitam são prejudicados.
A poluição térmica baseia-se nesse fenômeno e ocorre quando usinas
nucleares e indústrias eliminam as suas águas aquecidas pelo resfriamento
dos seus reservatórios ou caldeiras nos rios ou no mar.

6.2. Tratamento de esgoto
O esgoto natural contém 99% de água. O tratamento do esgoto é importante
pela redução de sua ação como forte agente poluidor dos rios, lagos e mares.
Também tem importância para o reaproveitamento da água.
De modo geral, o tratamento de esgoto obedece às seguintes etapas:
1a Etapa: filtração grossa para remoção de sólidos de grande porte;
2a Etapa: sedimentação primária;
3a Etapa: filtração fina;
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4a Etapa: aeração para eliminação de gases que provocam odores como H2S;
5a Etapa: sedimentação final. Nessa etapa, os resíduos sólidos podem ser
aproveitados como adubo. A fermentação desses resíduos produz gás natural
(CH4), que pode ser aproveitado como combustível;
6a Etapa: adição de cloro (bactericida).
Reservas são problema para metade do mundo
Um informe da Comissão Mundial sobre Água para o Século XXI indica que
metade da humanidade sofre escassez de água ou dispõe somente de água
insalubre. A situação fica mais grave com a poluição, o desperdício e a má
administração de recursos.
Atualmente, um bilhão de pessoas não têm acesso à água e dois bilhões dispõem de água sem o saneamento adequado. A Comissão estima
que o crescimento demográfico (oito bilhões de pessoas em 2025) vai aumentar em 17% a demanda de água destinada à irrigação, em 20% a necessidade
da indústria e, em 70%, a procura de água destinada ao consumo doméstico.
Lembra ainda que 97,5% da água do planeta é salgada e só uma porção
ínfima da água doce é de fácil acesso. O desperdício, a contaminação, o desmatamento e a degradação do solo têm provocado secas.
Para enfrentar a situação, a Comissão propõe a adoção do princípio “o
poluidor paga” e a cobrança pela água, ao preço de custo. Para isso, a receita
sugerida é privatizar os serviços de captação e distribuição de água e lutar
contra o desperdício. A estimativa é de que é necessário investir 180 bilhões
de dólares anuais, em lugar dos 70 ou 80 investidos atualmente, e acredita
que os recursos devam proceder quase integralmente do setor privado.

7. Propriedades físicas da água
7.1. Influência das ligações de hidrogênio nas propriedades
físicas da água
À temperatura ambiente, a água pura é um líquido incompressível, incolor, inodoro e transparente. Ela é também insípida e não conduz a corrente elétrica.
Por não ter sabor, absorve rapidamente o sabor de qualquer substância que
venha a ser solubilizada nela.
Como a água é um composto estável, abundante e pode ser prontamente obtido no estado puro, muitas das suas propriedades servem como
referência padrão. É o solvente universal, devido a sua alta polaridade e, nos
estados sólidos e líquidos, apresenta ligação de hidrogênio (Fig. 11), que lhe
confere propriedades anômalas. Muitas das propriedades da água decorrem
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da polaridade das suas moléculas (Fig. 11B) em que o hidrogênio de uma
molécula é atraído pelo oxigênio da vizinha, estabelecendo-se entre eles uma
interação que é a ligação de hidrogênio.

Figura 11: Ligações de hidrogênio em alguns compostos
Tensão superficial é
a rigidez do filme da
superfície que parece cobrir
uma superfície líquida e
é formada pela tendência
das moléculas de serem
puxadas para dentro.

Essas interações fazem com que a água na temperatura ambiente seja
um líquido quando deveria ser um gás. No estado líquido, essas pontes mantêm a coesão entre as moléculas de H2O, formando uma espécie de rede
fluida em continua mudança, com ponte se rompendo e se formando o tempo
todo. Essa coesão, obtida pela formação das ligações de hidrogênio, é responsável pela grande tensão superficial apresentada pela água.

Figura 12 – Molécula de H2O.
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Devido a sua polaridade, as moléculas de água tendem a se unir a muitas outras moléculas de substâncias também polares, sendo esta propriedade
conhecida como adesão. É por isso que a água “molha” com facilidade materiais de um modo geral.
As forças coesivas existentes entre as moléculas de água, bem como a
sua propriedade adesiva, são responsáveis pela tendência que a água apresenta de subir pelas paredes de tubos finos ou espaços estreitos como os existentes em materiais porosos (esponjas). Esse fenômeno é conhecido como capilaridade e é em parte graças a ele que a água pode se elevar até o topo das
grandes árvores através da sua capilaridade nos vasos lenhosos das plantas.
Na Tabela 8, encontram-se algumas das propriedades físicas da água.
Elas ilustram com eficiência a anomalia da água e sem essas especificidades,
a vida na Terra seria bem diferente.
Tabela 8

ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA
Ponto de fusão a 1atm
N° de Matrículas
o
5.287
0,00 C
Ponto tríplice
0,01oC, 4,6 torr
Ponto de ebulição a 1 atm
100,00oC
Ponto crítico
374,0oC, 218 atm
0,917 g/cm3
Densidade do sólido a 0oC
Densidade do líquido a 0oC
0,999 g/cm3
o
Densidade do líquido a 4 C
1,000 g/cm3
Densidade do líquido a 10oC
0,999 g/cm3
Densidade do líquido a 25oC
0,997 g/cm3
Densidade do líquido a 100oC
0,958 g/cm3
o
o
Capacidade calorífica do líquido (de 14,5 C a 15,5 C)
1,00 cal/g x grau
18,00 cal/mol x grau
1,44 kcal/mol
Calor de fusão a 0oC
o
9,71 kcal/mol
Calor de vaporização a 100 C
78,5
Constante dielétrica a 25oC

7.2. Pontos de fusão e de ebulição e densidade
O ponto de fusão e ebulição da água a 1atm de pressão são, respectivamente, 0oC e 100oC. O ponto tríplice da água (Fig. 13), que é a temperatura na qual
as formas sólida, líquida e gasosa da água estão em equilíbrio, é de 0,01oC e
adotado como referência ou padrão.
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Figura 13 – Ponto tríplice da água.

A mistura de água sólida (gelo) mais água líquida, no equilíbrio, atingirá
0 C. Essa temperatura poderá ser mantida enquanto existir gelo presente na
mistura. Os pontos de fusão e ebulição são pontos de referência padrão da
escala Celsius. A densidade da água pura a 4oC é 1g por mililitro e essa medida é também referência padrão para medidas de densidades para outras
substâncias.
o

O ponto de congelamento
da água pesada é 3,82oC e
da água H2O é 0,00°C.

O ponto de ebulição
da água pesada D2O é
101,42oC e da água H2O é
100,00oC.

Existe uma unidade de quantidade de calor chamada de caloria (cal),
definida como sendo a quantidade de calor necessária para elevar 1g de água
líquida de 14,5oC para 15,5oC.
Observando a Tabela 8, podemos ver que a densidade da água líquida
é maior que a da água sólida em cerca de 10%, ou seja, quando congela, a
água expande o seu volume. Por isso, o gelo flutua. Quase todos os outros
sólidos são mais densos que os seus respectivos líquidos. Por essa razão,
eles afundam quando estão em seus líquidos.
Podemos observar também que a densidade da água não diminui linearmente com o aumento da temperatura como acontece com a maioria dos
líquidos. Quando essa é aquecida de 0oC a 4oC, sofre uma redução brusca
de volume, no entanto, esse volume volta a expandir-se à proporção que a
temperatura aumenta e sua densidade decresce gradativamente como a dos
líquidos normais. Assim, a água possui sua densidade máxima a 4oC, que é de
1g/cm3. Acima ou abaixo dessa temperatura, ela é menos densa.
Essas anomalias da água são de fundamental importância para a vida
no planeta porque, se o gelo não flutuasse na água, os lagos e os rios se congelariam totalmente durante o período frio e toda vida aquática sucumbiria. O
gelo, na superfície dos lagos, funciona como um isolante térmico impedindo
que a água que se encontra abaixo congele totalmente. Se o gelo fosse mais
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denso, ele afundaria para as profundezas dos mares e isso impediria que houvesse o degelo nas estações quentes.
Outra irregularidade da água (massa formal H2O = 18) é o seu ponto de
ebulição (100oC a 1atm) que é enormemente alto, quando comparado a substâncias que possuem massa quase idêntica e fórmula similar. Como exemplo
temos o metano (massa formal CH4 = 16) e o amônia (massa formal NH3 = 17)
que possuem seus pontos de ebulição –161,5oC e –33,4oC, respectivamente.
Se a água se comportasse igual ao metano e à amônia, não poderia haver
água líquida no ambiente terrestre, devido à temperatura, apenas uma grande
nuvem de vapor d’água estaria presente. Como a água líquida é o principal
constituinte das células vegetais e animais, não haveria vida como a que conhecemos no planeta.

55

Elétrons de valência são
os elétrons que se ligam
quando um elemento
reage com outro, quase
sempre pertencem à última
camada.

Essas irregularidades ocorrem principalmente devido ao caráter polar
da água. Quando os dois átomos de hidrogênio e o de oxigênio se combinam
no estado gasoso para formar água, há uma partilha dos elétrons de valência
entre os átomos de hidrogênio e o de oxigênio, formando duas ligações covalentes com uma distância O – H de 0,96 e um ângulo H – O – H de 105o.
Nesse tipo de ligação, cada átomo contribui com um elétron e os dois pares de
elétrons compartilhados que constituem as ligações são mantidos juntos por
ambos os núcleos. As ligações covalentes são muito fortes e assim a molécula da água é bastante estável.
A distribuição da carga elétrica na molécula de água é assimétrica, os
elétrons não ligantes do oxigênio se encontram de um lado, enquanto que os
dois núcleos dos átomos de hidrogênio se encontram no outro. Dessa assimetria resulta a formação de um dipolo com o lado do oxigênio carregado negativamente e o lado do hidrogênio carregado positivamente. Como consequência dessa polaridade, o lado negativo de uma molécula atrai o lado positivo da
molécula vizinha, formando então as pontes de hidrogênio.
Essas têm grande importância nas propriedades anômalas da água,
fazendo também com que, quando sais se dissolvam na água, esses se dissociem em íons positivos (cátions) e íons negativos (ânions), tendo cada íon
um certo número de moléculas de água, orientadas de acordo com a sua
carga, sendo esta responsável pela separação dos íons em solução aquosa.
Dependendo da força de atração do íon, esse poderá ter em solução várias
camadas de solvatação.
O gelo pode existir em numerosas formas cristalinas. Pelo raio X foi
revelado que as moléculas de água no estado sólido encontram-se dispostas
simetricamente em uma estrutura em que as pontes de hidrogênio formam
uma malha. Cada átomo de oxigênio encontra-se rodeado de átomos de hidrogênio de duas outras moléculas, formando pontes de hidrogênio em uma
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estrutura tetraédrica de tal forma que os átomos de oxigênio formam vários
anéis principalmente os de seis membros (hexágonos).
Calor latente de fusão
é a quantidade de calor
absorvida durante a fusão
sem haver mudança na
temperatura.

Calor latente de ebulição
é a quantidade de calor
absorvida durante a
ebulição sem haver
mudança na temperatura.

A Figura 14 mostra que a estrutura do gelo é uma rede aberta com
consideráveis espaços vazios entre as moléculas, justificando assim a menor
densidade deste em relação à água líquida. Essa estrutura também explica
a grande redução de volume existente na água a 4°C. Supõe-se que, nessa
temperatura, algumas moléculas que já se encontram livres ocupam a cavidade de algumas estruturas hexagonais abertas, fazendo com que haja o
aumento da densidade e a anormal redução de volume.

Forças de Van Der Walls
são fracas forças de
interação existente entre as
moléculas.

Figura 14 – Estrutura cristalina do gelo.

7.3. Calor específico
Calor específico é definido como sendo a quantidade de calor necessário
para elevar de 1oC um grama de qualquer substância. Para a água, são necessários 4,18J para elevar de 1oC um grama dessa substância. O calor específico da água pura é praticamente constante, ao longo de toda variação de
temperatura em que a água se encontra no estado líquido e é o valor mais alto
de todas as substâncias conhecidas, com exceção da amônia líquida.
O arranjo molecular da água é responsável por esse valor tão elevado
visto que permite que os átomos de hidrogênio e oxigênio vibrem livremente,
quase como se fossem livres. Assim podem absorver grande quantidade de
energia sem que haja grandes aumentos de temperatura.

7.4. Calor latente de fusão e ebulição
São necessários 335J para fundir um grama de gelo e 2452J para converter
um grama de água líquida a 20oC em um grama de vapor d’água a 20oC.
Esses valores são, respectivamente, o calor latente de fusão e o calor latente
de ebulição da água. São valores bastante elevados e isso se deve à grande
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tenacidade que oferecem as pontes de hidrogênio, que necessitam de uma
quantidade de energia considerável para que uma molécula de água no estado sólido ou líquido se separe das outras.

7.5. Viscosidade
A viscosidade de um líquido indica a sua resistência a fluir, isto é, a dificuldade
que terá uma camada de deslizar sobre outra. As pontes de hidrogênio restringem esse deslizamento entre camadas de líquido, fazendo com que a água
tenha uma viscosidade significativa quando comparada a outros líquidos que
estabeleçam poucas ou nenhuma ponte de hidrogênio.
Como exemplo, temos os solventes acetona e benzeno e outros solventes orgânicos com moléculas pequenas. Quando a temperatura aumenta, a
viscosidade diminui, o que ocorre devido à quebra das pontes de hidrogênio e
também à diminuição de outras forças existentes como as de Van Der Walls,
que causam aumento da energia cinética das moléculas.

7.6. Tensão superficial
As forças coesivas da água são responsáveis pela alta tensão superficial.
Essa pode ser verificada ao observarmos algum inseto andando sobre a
água. As moléculas da superfície do líquido estão continuamente sendo puxadas para o seu interior pelas forças de coesão, enquanto que, na fase gasosa, essas forças não existem, devido ao número de moléculas ser menor
e elas estarem mais distantes. Assim, em uma superfície de água líquida,
as moléculas atraídas para o interior do líquido formam como se fosse uma
película elástica. É a tensão superficial que faz com que uma gota tenha
uma forma esférica.

Saiba mais
Doenças causadas pela água e pelo lixo
Doenças de transmissão hídrica são aquelas em que a água atua como veículo
de agentes infecciosos. Os microorganismos patogênicos atingem a água através de
excrementos de pessoas ou animais infectados, causando problemas principalmente
no intestino humano. Essas doenças podem ser causadas por bactérias, fungos, vírus,
protozoários e helmintos.
Doenças de origem hídrica são aquelas causadas por determinadas substâncias
químicas, orgânicas ou inorgânicas, presentes na água em concentrações inadequadas,
em geral superiores às especificadas nos padrões para águas de consumo humano. Essas
substâncias podem existir naturalmente no manancial ou resultarem da poluição.
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Doenças transmitidas pela água: cólera, febre tifoide, leptospirose, giardíase,
amebíase, hepatite infecciosa. A água atua somente como um veículo passivo para o
agente infeccioso. Todas essas doenças dependem também das precárias condições
da disposição de dejetos.
Doenças controladas pela limpeza com água: sepsia dérmica, escabiose, bouba,
lepra, piolhos, tifo, tracoma, conjuntivite, disenteria bacilar, salmonelose, diarreias
por enterovirus, febre paratifoide, ascaridíase, tricurose, enterobiose, ancilostomose.
A falta d'água e a higiene pessoal insuficiente criam condições favoráveis para a sua
disseminação. As infecções intestinais neste grupo resultam também da falta de disposição adequada de dejetos.
Doenças associadas à água: esquistossomose, infecção urinária, esquistossomose retal, dracunculose. Parte necessária do ciclo de vida do agente infeccioso se passa
num animal aquático. Algumas são também afetadas pela disposição de dejetos. Não
se inclui aqui as infecções que não tenham sido propagadas pelo contato da água ou
por sua ingestão.
Doenças cujos vetores se relacionam com a água: dengue e dengue hemorrágica,
febre amarela, febre do oeste do Nilo e do Vale do Rift, encefalite, arbovírus, filiarose
Bancroft, malária, ancorcercose, mosca simulium, doença do sono. As doenças são
propagadas por insetos que nascem na água ou picam perto dela. O encanamento
nas casas faria com que as pessoas se afastassem das áreas onde são picadas, ou permitiria que elas dispensassem o uso de potes para a armazenagem de água, onde os
insetos proliferam. Não são afetadas pela disposição de dejetos.
Doenças associadas ao destino de dejetos: necatoriose, clonorquíase, difilobotríase, fasciolose, paragnonimíase. Constituem o extremo de um espectro de doenças, na maioria controlada pela limpeza com a água, juntamente com um grupo de
infecções do tipo associadas à água, que podem ser transmitidas somente através da
ingestão de peixe ou de outros organismos aquáticos crus.
Elevador hidráulico
Blaise Pascal foi um extraordinário filósofo e matemático francês de curta existência (1623 – 1662), nascido em Clermont-Ferrand, Auvergne. Seu talento precoce
para as ciências físicas levou a família para Paris, onde ele se dedicou ao estudo da
matemática. Acompanhou o pai quando esse foi transferido para Rouen e lá realizou
as primeiras pesquisas no campo da física. Realizou experiências sobre sons que resultaram em um pequeno tratado (1634) e no ano seguinte chegou a dedução de 32 proposições de geometria estabelecidas por Euclides. Publicou Essay pour les coniques
(1640), contendo o célebre teorema de Pascal.
Excelente matemático especializou-se em cálculos infinitesimais e criou um tipo
de máquina de somar que chamou de La pascaline (1642), a primeira calculadora manual que se conhece. De volta a Paris (1647), influenciado pelas experiências de Torricelli, enunciou os primeiros trabalhos sobre o vácuo e demonstrou as variações da
pressão atmosférica.
A partir de então, desenvolveu extensivas pesquisas utilizando sifões, seringas,
foles e tubos de vários tamanhos e formas e com líquidos como água, mercúrio, óleo,
vinho, ar, etc, no vácuo e sob pressão atmosférica. Aperfeiçoou o barômetro de Torricelli e, na matemática, publicou o célebre Traité du triangle arithmétique (1654).
Um dos seus tratados sobre hidrostática, Traité de l'équilibre des liqueurs, só foi
publicado postumamente (1663), um ano após sua morte. Esclareceu finalmente os
princípios barométricos, da prensa hidráulica e da transmissibilidade de pressões. Estabeleceu o princípio de Pascal que diz: em um líquido em repouso ou equilíbrio as
variações de pressão transmitem-se igualmente e sem perdas para todos os pontos da
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massa líquida. É o princípio de funcionamento do macaco hidráulico. Na Mecânica é
homenageado com a unidade de tensão mecânica (ou pressão) Pascal (1Pa = 1 N/m²,
105 N/m² = 1 bar).

O elevador hidráulico é um dos aparelhos que funcionam através desse princípio,
transmitindo a pressão exercida sobre uma de suas colunas a todos os pontos do elevador e o resultado final é que se aplica uma força menor que a realmente necessária
para se elevar um objeto. Acompanhe na figura abaixo:

A pressão exercida na coluna mais estreita do elevador, onde a seção reta possui
área a, é transmitida a todos os pontos do fluido. Essa pressão é transmitida até o
outro extremo, cuja coluna tem seção reta de área A (maior que a).
Se essa segunda coluna for usada como a coluna de um elevador hidráulico, vemos que a força que agirá sobre a coluna do elevador deverá ser maior que a força que
foi aplicada na primeira coluna. Isto é: p = f/a e também p = F/A, onde F é a força que
age sobre a área de seção reta da coluna de fluido que acomoda a base da coluna do
elevador hidráulico. Igualando-se as equações, tem-se a equação F = (A/a)f, onde (A/a)
é maior que 1. Isso implica que, se a área da coluna do elevador for triplicada, a força
também será, devido à pressão em ambas as colunas ser a mesma.
Outros exemplos da utilização do Princípio de Pascal são as cadeiras de dentistas
ou ainda em sistemas como o freio hidráulico de automóveis.

Atividades de avaliação
1. Indique diferentes fontes naturais de água e mencione as impurezas que
mais provavelmente estarão presentes em cada uma delas.
2. Defina o termo “água dura”.
3. Descreva, brevemente, a purificação da água do mar por destilação.
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4. Explique, de forma concisa, que medidas devem ser tomadas para preparar a partir de água de poço:
a) Água potável.
b) Água quimicamente pura.
5. Sintetize as mais importantes propriedades físicas da água e discuta aquelas em que a água é “anormal” com relação à maioria dos líquidos.
6. Mencione algumas consequências importantes das propriedades “anormais” da água.
7. Descrevendo a água como uma molécula polar, o que queremos dizer?
Cite exemplos de algumas moléculas não polares.
8. Desenhe um diagrama de uma molécula de água mostrando:
a) A ligação dos átomos e os ângulos entre elas.
b) O caráter polar da molécula por meio das cargas parciais atribuídas a
cada átomo.
9. Explique o tipo de ligação presente entre as moléculas adjacentes na água líquida.
10. Dê o valor relativo aproximado da força da ligação-hidrogênio O–––H da
água comparada com a ligação covalente O–––H. Qual é a natureza da
ligação-hidrogênio?
11. Defina um líquido normal e um associado e discuta as diferenças nas
interações intermoleculares envolvidas em cada tipo.
12. Faça comentários a respeito das propriedades gerais da água como solvente.
13. O brometo de potássio iônico é solúvel em água. Que mudanças têm lugar
quando um cristal desse sal é posto em contato com a água? Discuta, brevemente, os fatores energéticos envolvidos no processo da dissolução.
14. Sob que condições pode a água ser decomposta em oxigênio gasoso e
hidrogênio gasoso?
15. O que é “água pesada”? Qual é a relação aproximada de água “pesada”
para “normal” na água de fonte que ocorre naturalmente?
16. Explique por que:
a) a água do mar tem um ponto de congelamento abaixo do da água doce.
b) a água da montanha ferve mais rápido que no nível do mar.
c) a água é um solvente para compostos iônicos.
d) o gelo tem uma menor densidade que a água líquida.
17. Cite as propriedades físicas da água.
18. Em que condições existem menos ligações de hidrogênio entre as moléculas, na água a 40°C ou na água a 80°C?
19. Diferencie.
a) Água dura.
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20. Procure na literatura e dê a diferença entre hidratação e hidrólise.
21. Que substância é normalmente usada para destruir bactérias na água?
E por que seu ponto de ebulição é tão alto em relação a sua outra forma
alotrópica?
22. Comente sobre a abundância e o uso do hidrogênio.
23. Quais os isótopos do hidrogênio e que diferenças são observadas no seu
comportamento?
24. a) Compare D2O e H2O.
b) Quais os modos de preparar compostos deuterados?
25. Em que formas diferentes existe a molécula de hidrogênio? Descreva
cada uma delas dando as suas características.
26. Como se produz hidrogênio molecular (H2) e o que se pode dizer da sua
abundância?
27. Fale sobre a reatividade e usos do hidrogênio.
28. Relacione os métodos de obtenção de O2.
29. Compare O2 e O3 quanto a:
a) Polaridade.
b) Estrutura.
c) Reatividade.
30. Relacione os métodos de obtenção do ozônio e alguns de seus usos.
31. Quais os processos de destruição da camada de ozônio?
32. O oxigênio pode ser preparado por aquecimento do HgO ou pela reação
do Na2O2 com água. Indique o produto dessas reações.
33. a) O que é alotropia?
b) Quais as formas alotrópicas do oxigênio?
c) Indique as propriedades das formas alotrópicas do oxigênio.
34. Observando a figura abaixo, relacione o que se faz em cada etapa do
tratamento, citando inclusive os produtos químicos e substâncias adicionadas e a ação de cada um.
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Síntese do Capítulo 2
Nessa unidade, foram estudados assuntos relacionados à água como,
elementos a que compõem, quantidade de água potável existente, bem como
a sua importância para que haja vida no planeta.
Comentou-se sobre tipos de águas, relacionada à sua composição química de sais. Também foram abordados as propriedades físicas e químicas
da água e os fatores que afetam essas propriedades. Foi feito um estudo de
substâncias que, quando existentes tornam a água imprópria para o consumo
humano e observado quais os fatores responsáveis por tornar a água poluída.
Foram apresentados métodos para transformar a água poluída em água
potável, uma vez que ela está cada vez mais escassa no planeta.
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Objetivos
l Diferenciar, classificar e exemplificar as fontes de poluição naturais e antrópicas.
l

Discutir os efeitos dos poluentes sobre o clima, a temperatura, os vegetais,
a saúde humana, o solo, o ar, a água e os materiais.

l

Diferenciar e exemplificar poluentes primários e secundários.

l

Caracterizar as cinco camadas atmosféricas.

l

Discutir sobre a variação da pressão e da temperatura com a altitude.

l

Descrever a distribuição vertical de espécies químicas na atmosfera.

1. Classificação das fontes poluentes
Conforme a natureza do agente poluente, as fontes de poluição podem ser
classificadas como naturais e artificiais. Destacam-se como fontes naturais os
relâmpagos, os raios, as erupções vulcânicas, as emissões de pólen e de partículas marinhas, dentre outras. Como artificiais, podem ser citadas as fontes
industriais, domésticas e comerciais. Quanto à ação poluente, as fontes podem
ser específicas e múltiplas. As fontes específicas liberam apenas poluentes de
ação particular enquanto as múltiplas emitem poluentes de diferentes naturezas.

A identificação e a
caracterização de uma
fonte poluente são
funções dos padrões de
qualidade adotados e
dos critérios empregados
na determinação da
concentração das
substâncias emitidas e de
seus efeitos.

Quanto à mobilidade, as fontes poluentes podem ser: a) fixas ou estacionárias, que agem numa região restrita; b) móveis, que poluem durante o percurso de locomoção (automóveis, aeronaves, trens e embarcações navais).

2. Fontes naturais e antrópicas
Podem ser de natureza geoquímica, biológica e elétrica, destacando-se as
erupções vulcânicas, a desagregação de rochas e solos, a liberação de resíduos vegetais e pólen pela vegetação, as poeiras meteóricas, a ocorrência de
raios e relâmpagos e o desprendimento de partículas oceânicas.
Dentre as fontes geoquímicas destacam-se:
• Solos e rochas: emitem poeiras, sobretudo em regiões desérticas ou desprovidas de vegetação. Se as partículas forem muito finas, podem deslocar-se velozmente para regiões distantes. Em geral, apresentam apenas
efeitos físicos.

Na caracterização de
uma fonte poluente, além
de fatores ambientais,
devem ser considerados
os fatores econômicos
e os problemas sociais
e pessoais como, por
exemplo, a susceptibilidade
de certos indivíduos a
um determinado tipo de
exposição.

• Vulcões: erupções vulcânicas emitem para a troposfera diversos gases
(CO2, CO, SO2, H2S, HCl e HF), além de grande quantidade de material
particulado. Os efeitos incluem: redução da visibilidade, aquecimento global
e reações químicas.
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• Oceanos: as gotículas transportam partículas salinas para o ar e, na presença de umidade, formam-se aerossóis líquidos muito reativos e de acentuada ação corrosiva a metais e materiais calcários.
• Furacões: os ventos podem atingir velocidades superiores a 100 km/h e
alcançar grandes altitudes arrastando para a atmosfera materiais particulados e aerossóis salinos.
• Meteoros: emitem partículas e metais, que podem participar de reações
químicas na atmosfera.
Quando a erupção
vulcânica é muito violenta,
os poluentes atingem a
estratosfera.

Dentre as principais fontes de origem biológica destacam-se:
• Vegetação: a vegetação libera resíduos vegetais, pólen e compostos orgânicos (terpenos, ácidos, aldeídos, etc.), que podem causar problemas
respiratórios, alergias, entre outros.
• Micro-organismos em solos: sistemas anaeróbios (pântanos, plantações
de arroz, emissões flatulentas de animais) geram CH4.
• Micro-organismos em oceanos: metabolizam sulfatos, cloretos, fluoretos, brometos e iodetos, liberando vários gases.
• Solos ricos em nitrogênio: através de processos químicos, a ureia presente no solo a partir da urina animal sofre hidrólise:
NH2CONH2(aq)

+ H2O(l) → 2NH3(g)

+ CO2(g)

Certas plantas absorvem NH3 ou NH do solo e, por ação de micro-organismos, podem produzir N2O por oxidação, que é liberado para o ar:
+
4

2NH3(g)

+ 2O2(g)

nitrosomonas

N2O(g)

+

3H2O(l)

As fontes de natureza elétrica envolvem reações fotoquímicas e descargas elétricas que emitem O3, N2O, NO2 e NO. Ozônio pode ser produzido
através das reações:
		
		

O2

hv

O + O

O + O2 + M → O3 + M

onde M é qualquer espécie química que permanece inalterada na reação,
contribuindo apenas para as colisões moleculares.
A poluição atmosférica de origem antropogênica ou antrópica resulta de
várias fontes: meios de transporte, indústrias, produção de energia elétrica, incineração de biomassa, manuseio e queima de combustíveis, desflorestamento,
uso de produtos químicos (solventes, metais, tintas, etc.), dentre outras fontes.
Processos Industriais: a poluição industrial depende das operações e
processos utilizados, dos produtos obtidos, da eficiência do processamento,
da matéria-prima e combustíveis empregados, além do controle dos poluentes usados e/ou gerados.
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• Refinaria de petróleo: produz gás liquefeito, gasolina, querosene, óleos
combustíveis, asfalto, etc. Emite SO2, SO3, CO, NO2, NO, H2S, hidrocarbonetos (HC), mercaptanas (RSH).
• Indústrias de materiais não metálicos: incluem materiais cerâmicos,
cimento, amianto, vidro, concreto, gesso. Os poluentes mais comuns são:
materiais particulados e gases que dependem do combustível usado e do
produto obtido.
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A maior reserva geológica
de urânio do país localizase em Santa Quitéria/
CE. A jazida é rica nesse
elemento radioativo
associado a fosfatos e
mármore.

• Indústrias metalúrgicas: emitem poeira, fumos de óxidos metálicos, SO2,
produtos da fusão, vapores de solventes.
• Indústrias mecânicas: produzem máquinas e peças emitindo poeira, névoas, fumaças.
• Indústria de papel e papelão: dependendo do processo há emissão de
H2S, SO2, poeiras, mercaptanas.

Carvões minerais possuem
diferentes teores de
carbono: hulha possui cerca
de 80%; lignito < 80% e
antracito > 80%.

• Indústria de produtos alimentícios: produzem odores, pós, gases.
• Indústria de material de transporte: inclui a fabricação de material ferroviário, naval, aéreo e rodoviário. São emitidos vários poluentes (p. ex.,
vapores orgânicos).
• Indústria têxtil: produz material particulado dos fios e fibras, vapores orgânicos dos processos de tintura, fumaças provenientes dos equipamentos
de combustão.
• Indústria de móveis: emitem pós, gotículas de verniz, tintas, solventes,
fumaça da queima dos resíduos.
Queima e Evaporação de Combustíveis: as fontes de emissão usam carvão, madeira, óleos minerais, produtos de destilação, hulha, gases naturais
e gases liquefeitos de petróleo. A queima de combustíveis emite cinzas, NO,
NO2, O2, SO3, CO, CO2, hidrocarbonetos, aldeídos, aerossóis.
Queima de Resíduos Sólidos: a incineração de lixo é muita adequada sob
o ponto de vista sanitário desde que não polua o ar, o que ocorre, sobretudo,
quando a queima de determinados resíduos sólidos é feita em sistemas abertos. Em geral, os incineradores emitem material particulado, hidrocarbonetos,
ácidos orgânicos, aldeídos, NOx, SO2, CO, entre outros poluentes.
Outras Atividades Poluentes: produzem poluentes de diversas naturezas:
matadouros, aviários, estação de tratamento de esgotos, aterro sanitário,
operações de pintura, processamento de alimentos, aplicação de pesticidas,
construção civil e atividades desenvolvidas em laboratórios, terminais rodoviários, aeroportos, residências, escritórios e centros comerciais.
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O nitrogênio forma vários
tipos de óxidos (NO, N2O,
NO2, N2O3, N2O4, N2O5). Por
simplificação, esses óxidos
são representados como
NOx.

Nas reações fotoquímicas,
a espécie química M
permanece inalterada na
reação, mas consome
a energia liberada e,
consequentemente,
estabiliza o sistema.
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Os veículos movidos à
gasolina emitem CO, NO,
NO2, NH3, hidrocarbonetos,
vapores orgânicos,
aldeídos, compostos
de enxofre e material
particulado.

3. Poluentes atmosféricos: classificação e efeitos
Os poluentes podem ser classificados em dois grupos:
• Poluentes primários: apresentam-se na mesma forma como foram produzidos. Os principais poluentes primários são CO2, CO, NOx, SO2 e hidrocarbonetos (HC). A partir de reações químicas, os poluentes primários
podem transformar-se em secundários.
• Poluentes secundários: são produzidos na atmosfera através de reações químicas entre dois ou mais poluentes primários, ou a partir da reação de um poluente primário com outros componentes da atmosfera ou
ainda por fotoativação.
A Tabela 1 apresenta os principais poluentes atmosféricos.
Tabela 1

Poluente
Pó (material particulado)
Pb (material particulado)
H2SO4
NO2
SO2
CO
CH4
C6H6
O3

PRINCIPAIS POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Classe
Descrição
Primário
Partículas sólidas
Primário
Partículas sólidas
Secundário
Partículas líquidas
Secundário
Gás marrom avermelhado
Primário
Gás incolor de forte odor
Primário
Gás incolor e inodoro
Primário
Gás incolor e inodoro
Primário
Líquido de odor adocicado
Secundário
Gás azulado e odor adocicado

Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders College Publishing, 1995.

As partículas podem
ter natureza orgânica
ou inorgânica: material
carbonáceo, NO3−, SO4=,
Cl−, F−, SiO3=, metais,
alcatrão, pólen, fungos,
bactérias, etc.

As partículas podem
ter natureza orgânica
ou inorgânica: material
carbonáceo, NO3−, SO4=,
Cl−, F−, SiO3=, metais,
alcatrão, pólen, fungos,
bactérias, etc.
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Os aerossóis são suspensões de partículas sólidas ou líquidas em um
gás. Possuem diâmetros (φ) que podem ter até dimensões moleculares (0,002
a 100 μm). Originam-se numa série de fontes e processos. Em geral, partículas com φ entre 0,001 a 10 μm estão presentes no ar nas proximidades de
fontes de poluição.
Vários são os efeitos dos poluentes atmosféricos, destacando-se os
efeitos sobre o clima, a temperatura, os vegetais, a saúde, o solo, o ar, a água
e os materiais.
Redução da visibilidade: a presença de poluentes gasosos e de material
particulado na atmosfera causa efeitos sobre a radiação visível alterando a
absorção e a dispersão da luz, principais causas da redução de visibilidade.
Materiais particulados atuam como protetores, reduzindo a radiação
solar, além de favorecerem a formação de nuvens. Agem como núcleos de
condensação, o que pode ser prejudicial, pois modificam o regime pluvial. As
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partículas com tamanho próximo ao comprimento de onda de absorção da luz
visível são as mais eficazes na dispersão. As partículas maiores apresentam
os mesmos problemas das partículas finas, mas em menor escala, pois se
depositam mais facilmente. Além disso, os mecanismos fisiológicos de defesa
impedem sua penetração no organismo e, como têm menor superfície específica, as reações são dificultadas.
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Quanto maior a absorção
de radiação solar, maior o
aquecimento da Terra, e
quanto maior a reflexão,
maior o esfriamento.

Os coloides dispersam a luz, pois as partículas dispersas têm tamanhos
semelhantes ao comprimento de onda da luz visível. O fenômeno é conhecido como Efeito Tyndall e é utilizado para fazer a distinção entre as soluções
verdadeiras e as coloidais: as soluções verdadeiras são transparentes e, portanto, não dispersam a luz.
A visibilidade é inversamente proporcional à concentração mássica,
como pode ser observado na Figura 1 a seguir.

Figura 1: Visibilidade em função da concentração mássica de ar.
Fonte SEINFELD, J. H. (tradução de MUJERIEGO, R. e DEROEUX, G.). Contamination atmosferica. Fundamentos físicos y químicos. Madri: Inst. Estudios de Admin. Local. 1978.

- Influência sobre o clima, a temperatura e o regime de chuvas: a
radiação que a Terra recebe é irradiada de volta ao espaço. Apesar das variações de temperatura, o fato de a Terra não estar sofrendo acentuados aquecimentos ou esfriamentos demonstra a troca de energia radiante. A poluição do
ar reduz a radiação solar, pois as partículas poluentes refletem a luz e desviam
a radiação de volta ao espaço, e, portanto, espera-se que os efeitos produzidos pelos materiais particulados esfriem a Terra. Em atmosferas poluídas, as
partículas de aerossol atuam como núcleos de condensação e podem alterar
o regime pluvial e causar a formação de neves.
- Efeitos das chuvas ácidas: o pH das precipitações torna-se ácido
quando H2S, SO2 e NOx, estão presentes no ar e, através de reações químicas, passam a HNO3 e H2SO4. A presença de CO2 torna também a chuva ácida devido à formação de H2CO3. Precipitações ácidas incidindo sobre
corpos d’água e solos os acidificam, causando prejuízos à vida aquática e à
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Os efeitos dos poluentes
podem ser biológicos,
químicos e físicos. Para
a maioria dos poluentes,
esses efeitos dependem da
concentração.

A poluição do ar favorece a
formação de neblinas.
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vegetação. Alteram a química dos solos e causam danos às raízes mais finas
diminuindo a retirada de nutrientes e de água pelas plantas. Em solos sensíveis, a fertilidade é diminuída, pois os ácidos destroem os nutrientes ou então
substituem certos constituintes do solo.

Os efeitos tóxicos da
inalação conjunta de
vários gases podem ser
bem diferentes da soma
dos efeitos individuais de
cada gás quando inalados
separadamente.

A maior fonte artificial do
monóxido de carbono é a
combustão incompleta de
combustíveis fósseis.

Algumas partículas são
muito tóxicas para a fauna
e a flora, corrosivas para
estruturas metálicas e de
concreto, afetando também
a visibilidade.
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Minerais essenciais como cálcio e magnésio são facilmente lixiviados,
enquanto outros, como o nitrogênio, tornam-se disponíveis em demasia. Uma
maior produção de compostos nitrogenados e a redução do teor de húmus aumentam ainda mais a acidez. A chuva ácida solubiliza Al, Pb, Hg, Cd e outros
metais tóxicos presentes em solos e rochas, os quais são drenados para rios
e lagos. Em condições normais de pH, esses metais encontram-se na forma
insolúvel em águas subterrâneas e superficiais e não se incorporam à cadeia
alimentar, mas em condições ácidas solubilizam-se e agregam-se ao solo arável passando às raízes dos vegetais e são lixiviados para os corpos d’água.
- Efeitos Fitotóxicos: a poluição do ar tem afetado árvores, frutos, vegetais, flores. São fitotóxicos SO2, C2H4, nitratos de peroxiacetila (PANs), entre
outros poluentes. Cl2, HCl, NH3 e Hg são menos tóxicos. Esses poluentes destroem a clorofila interrompendo a fotossíntese e podem reduzir a velocidade de
crescimento ou até causar a morte da planta. Fluoretos têm efeitos cumulativos
e um dos sintomas da sua absorção é a clorose, ou seja, a perda da cor verde
não causada por ausência de luz, resultando no colapso nos tecidos das folhas.
- Efeitos dos Poluentes Sobre Materiais: certos poluentes podem
atacar aços, estruturas metálicas, tintas, plásticos, cimentos, alvenarias, rochas, sobretudo as calcárias e marmóreas. Compostos de enxofre corroem
materiais, tais como pintura, material cerâmico, cimento, contatos elétricos,
tecidos. O ozônio causa envelhecimento e craqueamento da borracha. H2S
mancha objetos de prata e enegrece a pintura de casas. O impacto de partículas poluentes circulando a altas velocidades causa erosão em edificações.
Cloretos são corrosivos e atacam a alvenaria e mancham a pintura de paredes. Óxidos de nitrogênio representados por NOx, corroem metais e contribuem para o envelhecimento e deterioração de materiais têxteis.
Edifícios e monumentos históricos têm sofrido a ação de atmosferas
poluídas: o Acrópole, em Atenas, as pirâmides, no Egito, os monumentos em
Veneza, entre outros. As colunas do Parthenon estão sendo corroídas muito
mais intensamente do que ocorreu durante séculos devido ao grande tráfego
de veículos na região.
- Efeitos de Poluentes Sobre a Saúde Humana: grande parte dos poluentes penetra no organismo humano através do sistema respiratório. A absorção de gases pelo organismo depende da solubilidade em água. Como os tecidos
biológicos são ricos em água, gases muito solúveis, como o SO2, são prontamente absorvidos pelas vias respiratórias, estimulando a secreção de muco.
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Esse gás dissolve-se rapidamente nos tecidos moles da boca, nariz,
garganta, brônquios e olhos, produzindo a sensação de boca seca, irritação
da garganta e ardência nos olhos. Por outro lado, os gases CO, NO2 e O3,
que são relativamente insolúveis, penetram profundamente nos pulmões chegando às cavidades alveolares. Os gases NO2 e O3 causam edema pulmonar
impedindo o intercâmbio de gases com o sangue.
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Elevadas concentrações
de monóxido de carbono
na atmosfera estão
diretamente relacionadas
à densidade do tráfego e
inversamente à velocidade
dos ventos.

A Tabela 2 apresenta a solubilidade de alguns gases.
Tabela 2

Gás
SO2
NO2
CO
CO2

SOLUBILIDADE DE GASES
Solubilidade (g/mL a 20 °C)
11,3
0,006
0,003
0,169

O monóxido de carbono passa das cavidades alveolares ao sangue,
onde tal como o O2, combina-se com a hemoglobina (Hb) formando a carboxihemoglobina (COHb). As moléculas de Hb contidas nos glóbulos vermelhos
transportam O2 para ser trocado por CO2 nos vasos capilares que unem as
artérias e veias. O monóxido de carbono é praticamente insolúvel e chega facilmente aos alvéolos juntamente com O2, difundindo-se através das paredes
alveolares, competindo com O2 por um dos quatro átomos de ferro da molécula de Hb, passando ao sangue, onde combina-se com Hb. A afinidade do ferro
por CO é maior que por O2, o que dá vantagem ao monóxido na competição
por Hb, formando-se a COHb, resultando no decréscimo da capacidade do
sangue em levar O2 às células. Os sintomas de envenenamento por CO dependem da quantidade de Hb ligada ao gás.
A Tabela 3 mostra a correlação entre a concentração de CO presente
no ar e a porcentagem de COHb no sangue.
Tabela 3

CORRELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE CO PRESENTE NO AR E A PORCENTAGEM DE COHb NO SANGUE
Concentração de CO no Ar (ppm)
% de COHb no Sangue
60
10
130
20
200
30

SO2 é um gás muito solúvel, tóxico, de forte odor e irritante aos olhos.
Oxida-se a SO3 por processos catalíticos ou fotoquímicos:
SO2 + ½ O2 → SO3
Por ser muito solúvel, é facilmente absorvido pelos condutos úmidos
do sistema respiratório superior, causando constrição das vias respirató-
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Concentrações altas de
SO2 estão associadas
a elevados teores de
partículas em suspensão no
ar. A ação irritante causada
por esse gás é agravada na
presença dessas partículas.
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Os óxidos NOx participam
de reações fotoquímicas
importantes e causam
inversões de temperatura.
Mas as reações nas
quais o gás N2O participa
nas camadas inferiores
da atmosfera não são
consideradas poluentes.

rias. Por reação quase imediata em atmosfera úmida, o gás SO3 passa a
H2SO4. O H2S é um gás muito solúvel, altamente tóxico e de fácil oxidação.
Possui um tempo de residência de poucas horas e converte-se a SO2 em
atmosfera oxidante:
H2S + O3 → H2O + SO2
Essa reação é muita lenta em fase gasosa, mas pode ser muito mais
rápida na superfície das partículas presentes no ar.
Os óxidos NOx resultam praticamente da combustão de combustíveis
fósseis. São fitotóxicos e inibem o crescimento de vegetais. Afetam a saúde
humana, têm ação corrosiva sobre metais e contribuem para o envelhecimento e a deterioração de materiais têxteis.
O óxido nitroso (N2O) pode ser emitido por fontes naturais, principalmente por ação bacteriana no solo e por reação entre N2 e O ou O3 nas camadas
superiores da atmosfera. Conhecido como gás hilariante, é anestésico e em
concentrações de cerca de 0,3 ppm não é tóxico, sendo inerte nas condições
ordinárias de temperatura.

Os aviões supersônicos
e subsônicos produzem
NOx, contribuindo para a
destruição da camada de
ozônio.

Cloro é um forte oxidante
e dissolve-se nas gotas
de chuva produzindo
HCl, ambos muito tóxicos
para as mucosas e trato
respiratório.

O óxido nítrico (NO) é poluente e tal como o NO2 é emitido por fontes
naturais (relâmpagos, processos biológicos) e fontes antrópicas. Está presente na estratosfera em quantidades suficientes para destruir o ozônio produzido
naturalmente.
NO2 (dióxido de nitrogênio) é liberado em pequenas quantidades juntamente com NO. Origina-se também por oxidação de NO na atmosfera. Reage
com água produzindo chuva ácida. Nos pulmões, o NO2 transforma-se em nitrosaminas, algumas das quais são carcinogênicas. Além disso, pode passar
ao sangue, formando metahemoglobina (metaHb). Em exposições prolongadas, irrita os alvéolos com sintomas semelhantes ao enfisema.
A amônia é emitida, sobretudo por fontes naturais (decomposição bacteriana de matéria orgânica). Está presente mesmo em atmosferas não poluídas como resultado de processos naturais (microorganismos, degradação
de animais), e processos antrópicos de tratamentos de rejeitos, manufatura
de coque e amônia, sistemas de refrigeração, entre outros. Em contato com
vapor d’água, hidrolisa-se a NH4+ e OH−. Os sais amoniacais estão entre os
aerossóis mais corrosivos.
O ácido fluorídrico HF é um gás muito corrosivo, irritante aos tecidos e trato respiratório, e breves exposições aos seus vapores podem ser fatais. Penetra
rapidamente na pele, afetando-a profundamente. A inalação dos vapores de HF
causa asfixia, tosse e graves queimaduras no nariz, faringe, laringe, brônquios,
seguidas de febre, cianose e edema pulmonar.
Produz efeitos teratogênicos e reprodutivos em cobaias animais. Corrói
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os ossos, retirando o cálcio. No sistema gastrintestinal, pode provocar anorexia, náuseas e vômitos. Exposição elevada provoca: conjuntivite, queimadura
na córnea, na pele, tosse e saliva com sangue, dispneia, broncopneumonia,
cianose, espasmos musculares, convulsões, icterícia, presença de albumina e
sangue na urina, náusea, vômito, dores abdominais, diarreias, queimaduras e
corrosão na boca, esôfago, estômago e intestinos. Exposições crônicas a fluoretos causam fluorose, sintomas que se iniciam com manchas nos dentes evoluindo para patologias graves nos ossos.
Os oxidantes fotoquímicos são poluentes secundários formados no
smog fotoquímico por reações entre hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio.
Dentre esses compostos, os mais importantes são o ozônio e hidrocarbonetos
oxigenados. O ozônio age sobre as funções pulmonares e cerca de 1 ppm
causa estreitamento das vias respiratórias resultando em maior resistência à
passagem de ar.
Experimentos em cobaias demonstram alterações irreversíveis nas
funções pulmonares depois de prolongado contato com o gás. Exposições,
mesmo em baixos teores, causam envelhecimento precoce e acelerado dos
tecidos pulmonares por oxidação de certos compostos das proteínas. Os
seguintes sintomas podem ser causados pelos efeitos do ozônio: rinite, otite,
amidalite, sinusite, bronquite, pneumonia e reações alérgicas. Na inalação, os
cílios das vias aéreas, que removem as impurezas, são os primeiros a serem
destruídos. A capacidade de defesa contra os micro-organismos é reduzida,
favorecendo o aparecimento de doenças.
Um efeito bem conhecido é a irritação dos olhos causada pelo smog,
não tendo sido identificados todos os compostos responsáveis. Entre esses
compostos, destacam-se o formaldeído (HCHO), a acroleína (CH2CHCHO),
o nitrato de peroxiacetilo (PAN) e o nitrato de peroxibenzoilo (PBzN).
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Apesar de ser benéfico
na estratosfera, ozônio é
um preocupante poluente
troposférico.

Nitratos de peroxiacetila
(PANs) são produtos
da oxidação do smog
fotoquímico. São
compostos irritantes aos
olhos e ao trato respiratório
e representados pela
fórmula:
O
||
RCOONO2

4. Evolução da Atmosfera Terrestre
Destituída de oxigênio livre, a atmosfera primitiva possuía características redutoras consistindo, sobretudo de CH4, CO2, NH3, H2 e vapor d’água. Formaram-se também HCN, H2S, entre outras espécies. A concentração primitiva de
CO2 era cerca de 600 vezes superior à atual. Grande parte dissolveu-se nos
oceanos ou foi convertida a carbonatos, formando os sedimentos.
Por ação da radiação ultravioleta (UV), foram formados na atmosfera os
compostos orgânicos essenciais à 1ª fase da síntese dos seres vivos. Esses
compostos foram carreados e acumulados nos oceanos dando origem aos
organismos inferiores. Posteriormente, essas espécies reagiram produzindo
aminoácidos e peptídeos. Formas primitivas de vida parecem ter sido forma-
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A Terra é o único planeta
que possui atmosfera
oxidante. Em Vênus, o
oxigênio se encontra quase
totalmente sob a forma de
CO2. Em Marte, apenas
0,15% da atmosfera é
constituída por O2 e, nos
planetas mais afastados,
esse gás é inexistente.

das há mais de quatro bilhões de anos. Moléculas inorgânicas foram utilizadas
como materiais de partida para a síntese de células que desenvolveram a
habilidade de processar a fotossíntese, caracterizando-se pela liberação de
oxigênio livre para a atmosfera:
CO2 + H2O

→ {CH2O} + O2

O gás liberado nesse processo passou a ser empregado em reações
com materiais terrestres. Processos químicos e mutações genéticas propiciaram a evolução de organismos da forma de simples bactérias a formas superiores de vida. O crescimento da vida aquática resultou no desprendimento
de grande teor de oxigênio livre para a atmosfera, que passou a ser oxidante.
Consequentemente, a concentração de CO2 sofreu declínio. O ozônio antes
inexistente foi sintetizado a partir da decomposição fotoquímica de O2 livre:
hν

A partir do processo
fotossintético, a atmosfera
terrestre, originalmente
redutora, passou a ser
predominantemente
oxidante.

O2

→ O + O

O2 + O → O3
O acúmulo de ozônio na atmosfera favoreceu a formação da camada
de ozônio, que absorve radiações solares energéticas. As condições atmosféricas oxidantes e a formação dessa camada permitiram o desenvolvimento de
diversas formas de vida terrestre.
Tabela 4

COMPOSIÇÃO DA ATMOSFERA TERRESTRE AO NÍVEL DO MAR
Gás
Percentagem por Volume
Nitrogênio
78,084
Oxigênio
20,948
Argônio
0,934
Dióxido de carbono
0,033
Neônio
0,00182
Hidrogênio
0,0010
Hélio
0,00052
Metano
0,0002
Criptônio
0,0001
Xenônio
0,000008
Em diferentes regiões,
a composição gasosa é
praticamente a mesma para
o “ar puro”, mas o teor de
material particulado pode
variar acentuadamente de
um local para outro.
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Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.

O nível de O2 atmosférico é mantido pelo balanço entre o gás produzido
na fotossíntese e aquele usado nos processos respiratórios. A umidade é o
componente atmosférico com maior variação de concentração, apresentando
baixos teores nos desertos, atingindo até cerca de 5% em pântanos.
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As maiores massas de ar concentram-se nas proximidades da superfície terrestre, de sorte que a atmosfera é menos densa a maiores altitudes. A
atmosfera exerce funções ecologicamente importantes, absorvendo grande
parte das radiações solares mais energéticas (raios X, raios UV e raios cósmicos), mas permitindo a passagem de radiações menos energéticas com
comprimentos de onda (λ) situados entre 300 nm < λ < 2500 nm. Além disso,
reabsorve a maioria das radiações UV emitidas para o espaço, estabilizando
a temperatura terrestre.
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A composição atmosférica
tem variado ao longo do
tempo devido a uma série
de processos naturais.
Entretanto, preocupantes
alterações têm ocorrido em
consequência de atividades
antrópicas.

A radiação solar influencia a ocorrência de reações atmosféricas e,
portanto, a composição, a temperatura e a densidade atmosférica não são
uniformes. A densidade varia em virtude de alterações da temperatura e da
compressibilidade da massa gasosa, pois as massas inferiores são comprimidas pelas camadas superiores.

5. Camadas atmosféricas
A atmosfera é dividida em camadas que apresentam características e funções
diferentes.
As cinco camadas atmosféricas apresentam características peculiares:
1. Exosfera: é a camada mais elevada, situando-se em torno de 600 km. Contém principalmente H2. A temperatura dessa camada varia entre −270 °C
(noite) a 2000 °C (dia).

O nanômetro (nm) é a
unidade mais usada para
expressar o comprimento
de onda λ.
1 nm = 10-8 m = 10-10 cm

2. Ionosfera ou Termosfera: situada entre 80 a 600 km. O ar é rarefeito e as
radiações cósmicas bombardeiam os gases que absorvem raios X e UV
de menor comprimento de onda (λ < 200 nm), ionizando-se. A temperatura
atinge valores superiores a 1000 °C.
3. Mesosfera: localizada entre 30 a 80 km, é a região de menor temperatura
(T −138 °C). O decréscimo de temperatura deve-se à presença de poucas
espécies absorventes.
4. Estratosfera: situa-se entre 12 a 30 km de altitude, a pressão é muito baixa
e a temperatura é cerca de −60 ºC. Nessa camada, a atmosfera torna-se
estável, pois os ventos não são turbulentos.
5. Troposfera: contém cerca de 80% dos gases atmosféricos e localiza-se a uma
altura média de 11 km (no Equador, pode atingir 15 km e, nos polos, 8 km).
A Troposfera é a região onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, pois
as correntes aéreas verticais em constante agitação provocam a formação de
ventos, chuvas, tempestades, nevascas e variações de temperatura (T) e pressão (P). O teor de vapor d’água é variável devido à formação de nuvens e chuvas
e às constantes evaporações.
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atmosfera e a energia solar
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terrestre e o tempo.
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Uma ilustração dessas camadas é apresentada na Figura 2 a seguir:

Figura 2 – camadas atmosféricas.
Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.

6. Variação da pressão e da temperatura com a altitude
Até cerca de 80 km de altitude, as concentrações dos gases são relativamente
constantes, pois a energia cinética das moléculas é suficientemente grande,
superando a força gravitacional. Acima de 80 km, as concentrações mudam
significativamente em virtude das reações fotoquímicas.
Por outro lado, nas regiões mais baixas da troposfera, a composição das
espécies presentes em menor concentração não é constante em virtude da influência de diversas fontes e processos que operam vertical e horizontalmente.

A estratosfera contém a
camada de ozônio e é
a região onde os jatos
comerciais voam.

Mais de 99% da massa atmosférica total encontra-se em torno de 30
km da superfície terrestre, e, portanto, a pressão atmosférica (P) decresce
numa relação aproximadamente exponencial com a altitude, como pode ser
observado na Figura 3.

Figura 3 – Variação da pressão com
a altitude.
Fonte: GARRELS, R. M., MACKENZIE, F. T. e
HUNT, C. A. Chemical Cycles and the Global
Environment. Assessing Human Influences. Califórnia: William Kaufmann, Inc.1975.
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A variação da pressão atmosférica com a altitude é descrita pela seguinte expressão matemática:
Ph = Po e (−Mgh/ RT)
Po = pressão ao nível do mar; h = altitude; T = temperatura (K); R = 287
J K kg-1; M = massa molar média do ar; g = 9,80665 m s-2; Massa da atmosfera (seca) = 5,13 x 1018 kg (estimativa da média anual)
-1

Quando a luz solar atinge a superfície terrestre, as radiações visíveis
são absorvidas e a Terra aquecida emite radiações de maiores comprimentos
de onda na região do infravermelho (IV), que são absorvidas principalmente
por CO2 e vapor d’água, aquecendo a atmosfera adjacente à superfície. Em
média, a temperatura na superfície terrestre é cerca de 15 °C.
Os seguintes perfis de temperatura caracterizam as camadas atmosféricas:
1. Troposfera: contém em torno de 85 a 90 % da massa atmosférica e caracteriza-se por decréscimo de temperatura com a altitude.

A Troposfera regula a
temperatura terrestre
evitando valores extremos:
ao ser absorvido calor pelas
partículas de vapor d’água
das nuvens, a temperatura
nem aumenta nem diminui
bruscamente.

2. Estratosfera: essa camada possui 90% do O3 atmosférico. Acima da troposfera, a atmosfera torna-se estável e o gradiente vertical de temperatura
inverte-se. O aumento de temperatura deve-se à absorção de radiação UV
por O2 para produzir O3.
3. Mesosfera: o perfil de temperatura se inverte novamente, decrescendo com
a altitude. Essa camada é dinamicamente instável caracterizando-se por
rápida mistura vertical. Em altitudes em torno de 80 km, a temperatura decresce para cerca de −80 °C.

O gradiente de temperatura
nas regiões mais baixas
tem grande influência sobre
o movimento vertical do ar.

4. Termosfera: na região situada acima de 85 a 90 km, a temperatura aumenta
progressivamente, atingindo valores que dependem da atividade solar.
A relação entre temperatura e a altitude é mostrada na Figura 4. Até
aproximadamente 12 km, decresce e então sofre um ligeiro aumento, atingindo 0°C em torno de 50 km.

Figura 4 – Variação da temperatura com a altitude.
Fonte: GARRELS, R. M., MACKENZIE, F. T. e HUNT, C. A. Chemical Cycles and the Global Environment.
Assessing Human Influences. Califórnia: William Kaufmann, Inc.1975.

Livro_Quimica_Ambiental.indd 77

03/07/2019 11:12:20

78 FROTA, E. B. e VASCONCELOS, N. M. S. de

A difusão molecular
na atmosfera é muito
importante e as
espécies separam-se
gravitacionalmente
conforme as massas
atômicas ou moleculares.

Os seguintes fatores
influenciam a circulação de
ar na direção oeste-leste:
comportamento orográfico
da superfície terrestre;
liberação de calor latente;
formação de nuvens;
condições de tempo na
troposfera.

7. Origem dos ventos
A troposfera é instável, pois o ar tende a circular e misturar-se. Quando é aquecido, o ar dilata-se, torna-se menos denso e sobe esfriando por expansão. Por
sua vez, o ar mais frio contraído e mais denso move-se para baixo (no lugar
do ar aquecido). Esse movimento ascendente do ar quente e descendente do
ar frio origina os ventos.
Quando os movimentos verticais não são alterados por forças de ascensão, o ar quente ascende e esfria adiabaticamente, ou seja, não troca
calor com o ambiente, permanecendo em equilíbrio com o ar que o rodeia.
Entretanto, devido ao aquecimento e às condições meteorológicas, raramente
a atmosfera tem perfil adiabático de temperatura.
A distribuição desigual do calor de radiação é responsável pela circulação meridional do ar (de norte a sul) apresentando movimentos ascendentes
em menores latitudes e descendentes a médias e altas latitudes. Essa circulação meridional de massas de ar é muito influenciada pela rotação da Terra.
Uma pequena componente meridional transfere calor e transporta traços de
constituintes da região equatorial para os polos.
As circulações atmosféricas, horizontal e vertical, são mostradas, respectivamente, nas Figuras 5 e 6 a seguir.

Figura 5: Circulação horizontal do ar entre as regiões polares e equatoriais.
Fonte: TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera
Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.
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Figura 6 – Circulação vertical do ar entre as regiões polares e equatoriais.
Fonte: TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera
Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.

8. Distribuição vertical de espécies na atmosfera
As espécies que permanecem muito tempo na troposfera tendem a misturar-se completa e rapidamente devido à turbulência. O tempo de residência de
N2, O2 e dos gases nobres é longo e, assim, abaixo de 90 km de altitude, esses
gases estão completamente misturados. A Figura 7 mostra a distribuição vertical do vapor d’água, CO, CO2 e O3.

Por ser leve, H2 escapa
para o espaço a uma taxa
elevada, contribuindo para
importantes alterações
na composição química
da atmosfera ao longo de
períodos geológicos.

Figura 7 – Distribuição vertical do vapor d’água, CO, CO2 e do O3.
Fonte: GARRELS, R. M., MACKENZIE, F. T. e HUNT, C. A. Chemical Cycles and the Global Environment.
Assessing Human Influences. Califórnia: William Kaufmann, Inc.1975.

Observa-se que a concentração de CO2 se mantém praticamente constante, enquanto que a de O3 na troposfera é muito pequena, mas é maior na
estratosfera onde o gás é gerado. O perfil de concentração do CO é inverso,
pois é produzido nas camadas inferiores, e oxidado a CO2 nas superiores.
Considerando que a massa de ar decresce logaritmicamente com a altura, a
massa de vapor d’água por volume diminui mais rapidamente.
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o Equador seria
demasiadamente quente
e os polos extremamente
frios.
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A Figura 8 a seguir, apresenta o perfil de distribuição de material particulado a partir da superfície terrestre até 30 km de altitude.

Figura 8 – Variação da concentração de material particulado com a altitude.
Fonte: GARRELS, R. M., MACKENZIE, F. T. e HUNT, C. A. Chemical Cycles and the Global Environment.
Assessing Human Influences. Califórnia: William Kaufmann, Inc.1975.

A camada de ozônio é
instável, decompondo-se e
formando-se continuamente
por ação da radiação UV.
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A distribuição de material particulado caracteriza-se por um máximo
de concentração na estratosfera devido, em grande parte, às erupções vulcânicas e aos testes nucleares. As erupções vulcânicas emitem grandes
quantidades de partículas para as camadas atmosféricas superiores onde,
juntamente com as partículas pequenas, são responsáveis pela reflexão da
radiação. Mas os efeitos das partículas menores são insignificantes em relação aos efeitos das partículas provenientes das erupções.
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Objetivos
l

Descrever a formação, a distribuição e o papel ecológico da camada de ozônio, destacando os efeitos da presença do gás na estratosfera e na troposfera.

l

Entender o mecanismo de formação e os efeitos do buraco na camada de
ozônio sobre a Antártica destacando o comportamento de substâncias químicas que contribuem para a sua formação.

l

Conhecer e caracterizar os diferentes combustíveis fósseis, descrevendo o
ciclo de queima no motor de combustão interna, compreendendo como e
por quê é feito o controle das emissões automotivas.

l Caracterizar, diferenciar e descrever as reações de formação do smog foto-

químico, avaliando suas consequências em grandes centros urbanos.

9. Formação de ozônio na estratosfera
A estratosfera é a região atmosférica, situada entre 12 a 30 km da superfície
terrestre, sendo responsável pela absorção de radiação ultravioleta (UV) emitida pelo Sol com comprimento de onda (λ) em torno de 220 nm < λ < 320
nm. As principais reações que ocorrem nessa camada são a formação e a
decomposição do ozônio. A formação ocorre quando a radiação eletromagnética UV, proveniente do Sol, dissocia o oxigênio molecular passando-o à forma
atômica, o qual reage com oxigênio molecular, produzindo ozônio:
ν

h

O2 → O + O (λ < 242,4 nm)
Por ser muito reativo, o oxigênio atômico reage com O2, formando O3:
O + O2 + M →

O3 + M

A espécie M pode ser uma molécula de O2, N2 ou outra espécie qualquer
que absorve a energia liberada na reação e permanece inalterada na reação,
contribuindo apenas para as colisões moleculares. Por outro lado, uma vez
formado, O3 dissocia-se fotoquimicamente por interação com a radiação UV:
hν

O3

→

O2 + O

(λ < 325 nm)

O ozônio produzido concentra-se na estratosfera formando uma camada
gasosa que absorve mais fortemente radiação UV na região do espectro eletromagnético compreendida, aproximadamente, entre 220 a 330 nm. Essa camada
de gás protege a Terra da incidência de energéticas e perigosas radiações UVB.
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Em altitudes acima da estratosfera, átomos de oxigênio recombinam-se, formando-se novamente O2:
O + O + M → O2

+ M

A formação da camada de ozônio é ilustrada na Figura 9.

Figura 9: Formação da camada de ozônio.
Fonte: SNYDER, H. C. The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things. 2ª Ed., University of Miami, EUA:
Ed. Wiley. 1995.

A concentração de ozônio
na superfície terrestre é
cerca de 10 a 100 vezes
menor que na estratosfera.

O ciclo fotoquímico básico que envolve a dissociação e a formação de
ozônio é mostrado na Figura 10.

Figura 10 – Ciclo fotoquímico básico.
Fonte: SNYDER, H. C. The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things. 2ª Ed., University of Miami, EUA:
Ed. Wiley. 1995.

A Figura 11 ilustra a camada de ozônio, evidenciando a sua ação filtrante sobre as radiações solares mais energéticas.

Figura 11 – A Camada de ozônio.
Fonte: KELLER, E. A. Environmental Geology. 6a ed. Nova
York: Macmillan Publishing Company, 1995.
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A classificação e as características da radiação UV, de acordo com o
comprimento de onda são mostradas na Tabela 5.
Tabela 5

Radiação
UV-A
UV-B
UV-C

CLASSIFICAÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
Características
λ (nm)
320 a 400
7% do fluxo solar e não é perigosa
290 < λ < 320 1,5% do fluxo solar e pode ser perigosa, sobretudo em exposições prolongadas
0,5% do fluxo solar e imediatamente perigosa para a biota
λ < 290

O ozônio é efetivo na filtração da ameaçadora radiação UV-B (290 nm <
λ < 320 nm). A radiação UV-A (320 a 400 nm) que atinge a superfície terrestre é
menos perigosa e a radiação UV-C (λ < 290 nm) é altamente energética e não
penetra na troposfera, pois interage nas camadas superiores da atmosfera. A
radiação UV-A possui menor energia e, assim, é mais inofensiva.
A molécula de ozônio é eficaz na absorção da radiação UV-B de comprimento de onda intermediário. Se a camada de ozônio não absorvesse essa
radiação, graves consequências resultariam para a vida terrestre. Na absorção, a
energia radiante é convertida em energia calorífica, responsável pelo máximo de
temperatura observado na fronteira entre a estratosfera e a mesosfera. Portanto, o
ozônio também influencia significativamente o balanço térmico do planeta.

Gordon Miller Bourne
Dobson (1889-1976), físico
e meteorologista britânico,
foi um grande observador
e estudioso da camada de
ozônio.

A química do ozônio é
relativamente complexa
em virtude dos inúmeros
processos dos quais essa
espécie participa.

10. Distribuição e concentração de ozônio na atmosfera
Em condições naturais, a reação fotoquímica de formação do ozônio requer
tanto a presença de oxigênio molecular quanto a de oxigênio atômico. As camadas atmosféricas superiores são muito energéticas de modo que o oxigênio se encontra dissociado, sendo insignificante a concentração do oxigênio
molecular. Assim, a reação de formação do ozônio é lenta, o que explica as
baixas concentrações do gás em altitudes maiores.
Por outro lado, as radiações solares mais energéticas não penetram
nas altitudes mais baixas e, desse modo, na troposfera a dissociação fotoquímica de O2 é dificultada, sendo rara a presença de oxigênio atômico requerido
na formação de ozônio. Assim, a concentração de ozônio é pequena, tanto
nas camadas atmosféricas superiores quanto nas inferiores, sendo máxima
em altitudes médias. As maiores concentrações desse gás ocorrem entre 12
a 30 km de altitude, atingindo um máximo em torno de 20 km.

O nome da unidade
Dobson é uma homenagem
a G. M. B. Dobson, um
dos primeiros cientistas
a estudar a camada
atmosférica de ozônio. As
medidas da concentração
atmosférica de ozônio
foram iniciadas na década
de 50 do século XX, na
baía Halley, na Antártica.

A espessura da camada de ozônio é medida em unidades UD (Dobson).
Uma unidade Dobson é equivalente à quantidade de ozônio contida numa
coluna vertical de ar com espessura de 0,01 mm nas condições normais de
temperatura e pressão, ou seja, a 0°C e 1 atm. Isso significa que, em uma
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área coberta por uma coluna de ar com espessura de 2 mm, a quantidade de
ozônio é de 200 UD. No início dos anos 60 do século passado, foram registrados teores acima de 300 UD, porém esses valores caíram respectivamente
para aproximadamente 230 UD em 1980 e 150 UD, em 1985.

Na troposfera, O3 interage
com material particulado e
outras espécies presentes
nessa camada atmosférica.

Devido à maior incidência das radiações UV, grande parte de O3 forma-se nas regiões equatoriais, movimentando-se em direção às regiões polares
e de menores altitudes. No Equador, a concentração é menor que nos polos,
pois a velocidade em que o gás é consumido é muito maior.
Na Figura 12, é mostrada variação sazonal da espessura da camada de
ozônio no período de 1979 a 1994.

Figura 12 – Variação sazonal da espessura da camada de ozônio.
Fonte: BAIRD, C. (tradução: RECIO, M.A.L. e CARRERA, L.C.M.). Química Ambiental, 2ª ed. Porto Alegre:
Ed. Bookman, 2002.

11. Clorofluorcarbonos
Os compostos organoclorofluorados sintetizados em 1928 são conhecidos
quimicamente pela sigla CFCs, ou comercialmente como fréons. São os principais agentes sintéticos precursores de átomos de cloro. O CFC-12 ou freon-12, CCl2F2 é o mais comum, seguindo-se o CFC-11, freon-11, CCl3F.
Esses compostos possuem extraordinárias propriedades, pois não são
inflamáveis e nem tóxicos, possuem baixa viscosidade e tensão superficial,
baixo ponto de ebulição, inércia química e biológica. Essas propriedades justificam o grande emprego desses produtos em vários processos e finalidades
industriais e comerciais. São usados, sobretudo como fluidos refrigerantes.
Podem também ser usados como solventes industriais, propelentes de aerossóis em cosméticos, tintas, inseticidas, fabricação de plásticos porosos (isopor, copos descartáveis, etc.).
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A Figura 13 mostra o crescimento do emprego do CFC-12 e CFC-11
entre 1974 a 1984.

Figura 13: Crescimento do uso do CFC-12 e CFC-11 entre 1974 a 1984.
Fonte: KELLER, Edward A. Environmental Geology. 6a ed. Nova York: Macmillan Publishing Company, 1995.

A grande estabilidade química dos CFCs na troposfera é preocupante, pois
esses compostos persistem durante décadas e até centenas de anos sem
sofrerem reações de decomposição. Através de processos de ascensão na
atmosfera, penetram na estratosfera onde são decompostos por ação da radiação solar, e nas nuvens polares liberam átomos de cloro que reagem diretamente com ozônio implicando em sérias consequências ambientais.
O consumo dos CFCs passou a ser controlado a fim de prevenir a ameaça da destruição da camada de ozônio. Apesar de serem os principais culpados, os CFCs não são os únicos agentes capazes de destruir a camada de
ozônio. O óxido nitroso (N2O) emitido, sobretudo por fertilizantes nitrogenados e
queima de combustíveis fósseis, também pode participar de reações similares.

12. Halônios
Os halônios (HCFCs) compreendem os compostos orgânicos halogenados,
nos quais pelo menos um dos halogênios é um átomo de bromo. Essas substâncias bromadas também podem destruir a camada de ozônio estratosférico
ainda mais devastadoramente que os CFCs, mas as concentrações liberadas
na atmosfera são muito menores, o que representa uma vantagem. Apesar de
terem um menor tempo médio de vida, os halônios 1301, 2402 e 1211 têm,
respectivamente, um potencial destruidor da camada de ozônio, cerca de 10,
6 e 3 vezes superior ao CFC-12.
A Tabela 6 apresenta o tempo de vida médio e os usos dos CFCs e
dos halônios.
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Mesmo que o uso dos
CFCs fosse totalmente
extinto, a ameaça
continuaria em virtude da
elevada vida média desses
compostos.

A nomenclatura dos
clorofluorcarbonos baseiase no nº de átomos de
carbono, de hidrogênio e
de flúor:
CFC-XYZ onde X = [(nº de
átomos de carbono, que
pode ser omitido) – 1]; Y=
[(nº de átomos de hidrogênio) + 1] e Z = nº de átomos
de flúor. Assim, o CFC-115
tem a fórmula CF3CF2Cl. A
fim de distinguir isômeros
estruturais, são usadas
letras minúsculas. Por
exemplo: CFC-114a
representa o CFCl2CF3,
isômero do CF2ClCF2Cl.

O Prêmio Nobel de
Química de 1995
foi concedido a três
cientistas que estudaram
a camada de ozônio: o
holandês Crutzen (Inst.
Max Planck, Alemanha),
o americano Rowland
(Univ. da Califórnia, Irvine)
e o mexicano Molina
(Inst. de Tecnologia de
Massachusetts).
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Tabela 6

Fórmula
CCl3F
CCl2F2
CClF2CClF2
CClF2CF3
CBrClF2
CBrF3
C2Br2F4

TEMPO DE VIDA MÉDIO E USOS DOS CFCS E DOS HALÔNIOS
Símbolo
Tempo médio Principais Usos
de vida (anos)
CFC-11
75
Espumas poliméricas, condicionamento de ar,
refrigeração
CFC-12
111
Espumas poliméricas, condicionamento de ar,
refrigeração, aerossóis, congelamento de alimentos
CFC-114
185
Espumas poliméricas, condicionamento de ar,
refrigeração
CFC-115
380
Condicionamento de ar, refrigeração
Halônio- 1211
25
Extintor portátil de incêndio
Halônio- 1301
110
Extintor de incêndio de cobertura total
Halônio- 2402
Extintor de incêndio

Fonte: TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.

13. Hidroaloalcanos
Os compostos substitutos dos CFCs e dos halônios são os hidroaloalcanos
(HFCs) ou organohalogenados, compostos que contêm pelo menos um átomo de hidrogênio na molécula numa ligação carbono-hidrogênio (C-H).

A concentração do ozônio
pode variar radicalmente
de um dia para outro.
Contudo, a variação é
aproximadamente regular
com a latitude e as
estações climáticas.

Como consequência da
destruição da camada
de ozônio, a incidência
de radiação UV-B
tem constantemente
aumentado.
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Esses compostos não são potenciais devastadores da camada de ozônio como os clorofluorcarbonos, em virtude das ligações carbono-hidrogênio
(C-H) que tornam as moléculas mais susceptíveis à oxidação e, assim, muito
mais reativas e menos estáveis. Desse modo, essas substâncias podem circular e reagir mais livremente na troposfera, não atingindo a camada estratosférica de ozônio, pois sendo menos estáveis e mais susceptíveis ao ataque de
radicais, decompõem-se facilmente na camada atmosférica inferior.
A decomposição ocorre na troposfera e assim não há emissão de átomos de halogênios para a estratosfera, o que é benéfico, pois essas substâncias também possuem potencial poder de destruição, caso atingissem a
camada de ozônio. Contudo, possuem ação muito mais ameaçadora sobre o
efeito estufa do que o dióxido de carbono.
Os compostos substitutos são ainda temporários. A substância HCFC-134a empregada na indústria de refrigeração é de uso contestável, pois contribui para o efeito estufa numa ação cerca de 3.000 vezes superior ao CO2.
Como substituto dos CFCs tem sido sugerido o propano, pois não destrói a
camada de ozônio e nem apresenta efeito estufa e a NH3 como gás refrigerante, apesar de sua toxicidade.
A Tabela 7, a seguir, apresenta alguns hidroaloalcanos substitutos dos
correspondentes clorofluorcarbonos e halônios, com suas respectivas simbologias comerciais.
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Tabela 7

Fórmula
CCl3F
CCl2F2
CClF2CClF2
CClF2CF3
CBrClF2
CBrF3

HIDROALOALCANOS SUBSTITUTOS DOS CLOROFLUORCARBONOS E HALÔNIOS
Símbolo
Substituto
Fórmula
CFC-11
HCFC-123
CHCl2CF3
CFC-12
HCFC-141b
CH3CCl2CF
CFC-114
HCFC-134ª
CH2FCF3
CFC-115
HCFC-22 + HFC-152a +
CHClCF2 + CH3CHF2 + CHClFCF3
HCFC-124
Halônio- 1211
HCFC-123
CHClFCF3
Halônio- 1301
HCFC-125
CHF2CF3

Fonte: TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.

14. Mecanismos da destruição da camada de ozônio
Nas camadas atmosféricas superiores, onde as radiações UV são mais energéticas, há predominância de oxigênio atômico uma vez que a reação de decomposição do oxigênio diatômico é favorecida. Na estratosfera, grande parte do
oxigênio atômico reage rapidamente com o oxigênio molecular, de sorte que a
velocidade de formação do ozônio é maior que a velocidade de decomposição.

É comemorado, em
16 de setembro, o
Dia Internacional de
Preservação da Camada de
Ozônio.

Essa decomposição na estratosfera é atribuída em grande parte, a uma
série de reações catalisadas por átomos de cloro originados na decomposição dos CFCs. Pelo fato de serem inertes na troposfera, esses compostos
alcançam a estratosfera e, por interação, com as radiações UV mais energéticas decompõem-se gerando átomos de cloro que reagem num ciclo catalítico
com O3, formando-se os radicais ClO•. As espécies ClO• e NOx reagem entre
si, formando novos átomos de cloro.

Em outubro de 1985,
os níveis de O3 na
região antártica caíram
cerca de 50%, voltando
posteriormente aos níveis
aproximadamente normais.
Em 1987, foi observada,
no mesmo período, nova
queda de 50%.

hν

→

CF2Cl2(g)

CF2Cl• (g) + Cl•(g)

hν

→

CFCl3(g)

CFCl2• (g) + Cl•(g)

Cl• (g) + O3(g) → ClO• (g) + O2(g)
A espécie ClO• pode também produzir átomos de cloro por interação
com a radiação solar:
				

hν

ClO• (g) → Cl• (g) + O(g)
Átomos de oxigênio produzidos também reagem com ozônio:
O(g) + O3(g) →

2 O2(g)

Essas reações são cíclicas e, nas nuvens polares, o cloro atômico resultante da decomposição de clorofluorcarbonos fica disponível durante lon-
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Os átomos de cloro
liberados na decomposição
dos CFCs participam
ciclicamente de reações
catalíticas que destroem o
ozônio.

gos anos. Através desse ciclo catalítico, estima-se que um único átomo de
cloro seja capaz de destruir centenas de milhares de moléculas de ozônio. Na
estratosfera, mesmo na presença de radiação UV intensa, os CFCs mais persistentes têm vida média de mais de cem anos e, assim, a ação devastadora
persiste durante muito tempo.

15. O Buraco da camada de ozônio sobre a Antártica
A Figura 14 é uma imagem do Hemisfério Sul, gerada computacionalmente
(NASA) em 1986, revelando o buraco da camada de ozônio sobre a Antártica.

Figura 14 – Imagem computacional do Hemisfério Sul revelando o buraco da camada
de ozônio sobre a Antártica (NASA).
Estima-se que o buraco
da camada de ozônio
sobre a Antártica seja
reduzido gradualmente em
décadas futuras, mas os
efeitos sobre as mudanças
climáticas são ainda
incertos.

Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.

A Figura 15 mostra a sequência de imagens registradas entre 1980 a
2001 que evidenciam o buraco da camada de ozônio sobre a Antártica.

Figura 15 – Imagens do buraco da
camada de ozônio sobre a Antártica,
registradas no período de 1980 a
2001 (NASA).
Fonte: http://www.kennuncorked.com/sustainable_history.html

O que ocorre na Antártica é explicado do seguinte modo: o inverno inicia-se em abril e a região gelada fica no escuro. A temperatura da estratosfera
pode atingir −90 °C. Os ventos vórtices polares, que são correntes de ar que
circulam na Antártica no inverno, giram em círculos com velocidade de 100
km/h atraindo massas de ar de outras partes da Terra.

Livro_Quimica_Ambiental.indd 90

03/07/2019 11:12:21

Química Ambiental

O ar preso no vórtice torna-se extremamente frio. Entre setembro e outubro,
quando as primeiras radiações UV atingem a região no final do inverno, inicia-se
a primavera austral. Nas superfícies das nuvens, ocorrem reações heterogêneas
entre os CFCs e O3. O cloro atômico obtido na decomposição dos CFCs permanece muito tempo nas nuvens estratosféricas reagindo com ozônio.
Nas regiões polares, sobretudo na Antártica, os gases NOx e o vapor
d’água reagem nas nuvens estratosféricas frias com temperaturas inferiores a
−70 °C. As reações a seguir relacionam-se a esse fato:
ClO• + NO2 → ClONO2

91

Cada decréscimo de 1%
da camada representa
um acréscimo de 1,3% de
radiação UV que atinge a
troposfera e aumento de
2% de probabilidade de
incidência de câncer de
pele.

ClONO2 + H2O → HOCl + HNO3
ClONO2 + HCl → Cl2 + HNO3
h

HO• + Cl• → HClO
h

Cl• + Cl• → Cl2
Nessas reações são produzidos átomos de cloro nas nuvens geladas
do Polo Sul. A menor concentração global de ozônio estratosférico foi detectada em 1992, devido em grande parte à ação dos CFCs. Mas, a erupção vulcânica no Monte Pinatubo, em 1991, contribuiu, emitindo compostos de enxofre
em demasia. Partículas de aerossol formados a partir do SO2 espalharam-se e
o teor de aerossóis sulfatados na estratosfera aumentou entre 20 a 50 vezes,
o que pode ter afetado a camada de ozônio, devido ao aumento da temperatura estratosférica resultante da absorção de radiação solar. Além disso, os
aerossóis podem ter atuado como superfícies catalíticas heterogêneas.

A exposição ao ozônio
gerado no smog tem
causado a internação
de muitos indivíduos em
virtude de problemas
respiratórios.

Estudos realizados no
Ártico detectaram a
presença de radicais ClO,
evidenciando que, nessa
região, a camada também
tem sido ameaçada.

16. Tratados de proteção da camada de ozônio
Em março de 1985, vinte e oito países ratificaram a Convenção de Viena
para a Proteção da Camada de Ozônio. A convenção foi um importante marco estabelecendo entre os países signatários a cooperação em pesquisa, o
monitoramento, a troca de informações sobre a produção e as emissões de
CFCs, além da aprovação de protocolos de controle. Entretanto, essa convenção não estabeleceu compromissos relativos às reduções da produção e
do consumo dessas substâncias.
Em setembro de 1987, as principais nações industrializadas assinaram
o Protocolo de Montreal e firmaram um cronograma para a redução, eliminação e controle sobre a produção, o consumo e o uso dos CFCs. As nações
signatárias assumiram o compromisso de, a partir do ano 2000, usar esses
compostos apenas para fins especiais. O propósito era reduzir em 50% a produção até o final do século XX.
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Em 1990, foi registrado no
Ártico o mesmo mecanismo
destrutivo sobre a camada
de ozônio que ocorre na
Antártica, mas os efeitos
são menos preocupantes,
pois as temperaturas não
são tão frias como no
Polo Sul. Felizmente, os
invernos, nessa região,
são menos rigorosos, o
que vem salvaguardando a
região ártica de significativa
destruição da camada de
ozônio.
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Em 1992, cientistas da NASA encontraram no Ártico teores estratosféricos do radical ClO• muito maiores que na Antártica. Esse radical possui uma
taxa potencial de destruição de 1 a 2% por dia, fato que levou os EUA a antecipar para o ano de 1996 a data estabelecida pelo Tratado de Montreal. Em
novembro de 1992, a comunidade internacional fez uma emenda ao tratado,
conhecida como Revisão de Copenhague, estabelecendo para os países em
desenvolvimento o ano de 2010 como data limite para a produção de CFCs.
Considerando os acordos internacionais de proteção à camada de ozônio, as
previsões sobre o teor de átomos de cloro até 2100 são mostradas na Figura 16.

Figura 16 – Previsões do teor de átomos de
cloro, considerando os acordos internacionais
de proteção a camada de ozônio.
Fonte:http://www.atmosp.physics.utoronto.ca/C-SPARC/
CSPARC-ozone1.html

17. Efeitos da destruição da camada de O3
Em setembro de 2011, o
Ministério do Meio Ambiente
declarou que, em 2010,
nosso país cumpriu o compromisso de eliminar o uso
dos clorofluorcarbonos.

Um decréscimo significativo da concentração do ozônio estratosférico resultará numa maior incidência de radiação UV-B, cujos efeitos sobre a saúde
humana incluem:
a) queimaduras graves causadas por exposições diretas a raios solares intensos;
b) envelhecimento prematuro;
c) incidência de catarata, em virtude de um maior nível de radiação sobre o
globo ocular;
d) câncer de pele devido à absorção de radiação UV-B pelo DNA resultando
em reações fotoquímicas que alteram o código genético e causam descontrolada divisão celular, resultando em câncer.
O espectro de absorção do DNA e a intensidade da radiação solar em função
do comprimento de onda são mostrados na Figura 17. O espectro evidencia
uma maior sensibilidade biológica do DNA à radiação UV-B em relação à UV-A.

Livro_Quimica_Ambiental.indd 92

03/07/2019 11:12:21

Química Ambiental

93

Figura 17 – Espectro de absorção do DNA e a intensidade da radiação solar em função do comprimento de
onda.
Fonte: BAIRD, C. (tradução: RECIO, M.A.L. e CARRERA, L.C.M.).
Química Ambiental, 2ª ed. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2002.

Pesquisadores constataram que o decréscimo da concentração de ozônio na estratosfera tem contribuído para a redução da população de anfíbios,
pois a radiação UV-B destrói seus ovos. Uma maior intensidade da radiação
solar afeta ainda a produtividade agrícola, bem como processos biológicos
marinhos, pois, a radiação UV-B é mais energética, penetrando em maiores
profundidades nos oceanos, causando danos ao plâncton, base da cadeia
alimentar desse ecossistema.

18. Presença de ozônio na troposfera
A preocupação com relação ao ozônio tem significado inverso na troposfera, pois, nessa camada em concentrações acima das normais, pode ser
letal. É um forte oxidante e danifica os materiais de borracha, obras de arte,
além de reagir com outros poluentes formando substâncias irritantes aos
olhos e ao trato respiratório. É fitotóxico e ataca severamente as plantas,
enfraquecendo-as e tornando-as mais susceptíveis às variações climáticas
e ao ataque de pragas.

A concentração de ozônio
considerada segura pela
CETESB (Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental - S. Paulo) é de
160 μg/m3 de ar, por uma
hora de amostragem.

Na troposfera, esse gás é formado no smog fotoquímico a partir da reação de fotólise de NO2 lançados por veículos:
hν

NO2(g) → NO(g) + O(g)
O(g) + O2(g) → O3(g) + M
Cuidados devem ser tomados por pessoas que se expõem diretamente
ao gás tóxico, pois ele reduz a capacidade respiratória e ataca as células macrófagas impedindo-as de consumir e destruir bactérias.
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19. Combustíveis fósseis e o smog fotoquímico
As maiores reservas
brasileiras de carvão
mineral encontram-se nos
estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná
e São Paulo.

Os combustíveis fósseis resultam de processos de decomposição de vegetais e animais mortos. Nas profundezas dos solos, a terra decompõe durante
milhões de anos, os organismos enterrados em camadas de solo. A matéria
orgânica se transforma em pedra negra e rígida denominada carvão, num
líquido negro, o petróleo, ou então em gás natural.

19.1 Principais combustíveis fósseis
O carvão é constituído, sobretudo por carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre.
As principais variedades de carvão mineral são o lignito, o antracito e a hulha,
que se distinguem quanto aos teores de carbono: lignito < 80%; antracito >
80%; hulha ~ 80%.
O petróleo constitui-se
numa mistura oleosa,
inflamável, de menor
densidade que a água, odor
característico e coloração
variando entre o negro e o
castanho escuro.

A queima do carvão libera mais dióxido de carbono que a queima dos
combustíveis petrolíferos, emitindo também significativas concentrações de
óxidos de nitrogênio e de enxofre, além de cinzas.
O petróleo, a principal fonte energética do mundo contemporâneo,
é um óleo de origem fóssil e constitui-se numa mistura complexa de inúmeros hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, apreciáveis teores de nitrogênio, oxigênio, enxofre, contendo também traços de elementos metálicos
como vanádio e níquel. Cerca de 25% compõem a fração volátil do produto.
Conjuntamente com gás natural e água, esse recurso natural encontra-se
incorporado às rochas sedimentares porosas, sendo proveniente de produtos de natureza orgânica que se depositaram juntamente com fragmentos
rochosos durante a formação de rochas sedimentares em milhões de anos.
A partir de processos mecânicos, o petróleo migra do subsolo e acumula-se
em rochas porosas e permeáveis.
Além do uso como combustível, o petróleo é empregado na obtenção
de diversos produtos químicos, além da produção de fertilizantes, plásticos,
tintas, tecidos, borracha, entre outros.
Em nosso país, além dos campos terrestres, as principais jazidas situam-se em águas oceânicas profundas, o que requer da Petrobrás um desafiador conhecimento tecnológico, sobretudo na exploração do petróleo contido
na camada do pré-sal.

O petróleo do Brasil é
essencialmente de base
parafínica.

O petróleo leve caracteriza-se por baixa densidade e viscosidade, possuindo elevado volume em gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo
(GLP), além de naftas. O GLP é um combustível de alto poder calorífico e é
constituído principalmente por propano e butano.
O petróleo dito pesado, mais denso e viscoso, é de difícil processamento, sendo apropriado à produção de óleos combustíveis e asfaltos.
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Com a finalidade de separá-lo da água salgada, o petróleo bruto é submetido ao processo de decantação, pois, por ser menos denso, quando a
mistura é deixada em repouso, a água deposita-se na parte inferior, enquanto o petróleo permanece na porção superior da mistura. Na separação das
impurezas sólidas, como areia e argila, é efetuada a filtração, obtendo-se o
petróleo cru.
Após passar por esses processos mecânicos de purificação, o filtrado
é encaminhado para o refino, onde é submetido ao processo de destilação
fracionada, no qual o óleo cru é pré-aquecido e encaminhado à torre de fracionamento. Para a separação das diferentes frações, o petróleo cru é aquecido
sob pressão a elevadas temperaturas e, conforme a temperatura de ebulição,
são obtidos os subprodutos. O petróleo aquecido sobe pela coluna e, à medida que vai passando pelos pratos, condensa e separa-se em diversas frações:
GLP, éter de petróleo, gasolina, querosene, óleos lubrificantes, parafina, asfalto, entre outros.
A fração gasosa extraída na destilação fracionada é constituída por
compostos com intervalo de ebulição entre −165°C a 30°C. O éter de petróleo
caracteriza-se por cadeias de cinco a sete carbonos, que entram em ebulição
entre 30°C e 90°C.
A gasolina tem uma faixa de ebulição entre 30°C e 200°C, enquanto o
querosene apresenta um intervalo de ebulição entre 175°C e 275°C. Os óleos
mais pesados possuem cadeias carbonadas de 21 a 30 carbonos e temperaturas de ebulição entre 175°C e 400°C. As parafinas são sólidas na temperatura
ambiente, apresentando ponto de ebulição em torno de 350°C. Ao final do processo de refino, resta o alcatrão que se constitui em um resíduo sólido.
Considerando que o rendimento do processo de separação pode ser
aperfeiçoado, outros métodos foram desenvolvidos: destilação a vácuo, craqueamento ou pirólise do petróleo, polimerização e isomerização.
O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves,
sobretudo metano, sendo encontrado em reservatórios subterrâneos, associado ou não a jazidas petrolíferas. É muito inflamável, inodoro e incolor. É o
menos poluente dos combustíveis fósseis, em virtude da baixa emissão de dióxido de enxofre e de resíduos, além de conferir maior durabilidade aos equipamentos. Desse modo, é uma importante fonte geradora de energia, sendo
empregado para fins domésticos, industriais e como combustível automotivo.

Os USA foram pioneiros
na indústria petrolífera,
perfurando, em 1859, o
primeiro poço produtor.
Em nosso país, a primeira
jazida de petróleo foi
descoberta em 1939, no
município de Lobato – BA.

A Petrobrás foi criada em 3
de outubro de 1953.

Um importante uso desse gás é na siderurgia e na indústria química
e petroquímica e também na obtenção de hidrogênio, sendo um excelente
substituto da gasolina, do etanol e do óleo diesel. Por ser mais leve que o ar, é
mais seguro que o gás de cozinha usado para fins domésticos, pois caso haja
vazamento se dissipa mais rapidamente.
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Dentre os produtos
processados nas refinarias
brasileiras, o petróleo
encontrado na Amazônia
é o de menor densidade,
sendo de excelente
qualidade.

Contudo, o emprego do gás natural apresenta algumas desvantagens.
Pelo fato de ocupar um maior volume, é de mais difícil transporte que o gás
butano. É muito inflamável e, além disso, não é facilmente pressurizado, requerendo temperaturas em torno de −160ºC para liquefazer-se. Seu uso na
geração de energia elétrica em usinas termoelétricas produz impactos ambientais, pois, no sistema de resfriamento, utiliza-se, em geral, a água como
fluido refrigerante. Além do processo de refrigeração requerer grande volume
de água, as perdas por evaporação e o despejo dos efluentes devem também
ser considerados.

19.2. Ciclo de queima do combustível no motor de combustão interna e índice de octanagem
Nos motores automotivos, a produção do movimento inicia-se pela queima de
combustível nas câmaras de combustão, constituídas por um cilindro, duas
válvulas (uma de admissão e outra de escape) e uma vela de ignição. Esses
motores são denominados motores de combustão interna porque o combustível é queimado dentro do cilindro, sendo usados como fluido de trabalho os
próprios gases gerados na combustão.
Os motores de quatro tempos realizam um ciclo de queima do combustível em quatro fases: admissão, compressão, explosão e escape. O ciclo
envolvido na queima do combustível engloba as seguintes etapas ou tempos:
O motor de quatro tempos
foi construído pelo alemão
Nicholas A. Otto.

1° Tempo - Entrada do combustível: a válvula de admissão se abre e a mistura
ar/combustível é injetada do carburador para o cilindro;
2° Tempo - Compressão: a válvula de admissão se fecha e a mistura ar/combustível é comprimida à medida que o pistão se eleva;
3° Tempo - Ignição: a ignição se dá geralmente nas seguintes condições de
queima: temperatura = 2500°C e pressão = 40 atm. Os gases quentes formados na explosão se expandem e produzem uma força que aciona o pistão
para baixo. Se a queima for ideal, há apenas produção de dióxido de carbono,
hidrocarbonetos e energia;

Os motores automotivos
de injeção eletrônica usam
sistemas eletrônicos que
regulam com precisão o
teor da mistura introduzida
nos cilindros.

Livro_Quimica_Ambiental.indd 96

4° Tempo - Exaustão: nessa etapa, a válvula de escape se abre e os gases
são expulsos pelo pistão que se eleva. Os gases emitidos são, sobretudo,
dióxido de carbono, traços de hidrocarbonetos, nitrogênio, óxido nítrico, monóxido de carbono e oxigênio.
A fase de compressão é responsável pelo aumento da potência do motor. Quando a combustão é incompleta, uma fração do gás pode ficar retida no
cilindro e parte pode ser oxidada no sistema de exaustão. O gás emitido para
a atmosfera é composto por hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Essas
emissões por evaporação podem ser diminuídas adicionando-se redutores de
volatilidade no combustível.
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A qualidade do combustível é ditada pela resistência à compressão:
quanto maior resistência, melhor a qualidade. Num combustível de boa qualidade, a combustão é moderada, não causando fadiga ao motor.
Baseando-se nesse princípio, foi criada uma escala arbitrária para medir
a habilidade de uma mistura combustível queimar sem prejudicar o motor. Essa
escala é denominada número de octano, índice de octanagem, ou simplesmente octanagem e indica a resistência à detonação, fenômeno prejudicial ao motor.
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O rendimento dos motores
é melhorado quando se
usa vários cilindros. Em um
motor de quatro cilindros,
enquanto um cilindro
aspira, outro comprime, o
terceiro está sob explosão
e o último sob exaustão.

Um combustível de baixa octanagem não resiste à compressão, ou
seja, sofre combustão prematura pela simples compressão, ao passo que
uma gasolina de alta octanagem resiste à compressão, e só entra em combustão por ação de uma faísca produzida pela vela do motor.
A escala é estabelecida comparando-se com uma mistura combustível contendo isoctano (maior resistência à combustão por compressão) e n-heptano (menor resistência à combustão por compressão), cujos números
de octanos atribuídos são, respectivamente, cem e zero.
Tabela 8

NÚMERO DE OCTANAGEM DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS
Substância
Nº de octano (octanagem)
n-Heptano
0
Isoctano
100
Metanol
105
Éter metil-t-butil (MTBE)(*)
115
Éter etil-t-butil (ETBE)(*)
118

Por exemplo, uma gasolina com octanagem igual a 85 significa que
possui a mesma resistência à detonação que uma mistura contendo 85% em
volume de isoctano e 15% em volume de n-heptano. A avaliação desse parâmetro é importante, pois é necessário garantir que o combustível atenda às
exigências dos motores sem entrar em autoignição, no tempo de compressão
e início da expansão, ou seja, no momento em que são registrados aumentos
de pressão e de temperatura. O índice de octanagem da gasolina brasileira
é 86, ou seja, comporta-se como uma mistura contendo 86% de isoctano e
14% de heptano.

A adição de álcool anidro
confere um elevado poder
antidetonante à gasolina,
sendo assim um bom
substituto do poluente
chumbo tetraetila.

A vantagem da gasolina
aditivada com detergentes
e dispersantes é a de
manter sempre limpo
o sistema de injeção,
implicando em redução dos
custos de manutenção do
veículo.

19.3. Tipos de gasolina automotivas comerciais
Vários tipos de gasolina estão disponíveis comercialmente. A gasolina Tipo A é
composta por uma mistura de naftas. É a base da gasolina comum disponível
nos postos. A gasolina Tipo A-Premium possui uma formulação especial, e é
mais resistente à detonação. É obtida a partir da mistura de naftas de elevada
octanagem (naftas craqueadas, alquiladas, reformadas).
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Desde 1992, o Brasil aboliu
o uso de chumbo tetraetila
como antidetonante, tendo
sido um dos pioneiros
nessa correta medida
ambiental.

A gasolina Tipo C é obtida adicionando-se à gasolina comum Tipo A, 21
a 23 % em volume de etanol anidro (conforme a legislação), enquanto que a
gasolina Tipo C-Premium caracteriza-se pela adição de 21 a 23% de álcool
anidro à gasolina tipo A-Premium. Tem alta resistência à detonação e é usada
em veículos de altas taxas de compressão e de desempenho.
Além do etanol, a gasolina do tipo A, comum ou Premium pode conter aditivos que conferem características especiais para melhorar o desempenho e minimizar a formação de depósitos no carburador, nos bicos injetores, no coletor e
hastes das válvulas de admissão. Os seguintes aditivos podem ser empregados:
• Detergente: reduz os depósitos no sistema de injeção e no motor, melhorando a combustão;
• Inibidor de corrosão: protege as zonas de circulação de combustível reduzindo a corrosão;
• Desemulsificante: favorece a separação da água no sistema de distribuição
e armazenagem do combustível;
• Solvente: deve ser estável a altas temperaturas, gerando pequenos resíduos na combustão que ocorre na câmara de combustão do motor.

A emissão de poluentes
gasosos e de material
particulado pelo sistema
de exaustão de veículos
ocorre devido às reações
químicas associadas ao
processo de combustão
que ocorre no motor.

Antidetonantes são substâncias adicionadas à gasolina com o objetivo
de melhorar a resistência à compressão, aumentando a octanagem. Os principais antidetonantes são o chumbo tetraetila, o etanol, o cloreto de etileno, o
metil-t-butil-éter (MTBE) e o etil-t-butil-éter (ETBE). Por ser um antidetonante
muito eficaz, o chumbo tetraetila (Pb(CH2CH3)4) foi muito utilizado mundialmente, mas, por questões ambientais, tem sido gradualmente substituído.
Os compostos MTBE e ETBE, que possuem baixa pressão de vapor,
têm sido usados como substitutos do Pb(CH2CH3)4, pois melhoram a eficiência
da combustão. Entretanto, a adição desses compostos orgânicos é discutível,
pois são potenciais poluentes devido à grande difusão, podendo contaminar
lençóis de água subterrânea e superficial. Outro substituto é o éter diisopropil
(DIPE) que, possivelmente, é também poluente. As estruturas químicas dos
compostos Pb(CH2CH3)4, MTBE e ETBE são mostradas na Figura 18.

  

C2H5
|
C2H5 – Pb – C2H5
|
C2H5

CH3
|
CH3 – C – O – CH3
|
CH3

CH3
|
CH3 – C – O – C2H5
|
CH3

Figura 18 - Estruturas quím
Pb(CH2CH3)4, MTBE e ETB

Figura 18: Estruturas químicas dos compostos Pb(CH2CH3)4, MTBE e ETBE.

Os efeitos sobre a saúde humana dos compostos MTBE e ETBE incluem irritação dos olhos, nariz e trato respiratório, náusea, tontura, dor de ca-
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beça, erupções cutâneas, neurotoxicidade, havendo suspeitas de que sejam
carcinogênicos.
Em geral, a gasolina brasileira é composta por uma mistura de 76% de
gasolina e 24% de álcool etílico. O teor de álcool na gasolina é objeto de lei
federal, sendo especificado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP.
O óleo diesel é um combustível composto por hidrocarbonetos mais
pesados que a gasolina. Contém ainda enxofre e nitrogênio. É também um
poluente na zona urbana e, em geral, o álcool e a gasolina poluem menos
devido ao catalisador, pois, muitas vezes, os veículos movidos a diesel (ônibus
e caminhões) não são equipados com bons catalisadores. Além disso, fazem
parte da composição do diesel:

A adição de álcool anidro
confere um elevado poder
antidetonante à gasolina,
sendo assim um bom
substituto do poluente
chumbo tetraetila.

• Metais pesados: substâncias nocivas que se bioacumulam em organismo
e sofrem biomagnificação em solos e ambientes aquáticos, causando ao
homem, sérios problemas neurológicos;
• Dioxinas: substâncias responsáveis por fortes dores de cabeça, distúrbios
hormonais e câncer no aparelho respiratório.

19.4 Controle das emissões automotivas
Os veículos possuem várias fontes emissoras de poluentes. No cárter onde
se dá a propulsão do óleo, cerca de 20% de hidrocarbonetos são produzidos, ao passo que no carburador 15% são emitidos por evaporação. Através
do sistema de exaustão há emissão de aproximadamente 65% de hidrocarbonetos gerados.
Tabela 9

PRODUÇÃO ANUAL APROXIMADA DE POLUENTES POR UM VEÍCULO AUTOMOTIVO
Gases
Produção (kg/ano)
Monóxido de carbono
1450
Hidrocarbonetos
136
Óxidos de nitrogênio
22,7
Aldeídos
8,2
Óxidos de enxofre
7,7

Em outubro de 2011, o
governo brasileiro reduziu
para 20% o teor de etanol
a fim de evitar a escassez
do produto no mercado e
controlar nacionalmente o
preço do combustível.
O catalisador veicular é
formado por um núcleo
cerâmico ou metálico
que tem a função de
transformar, através de
reações químicas, grande
parte dos gases tóxicos
do motor em gases
inofensivos.

Fonte: TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera
Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.

Com o objetivo de controlar a emissão de poluentes pelos sistemas de
exaustão, são utilizados conversores catalíticos, que têm a função de garantir a
completa combustão do monóxido de carbono e de hidrocarbonetos, além de
converter os óxidos de nitrogênio em espécies menos poluentes. São empregados sistemas com os dois tipos de conversão catalítica: redução e oxidação.
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A platina e o ródio são
usados como catalisadores
de redução, enquanto
a platina e o paládio
são utilizados como
catalisadores de oxidação.

• Oxidação Catalítica: esse sistema catalisador assegura a combustão
completa através da oxidação do monóxido a dióxido de carbono e de hidrocarbonetos que são convertidos a dióxido de carbono e água. Ocorrem
as seguintes reações:
2 CO

+

O2

2 C8H18 +

2 CO2

Catalisador

25 O2

Catalisador

16 CO2 + 18 H2O

São usados como oxidantes catalíticos os metais nobres Pd, Pt, Ru e
óxidos Fe2O3 e CoO.Cr2O3.
Estudos realizados pela
Universidade de São
Paulo evidenciaram que,
em relação à gasolina, o
etanol emite menos 65% de
monóxido de carbono, 69%
de hidrocarbonetos e 13%
de óxidos de nitrogênio.
Contudo, a emissão de
aldeídos, poluentes que
também causam impactos
ambientais, é cerca de
400% maior que a gasolina,

• Redução Catalítica: na redução catalítica, os óxidos de nitrogênio (NOx)
são reduzidos a nitrogênio e o monóxido de carbono é convertido a dióxido
de carbono através das reações:
2 NO + CO

→ N2O + CO2

N2O + CO

→ N2

+ CO2 .

2 NO + 2 CO → N2 + 2 CO2
Os redutores catalíticos mais usados são: Pd, Pt, Ru e Rh (metais nobres), além dos metais Cu, Ni, Co e os óxidos CuO e CuCrO4.

19.5 Formação do Smog
O smog resulta da mistura de produtos originados numa série de reações
induzidas por radiação solar e que ocorrem entre hidrocarbonetos, óxidos de
nitrogênio e de enxofre, presentes em atmosferas urbanas.

As principais fontes
antrópicas do smog
fotoquímico são os veículos
automotores.

A Figura 19 a seguir mostra a formação do smog fotoquímico.

Figura 19 – Ilustração da formação do smog fotoquímico.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders College
Publishing, 1995.
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O smog é um aerossol formado por material particulado e diversos gases, resultando na formação de ozônio e caracteriza-se pela presença de
substâncias irritantes e de coloração castanha devido à NO2.
Podem ser consideradas duas classes de smog diferenciadas principalmente pelo tipo de substâncias que as geram e pelas condições climáticas
em que se formam: o smog londrino e o smog fotoquímico. O smog londrino
predomina no inverno e em condições de alta umidade. Em sua formação
participam, sobretudo, SO2 e CO, desprendidos geralmente na combustão de
carvão e óleos combustíveis. Prejudica a visibilidade e irrita as membranas
respiratórias. Esse tipo de smog foi constatado em Londres propiciado pelas
condições especiais como a proximidade ao litoral e as baixas temperaturas,
associadas ao uso de sistemas de aquecimento que usam hulha.
O smog fotoquímico é o mais comum e resulta de reações complexas
entre hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio emitidos pela combustão incompleta de motores automotivos. As reações ocorrem por ação da radiação UV e
na presença de oxigênio. Os poluentes primários NO e hidrocarbonetos (HC)
se convertem rapidamente em poluentes secundários como O3, ésteres, hidrocarbonetos oxidados (álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos e, sobretudo aldeídos), nitratos orgânicos (PANs) e aerossóis fotoquímicos. Esses poluentes
são responsáveis pelos efeitos irritantes sobre o homem, animais e vegetais.
Diversas reações ocorrem na atmosfera durante a formação do smog,
não sendo possível conhecê-las completamente. As reações fotoquímicas
são fundamentais nesse processo, juntamente com as condições meteorológicas e a emissão contínua de poluentes.
Ao contrário do smog londrino, essas reações são mais acentuadas
no verão e na primavera, não afetando praticamente a visibilidade e ocorrem
durante o dia. No início da manhã, veículos e determinadas fontes estacionárias produzem grande concentração de hidrocarbonetos e NO. Durante a
noite, há oxidação de NO a NO2 e, portanto, uma fração residual desse gás
irritante pode estar presente na atmosfera ao amanhecer.
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Na formação do smog,
é produzida grande
concentração de HC e de
NO nas primeiras horas da
manhã por veículos e por
fontes estacionárias.
O termo smog, que não
recebeu tradução para
a língua portuguesa,
origina-se da junção das
palavras inglesas smoke
+ fog, que significam,
respectivamente, fumaça e
neblina (ou nevoeiro).

O smog fotoquímico ocorre
com frequência em zonas
urbanas com elevado
índice de circulação de
veículos, caso de Los
Angeles e São Paulo.

À medida que o Sol vai surgindo, o gás se decompõe fotoquimicamente produzindo oxigênio atômico. Inúmeras reações inorgânicas ocorrem
com produção de NO2 e de radicais OH•, além de ozônio. Essas espécies
oxidam hidrocarbonetos originando uma série de radicais livres, a maioria
dos quais se converte em radicais peroxilos que são eficazes na transformação de NO a NO2. A presença de radicais livres originados em atmosferas
contendo hidrocarbonetos é responsável pela formação do smog.
Um radical livre (R•, RCO• e OH•), formado na reação entre um átomo
de oxigênio com um hidrocarboneto, participa de diversas reações de propagação com formação de novos radicais que reagem com oxigênio atmosféri-
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Os óxidos NO e NO2
são poluentes que
participam da formação
do smog fotoquímico. Os
veículos automotores são
responsáveis por cerca de
70% do NOx total emitido
para o ambiente. Também
contribuem as usinas de
energia elétrica que usam
combustíveis fósseis.

co originando hidrocarbonetos oxigenados que oxidam NO a NO2, produzindo
ozônio, um poluente troposférico.

19.6 Reações de formação do smog
O processo de formação do smog é iniciado no interior dos motores de combustão interna que produzem poluentes reativos, como hidrocarbonetos, NOx,
CO2 e CO. Se a combustão for incompleta, essas condições propiciam uma
série de reações dos produtos parcialmente queimados sendo produzidas
centenas de hidrocarbonetos reativos.
Quando a combustão é incompleta, uma fração do gás pode ficar retida
no cilindro, enquanto outra parte pode ser oxidada no sistema de exaustão. O
gás emitido para a atmosfera é composto por inúmeros poluentes, dentre os
quais hidrocarbonetos e monóxido de carbono. A sequência de reações que
ocorrem são apresentadas a seguir.
Reação 1. Geração de óxido nítrico (NO) a partir da reação entre o oxigênio
e nitrogênio:
O2 + N2

Altos teores de aldeído
acético na atmosfera
causam vertigem,
convulsão, lesões no
sistema nervoso central,
coma e morte em ratos.
Baixas concentrações
irritam as mucosas dos
olhos, do nariz e das vias
respiratórias, causando
constrição dos brônquios.

calor

2 NO

Reação 2. O óxido nítrico formado é emitido para a atmosfera onde reage
com O2, sendo produzido dióxido de nitrogênio:
2NO + O2 → 2NO2
Reação 3. Por ação da radiação solar, a molécula de NO2 formada sofre fotodissociação, gerando óxido nítrico:
				

hν

NO2 → NO + O
Reação 4. O óxido nítrico produzido na reação anterior reage com O2 atmosférico, gerando NO2 (reação 2). Os átomos de oxigênio liberados na reação
fotoquímica (reação 3) podem reagir com O2, formando-se ozônio:
O + O2 → O3
O ozônio produzido no smog reage com hidrocarbonetos produzindo
álcoois, cetonas e aldeídos, aumentando o teor de poluentes na atmosfera.
Reação 5. O ozônio pode reagir com NO contribuindo para uma maior concentração do poluente NO2:
O3 + NO → NO2 + O2
Os hidrocarbonetos liberados na queima incompleta do combustível
sofrem várias reações na presença de NO2, oxigênio atômico e O3 e são produzidos novos hidrocarbonetos, aldeídos e óxidos de nitrogênio, os quais geram várias espécies capazes de produzir centenas de compostos, muitos dos
quais danosos à saúde e ao meio ambiente.
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Reação 6. São formados radicais a partir da reação entre hidrocarbonetos e
oxigênio atômico:
HC + O → Produtos estáveis + Radicais
Reação 7. Novos radicais são gerados através da reação entre hidrocarbonetos e ozônio produzido na reação 4:
HC + O3 → Produtos estáveis + Radicais
Reação 8. Na reação entre hidrocarbonetos e os inúmeros radicais produzidos são obtidos produtos estáveis e radicais:
Radicais + HC → Produtos estáveis + Radicais
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Na formação do smog
fotoquímico, ocorre uma
variedade de reações,
cujos reagentes iniciais
são o NO e compostos
orgânicos voláteis. Por
ação da luz solar, são
produzidos inúmeros
radicais livres. Os produtos
finais são o ozônio, o ácido
nítrico e uma diversidade
de espécies orgânicas.

Reação 9. Os radicais podem reagir com óxido nítrico, gerando mais radicais
e dióxido de nitrogênio:
Radicais + NO → Radicais + NO2
Reação 10. O dióxido de nitrogênio gerado ao reagir com radicais gera produtos estáveis:
Radicais + NO2 → Produtos estáveis
Essas reações demonstram que os radicais gerados participam de uma
série de processos em cadeia. As reações a seguir mostram a participação do
oxigênio atômico, ozônio e do radical hidroxila.
Reação 11. Na reação entre compostos insaturados com oxigênio atômico,
formam-se os radicais alquila e radicais acila:
Compostos insaturados + O → R• + R•CO

As reações de formação do
smog explicam a presença
de hidrocarbonetos
oxigenados em atmosferas
poluídas.

Reação 12. A reação entre ozônio e compostos insaturados gera aldeídos e
os radicais acila e alcoxila:
Compostos insaturados + O3 → Aldeídos + R•CO + RO•
Reação 13. Na reação entre compostos insaturados e radicais hidroxila, são
produzidos radicais alquila.
Compostos insaturados + OH• → R•
Reação 14. Radicais alquila e hidroxila formam-se também pela reação entre
compostos aromáticos e oxigênio atômico:
Compostos Aromáticos + O → R• + OH•
Reação 15. Ao reagir com compostos aromáticos, os radicais hidroxila geram
radicais alquila e água:

Efeitos do smog sobre
a saúde: ressecamento
das membranas nasais
e da garganta, irritação
dos olhos, pele e sistema
respiratório.

Compostos Aromáticos + OH• → R• + H2O
Reação 16. A produção dos radicais alquila e hidroxila pode resultar da reação
entre alcanos e oxigênio atômico:
Alcanos + O → R• + OH•
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Nas reações do smog, são
produzidos ozônio, além
de radicais hidroxilo e
átomos de oxigênio. Essas
espécies são capazes de
oxidar HC,’ dando origem a
uma série de radicais livres,
muitos dos quais passam a
radicais peroxilos, os quais
transformam eficientemente
NO a NO2.

Reação 17. Ao reagir com radicais hidroxila, alcanos produzem radicais alquila e água:
Alcanos + OH• → R• + H2O
Reação 18. A reação caracteriza-se pela formação de radicais acila e hidroxila a partir de aldeídos e o oxigênio atômico:
Aldeídos + O → R•CO + OH•
Reação 19. Na reação entre aldeídos e radicais hidroxila, são produzidos radicais acila e água:
Aldeídos + OH• → R•CO + H2O
Reação 20. Na reação com oxigênio e radicais alquila, formam-se radicais
peroxialquila:
R• + O2 → R•O2 (peroxialquila)
Reação 21. O radical peroxiacila é gerado a partir da reação:

Os radicais livres, formados
pela reação entre oxigênio
atômico e HC, participam
de muitas reações de
propagação, formando-se
outros radicais que, por
oxidação, originam HC
oxigenados, sobretudo
aldeídos, propiciando
a oxidação de NO a
NO2 havendo acúmulo
indesejável de O3 na
troposfera.

			

O

			

||

R•CO + O2 → R•COO
Os radicais peroxialquilos sofrem uma série de reações, dentre as quais
as mais importantes ocorrem com NO e NO2.
Reação 22. A seguinte reação ocorre entre o radical peroxialquila e óxido nítrico, produzindo o radical alcoxila:
R•OO + NO → NO2 + RO•
Reação 23. Essa reação ocorre por formação de compostos nitroal-quílicos:
R•OO + NO2 → RNO2 + O2
Reação 24. Pode ocorrer outra reação entre essas reagentes:
R•OO + NO2 → RO• + NO3
Reação 25. A seguinte reação mostra a formação de peroxinitratos:
R•OO + NO2 →

ROONO2

A progressiva oxidação de NO (reação 2) propicia a reação entre os
radicais com NO2. Se o radical formado for peroxiacilo, os produtos formados
são estáveis e conhecidos como nitratos de peroxiacilos (PANs), cuja formação é mostrada a seguir.
À noite, também ocorre
oxidação de NO a NO2, e, à
medida que o Sol surge, o
NO2 sofre fotólise, havendo
produção de átomos de
oxigênio.
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Reação 26. A reação do radical peroxiacila com óxido nítrico é assinalada
pela liberação de dióxido de nitrogênio e formação do radical acila:
O

O
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||

R•COO + NO → RC• + NO2
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Reação 27. O dióxido de nitrogênio reagindo com o radical peroxiacila produz
nitratos de peroxiacetilas (PANs):
O

O

||

||

R•COO + NO2 → RCOONO2 (PANs)
Reação 28. A oxidação do radical alcoxila resulta na formação de aldeídos e
do radical hidroxiperoxila:
R•O + O2 → RCHO + HOO•
Reação 29. A partir da oxidação de radicais acilatos são obtidos os radicais
peroxialquilas:
O
||
R•CO

+ O2

→ RO2• + CO2

Reação 30. As reações entre radicais peroxialquilos originam peróxidos:
ROO• + ROO• → ROOR + O2
Reação 31. Os radicais peroxialquilos se decompõem gerando aldeídos (ou
cetonas), álcoois e oxigênio:
ROO• + ROO•

→

O gás carbônico é um
dos componentes de
refrigerantes e águas
minerais gaseificadas.

R1CH + R2CH2OH + O2
||
O

Atividades de avaliação
1. Estabeleça distinções entre:
a) poluentes atmosféricas primários e secundários (exemplifique);
b) Fontes de poluição naturais e antrópicas (exemplifique).
2. Cite as principais fontes dos seguintes poluentes:
a) CO;
b) CO2;
c) SO2;
d) NOx;
e) O3;
f) PANs;
g) Material particulado.
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3. Dentre os poluentes citados no exercício 2: Qual(is) é(são) geralmente
secundário(s)? Qual(is) é(são) emitido(s) sobretudo por fontes antrópicas?
Qual(is) reage(m) com água formando ácido(s)?
a) Comente sobre os efeitos da presença de poluentes sobre as propriedades atmosféricas;
b) Identifique o produto obtido a partir da reação e comente sobre seus
possíveis efeitos:
CH3OO + NO2 + M – CH3OONO2(PAN) + M
4. Baseando-se nas reações explique:
a) os efeitos do monóxido de carbono sobre o organismo humano. Como
ocorrem casos extremos de envenenamento?
b) A participação do radical metilperoxila na presença de NOx;
c) A ação de SO2 sobre monumentos calcários.
HbO2 + Co – COHb + O2 (onde Hb = hemoglobina)
CH3OO + NO2 + M – CH3OONO2 + M
CaCO3 + SO2 – CaSO3 + CO2
					Vapor dágua
CaSO3 + ½ O2 – CaSO4 ------------------ CaSO4.2H2O
5. Associe o poluente (1a coluna) com seus efeitos (2a coluna)
a. PANs

( ) exposição a longo prazo causa decréscimo de glóbulos
brancos, podendo causar leucemia.
b. CO
( ) a partir de uma série de reações, participa da destruição
da camada de ozônio.
c. O3
( ) fitotóxicos e irritantes dos olhos e do trato respiratório.
d. HCOH ( ) além de contribuir para a formação de chuvas ácidas,
por ser muito solúvel, é facilmente absorvido pelo trato
respiratório, causando sérios distúrbios pulmonares.
e. C6H6 ( ) na corrente sanguínea reage com Hb e concentrações
de 1000 ppm causam morte imediata. Menor teor inalados pode causar problemas respiratórios e cardíacos.
f. SO3
( ) sério irritante no trato respiratório e causador de câncer
de pulmão em animais testados.
g. BrO
( ) oxidante, lacrimogênio, fitotóxico, ataca a borracha e
pode causar edema pulmonar.
6. Responda:
a) Os navios contribuem com 5% das emissões globais de enxofre, pois
os motores são movidos a diesel que contém enxofre, emitindo sulfatos.
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Que efeitos ambientais advêm dessas emissões?
b) Conforme as dimensões, como os materiais particulados interagem
com o sistema respiratório humano? C) O H2SO4 é um poluente secundário que se forma a partir do SO2, um poluente primário. Escreva as
equações químicas que demonstram a formação desse ácido.
7. Compare:
a) os efeitos das altas elevadas de SO2 e NOx têm sobre a vegetação;
b) a penetração do SO2 e do CO no organismo humano.
8. A pressão atmosférica é 1,031 kg cm-2 e a Terra é 5,1 x 1018 cm2. Calcule
a massa total da atmosfera (Resp. 5,26 x 1021 g).
9. A concentração do vapor dágua na atmosfera é cerca de 0,2% em peso.
Qual a sua massa total nesse meio? (Resp. 1,052 x 1019 g).
10. Responda:
a) Porque o gradiente de temperatura da estratosfera é positivo?
b) Que fenômeno é responsável pelo máximo de temperatura que ocorre
na fronteira entre a mesosfera e a estratosfera? Apresente as reações;
c) Por que a troposfera é instável (caracterizada por correntes de ar), enquanto que a estratosfera é estável?
11. A decomposição de ozônio estratosférico (O3 + hv – O2 + O) envolve dH
= 105 kJ mol-1. Nas condições de pressão e temperatura estratosférica a
variação de entalpia é aproximadamente equivalente à energia requerida
nessa reação, qual é o comprimento de onda limite da radiação capaz de
causar a dissociação? (Resp. Y = 1140 nm).
12. Responda:
a) Porque na estratosfera a concentração de O3 é maior e a de CO é menor que na troposfera? Explique e apresente as reações;
b) a maioria dos materiais particulados tem origem em atividades humanas
desenvolvidas na superfície terrestre. Por que a concentração desses
materiais é máxima em altitudes acima de 20 km?
c) Por que a estratosfera é mais susceptível à poluição química que a
troposfera?
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Objetivos
l Descrever a participação dos óxidos de enxofre e de nitrogênio na formação

de chuva ácida, avaliando seus efeitos e consequências sobre solos, vegetação, materiais e ecossistemas aquáticos.
l

Descrever o efeito estufa avaliando as suas consequências e comentar sobre a contribuição de gases para o aquecimento global.

l Caracterizar o fenômeno da inversão térmica, comparando-o com as condições

atmosféricas ordinárias e avaliando os seus efeitos sobre a atmosfera urbana.

20. pH de chuvas
Normalmente, em condições naturais, o pH das chuvas é ácido tendo um
valor aproximado de 5,6 devido aos equilíbrios estabelecidos na atmosfera
entre CO2 e HCO3−:
H2O + CO2 →
H2CO3

H2CO3

→H+ + HCO3

Considerando esses equilíbrios, define-se como chuva ácida a precipitação contendo substâncias mais ácidas que CO2 e cujo pH seja inferior a
5,6. Em certas regiões florestais tropicais não poluídas, têm sido evidenciadas
chuvas com pH entre 4 a 5, provavelmente devido a espécies ácidas emitidas
pela vegetação. No Brasil já foram observadas em Niterói e Rio de Janeiro,
chuvas com pH entre 4,3 a 5,3.
A deposição sob a forma de solução é conhecida como precipitação
ácida, enquanto a deposição gasosa e compostos secos recebe a denominação de deposição seca (material particulado).
A ocorrência de chuvas ácidas não é uma característica da era contemporânea, tendo sido constatada em 1872 no noroeste da Inglaterra, em
Manchester, onde foi detectada no ar a presença de ácido sulfúrico formado
em reações com compostos de enxofre provenientes da queima de carvão
mineral em fornalhas industriais e sistemas de aquecimento doméstico. As
análises de gelo da Groenlândia em amostras datadas do ano 1900 revelaram
a presença de sulfatos e nitratos, fato que comprova que esse tipo de poluição
não é atual e que os poluentes podem depositar-se em locais muito distantes
das fontes onde foram produzidos.
A acidez das chuvas pode ser devido à emissão direta de poluentes
primários tais como ácidos inorgânicos fortes e voláteis (HCl, HNO3 e H2SO4).
No entanto, podem ser formadas a partir de poluentes secundários, como o
dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Na atmosfera, essas espécies,
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Em Wheeling, oeste
da Virgínia, têm sido
observadas chuvas com pH
de 1,5.

As chuvas ácidas, ao
caírem na superfície
terrestre, alteram a
composição química do
solo e das águas, destroem
florestas e lavouras, atacam
estruturas metálicas,
monumentos e edificações.

Corpos d’água situados
em altitudes elevadas são
muito susceptíveis aos
efeitos da chuva ácida com
prejuízo para os peixes e
para a vida aquática.
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reagindo com O2 e água, formam respectivamente, os ácidos H2SO4 e HNO3
através das seguintes reações:
Diversas etapas

SO2 + ½ O2 + H2O

H2SO4 (aq)
Diversas etapas

2NO2 + ½ O2 + H2O

2 HNO3(aq)

A Figura 20, a seguir, ilustra a formação de chuvas ácidas a partir de
atividades antrópicas.

Figura 20 – Formação de chuva ácida a partir de fontes antrópicas.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

21. Participação dos óxidos de enxofre na formação de
chuva ácida
A formação de ácido sulfúrico na atmosfera, devido à presença de dióxido
de enxofre pode ocorrer por dois processos: oxidação catalítica e oxidação
fotoquímica.
O dióxido de enxofre contribui mais para a acidez da precipitação que o
dióxido de carbono pelos seguintes motivos:
1. Maior solubilidade em água:
• Solubilidade do SO2: 11,3 g/100 mL
• Solubilidade do CO2: 0,169 g/100 mL
2. Possui maior constante de equilíbrio: sejam os equilíbrios:
Equilíbrio X (Kax): SO2(aq) + H2O → H+ + HSO3−
[H+] [HSO3→]
Kax = ___________________ = 1,7 x 10-2
[SO2]
Equilíbrio Y (Kay): CO2(aq) + H2O → H+ + HCO3→
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[H+] [HCO3→]
Kay = ___________________ = 4,45 x 10-7
[CO2]
Observa-se que a constante Kax é cerca de 38.000 vezes maior que a
constante Kay, ou seja, o Equilíbrio X é favorecido em relação ao Equilíbrio Y.

22. Oxidação de Dióxido de Enxofre
Na ausência de poluentes, isto é, em condições de ar puro, a oxidação de SO2
a SO3 através de reações homogêneas é muito lenta. Entretanto, na presença
de certos poluentes que atuam como catalisadores a velocidade de oxidação
pode ser acelerada.

113

Os óxidos de enxofre e de
nitrogênio são lançados
na atmosfera a partir da
queima de carvão e de
combustíveis fósseis. Na
presença de vapor d’água,
esses gases juntamente
com vários poluentes
industriais, passam a ácido
sulfúrico ou ácido nítrico,
gerando chuvas, neves,
geadas e neblinas ácidas.

22.1 Oxidação catalítica de dióxido de enxofre
É considerável a probabilidade de que a oxidação catalítica heterogênea seja o
processo primordial de transformação de SO2 a SO3 em condições de céu nublado, de elevada umidade e de grande concentração de material particulado.
Todavia, em dias ensolarados, com baixa umidade atmosférica e, sobretudo na presença de óxidos de nitrogênio NOx e de hidrocarbonetos, é
muito provável que o processo de oxidação seja fotoquímico, especialmente
se a catálise não for favorecida, o que ocorre em condições de baixas concentrações de material particulado e de compostos capazes de neutralizar o
ácido sulfúrico formado.

Em contato com compostos
clorados, o dióxido de
enxofre provoca reações
explosivas. O contato com
zinco e metais galvanizados
também devem ser
evitados.

Por ser muito solúvel, SO2 dissolve-se facilmente em gotículas de água
e na presença de catalisador é oxidado a ácido sulfúrico:
2 SO2 + 2H2O + O2

Catalisador

2H2SO4

Diversos sais (sulfatos, cloretos) de metais (Fe, Mn), além de H2O2, O3
e/ou radicais (tais como OH•), atuam como catalisadores. Se as condições
de umidade forem elevadas, essas espécies, presentes no ar sob a forma de
partículas em suspensão, formam núcleos de condensação ou se hidratam,
formando um aerossol líquido.
Esse aerossol absorve SO2 e O2 de modo que a oxidação prossegue
e a reação ocorre em fase líquida. A Tabela 10 apresenta a influência de sais
catalisadores sobre a eficiência relativa da oxidação de dióxido de enxofre.
Tabela 10

INFLUÊNCIA DE SAIS SOBRE A EFICIÊNCIA RELATIVA DA OXIDAÇÃO CATALÍTICA DE DIÓXIDO DE ENXOFRE
Catalisador
Massa (mg)
Eficiência Relativa
NaCl
0,36
1,0
0,15
2,4
CuSO4
0,255
3,5
MnCl2
0,51
12,2
MnSO4
Fonte: SEINFELD, J. H.(tradução de MUJERIEGO, R. e DEROEUX G.). Contamination atmosferica. Fundamentos físicos y químicos. Madri: Inst. Estudios de Ad. Local. 1978.
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22.2 Oxidação fotoquímica de dióxido de enxofre no ar puro
Apesar dos efeitos danosos
da chuva ácida, a presença
de enxofre no ar, muitas
vezes pode ser benéfica
para solos com deficiência
desse elemento.

Em condições de ar puro e intensa radiação solar, o dióxido de enxofre oxida-se apenas lentamente a trióxido de enxofre o qual, na presença de umidade,
passa rapidamente a H2SO4. A dissociação direta de SO2 só é possível se as
condições forem muito energéticas, caracterizando-se por absorção de luz
com comprimentos de onda (λ) inferiores a 218 nm:
			

hν

SO2 →
O espectro de absorção do
SO2 apresenta uma banda
fraca de absorção a 384
nm com transição a 3SO2
(triplete) e a segunda a 294
nm com transição para o
segundo estado excitado
1
SO2 (singlete).

SO + O (λ < 218 nm)

Nenhuma radiação de comprimento de onda (λ) inferior a 290, nm atinge a superfície terrestre. Desse modo, na troposfera, os principais processos
fotoquímicos não ocorrerão por dissociação direta descrita pela reação acima, mas sim, envolverão moléculas ativadas ou excitadas de SO2. Assim, a
oxidação de SO2 a SO3 em atmosfera isenta de poluentes engloba reações
que ocorrem em várias etapas, nas quais participam moléculas excitadas de
SO2, O2 e outras espécies:
hν

SO2

SO2 (290 a 340 nm)

1
Diversas etapas

hν

SO2

SO2 (340 a 400 nm)

3
Diversas etapas

Os estados 3SO2 e 1SO2 são, respectivamente, o primeiro estado excitado (triplete) e o segundo estado excitado (singlete).
É provável que na
atmosfera urbana o estado
triplete 3SO2 seja a única,
ou então, a forma presente
em maior concentração.

O estado singlete é o mais energético e pode passar ao estado triplete,
ou então a SO2 no estado fundamental:
1SO2 + M → 3SO2 + M
1SO2 + M → SO2 + M
A espécie SO2 pode reagir novamente, passando a SO2:
3

SO2 + M → SO2 + M

3

Com oxigênio atmosférico pode ocorrer a seguinte reação:
SO2 + O2 → SO4 → SO3 + O

3

O oxigênio atômico reage com outra molécula de SO2 originando SO3,
que reage com vapor d’água formando finalmente H2SO4:
SO3
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22.3 Oxidação fotoquímica de dióxido de enxofre em atmosferas
contendo hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio
A velocidade de oxidação de SO2 a SO3 aumenta notavelmente em atmosferas contendo hidrocarbonetos reativos e óxidos de nitrogênio, sistemas nos
quais há considerável formação de aerossóis. Na primeira etapa das reações,
moléculas de SO2 são ativadas por absorção de radiação solar e podem reagir muito mais rapidamente com oxigênio atmosférico, sobretudo na presença
de óxidos de nitrogênio.

As emissões de material
particulado e de dióxido
de enxofre por motores
automotivos representam
cerca de 20% e 4%,
respectivamente.

A Tabela 11 mostra que a velocidade de oxidação fotoquímica é extraordinariamente maior em atmosferas poluídas por hidrocarbonetos e NOx em
relação ao ar isento de poluentes.
Tabela 11

VELOCIDADE DE OXIDAÇÃO FOTOQUÍMICA DE SO2 EM FUNÇÃO DA QUALIDADE DO AR
Qualidade do Ar
Velocidade de Oxidação (%/hora )
Concentração de SO2 (ppm)
1000
Ar puro e seco
0,023
0 a 0,75
Ar/NOx/1-buteno
15 - 30
0,2 a 0,6
Ar/NOx/2-metil-2-buteno
48 - 294
Fonte: SEINFELD, J. H. (tradução de MUJERIEGO, R. e Deroeux G.). Contamination atmosferica. Fundamentos físicos y químicos. Madri: Inst. Estudios de Ad. Local. 1978.

23. Participação dos óxidos de nitrogênio na formação
de chuva ácida
Os óxidos de nitrogênio participam de uma série de reações atmosféricas
produzindo ácido nítrico. A predominância de algumas reações é consideravelmente dependente da presença ou ausência de radiação solar, ou seja,
algumas se processam a luz do dia, enquanto outras à noite.

As reações dos óxidos de
nitrogênio que ocorrem sob
radiação solar produzem
NO2, NO, HNO2 e HNO3,
dentre os poluentes.

a) Durante o dia ocorrem várias reações, destacando-se as seguintes:
2 NO + O2 → 2 NO2
hv
NO2 → NO + O
NO + O → NO2
NO + OH• → HNO2
NO + NO2 + H2O → 2 HNO2
hv
HNO2 → NO + OH•
NO2 + OH• → HNO3
NO2 + O + M → NO3 + M
NO3 + NO2 → N2O5
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Na presença de amônia,
os poluentes responsáveis
pela chuva ácida geram
sais corrosivos.

b) À noite, N2O5 formado durante o dia e armazenado nas nuvens, reage
com gotículas de água, sendo produzido mais ácido nítrico:
N2O5 + H2O → 2HNO3
Por outro lado, a amônia em parte produzida por processos biológicos
(algas e bactérias) neutraliza os ácidos fortes, com formação de sais de natureza corrosiva:
2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
NH3 + HNO3 → NH4NO3

24. Efeitos da chuva ácida
Na Grã-Bretanha, a chuva
ácida causa poucos
danos, pois as rochas são
alcalinas e os rios contêm
quantidades suficientes
de carbonatos, cuja ação
tamponante neutraliza a
acidez.

Vários são os efeitos causados por chuvas ácidas, dentre os quais podem ser
salientados:
• Perda de produtividade agrícola;
• Devastação de florestas;
• Corrosão de metais expostos;
• Dissolução de superfícies calcárias, monumentos e prédios.
• Lixiviação de cátions nutrientes e metais pesados do solo, rochas e sedimentos de lagos e correntes (p. ex., dissolução de metais, como Pb, Mn e Cu);

24.1 Efeitos sobre solos, vegetais e ecossistemas aquáticos
A chuva ácida altera a química e a fertilidade dos solos, acidificando-os. As
raízes finas dos vegetais são muito susceptíveis aos efeitos dos ácidos que
afetam o desenvolvimento, reduzindo sua capacidade de capturar nutrientes
e água. Os ácidos podem lixiviar minerais necessários aos vegetais, transportando-os para as águas subterrâneas e longe do alcance das raízes. Os
fatores a seguir influenciam o impacto da chuva ácida:
• Condições geológicas e climáticas;
Estômatos são estruturas
celulares que realizam
trocas gasosas entre o
vegetal e o meio ambiente.
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• Tipo de vegetação;
• Composição do solo.
As áreas, nas quais as rochas e os solos não são capazes de tamponar, as alterações de pH são muito sensíveis à chuva ácida, caso das rochas
graníticas. Os solos calcários são menos propensos aos danos, em virtude
da presença de carbonatos livres, que têm ação tamponante. Em áreas mais
sensíveis, os solos podem ser danificados sob o ponto de vista da fertilidade,
porque os nutrientes são destruídos pelos ácidos, ou então porque os ácidos
substituem os constituintes do solo.

03/07/2019 11:12:22

Química Ambiental

Em meio ácido, os minerais essenciais como cálcio e magnésio são
facilmente lixiviados. Por outro lado, pode ocorrer uma excessiva disponibilidade de outros nutrientes, como o nitrogênio. Consequentemente, a produção
de húmus é reduzida, enquanto que a de compostos nitrogenados aumenta,
implicando em maior acidez.
O pH ácido favorece a solubilização e lixiviação de metais tóxicos (alumínio, chumbo, cádmio, entre outros), tornando-os disponíveis em quantidades
tóxicas às raízes dos vegetais. Além disso, esses metais solubilizados podem
ser drenados para corpos d’água prejudicando os peixes e a microflora aquática, afetando bactérias, algas e fungos, podendo ainda esterilizar a vida animal.
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Em regiões montanhosas,
como a Escócia, onde as
rochas são graníticas, os
solos não são tamponados,
e, portanto a chuva ácida
pode ser acentuadamente
nociva à vida aquática.

Em condições normais de pH, esses minerais podem existir indefinidamente, pois encontram-se no solo como compostos insolúveis, mas em meio
ácido solubilizam-se e incorporam-se ao solo agriculturável, sendo assimilados pelos vegetais através das raízes.
Metais pesados em solos e ambientes aquáticos podem causar sérios
riscos porque se concentram nos animais aquáticos e, quando estes são ingeridos, passam a outros animais, pássaros e, finalmente, ao homem através
da cadeia alimentar.
Os hidróxidos metálicos são insolúveis em meio aquoso, porém na forma solúvel tornam-se disponíveis, sendo captados pelas raízes manifestando
suas ações tóxicas. Al3+ e outros íons metálicos tóxicos solubilizados tornam-se disponíveis em grandes teores podendo ser captados por raízes, entrando
na cadeia alimentar:
Al(OH)3(s) + 3H+ → Al3+(aq) + 3H2O
Uma chuva ácida atinge diretamente as partes aéreas dos vegetais diminuindo suas resistências, pois causa distúrbios no estômato aumentando a
transpiração com consequente deficiência de água. As estruturas superficiais
das cascas e das folhas podem ser danificadas. Os aerossóis depositados
nas copas são arrastados para o solo, acidificando-o. As folhas e detritos vegetais presentes no solo oxidam o SO2 aquoso que também contribui para o
aumento da acidez.

A ação tamponante do solo
favorece a manutenção da
vida aquática, como peixes,
moluscos, crustáceos,
algas, bactérias e fungos.

A Figura 21, a seguir, mostra o modo como a chuva ácida afeta o solo
e as plantas.
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A chuva ácida interfere em
processos vitais da flora,
tais como a fotossíntese,
além de alterar a acidez
de solos e corpos d’água,
prejudicando a vida
aquática.

Figura 21 – Ação da chuva ácida sobre o solo e plantas.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

Em pH ácido, os ecossistemas lacustres são afetados, pois os constituintes químicos essenciais à vida são dissolvidos e mantidos em solução.
Quando a água escoa, esses constituintes solubilizados são deslocados, ciclados e perdidos para o meio ambiente externo. Sem os nutrientes, as algas
não se desenvolvem, e os pequenos animais aquáticos que as têm como
alimento são também afetados, resultando em sérios prejuízos aos peixes e à vida
aquática em geral.
A Figura 22 mostra a sensibilidade
de diferentes organismos aquáticos com
o aumento da acidez de águas. Alguns organismos, como os moluscos, são muito
sensíveis.

Figura 22 – Sensibilidade de organismos aquáticos ao pH.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.
Traduzindo os termos da Figura 22: Water boatman = inseto aquático da família Corixidae; Yellow perch =
perca amarela; Brown trout = truta marrom; Salamander = salamandra; Mayfly: inseto da família Ephemeroptera; Mussel: molusco (mexilhão) (Mytilus edulis).
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24.2 Efeitos sobre materiais
As gotículas e partículas, tanto ácidas quanto alcalinas, podem agir sobre diversos materiais, tais como aços e outras estruturas metálicas, plásticos tintas, cimentos, rochas.
Edificações construídas com materiais carbonatados, como calcário e
mármore, sofrem a ação corrosiva das chuvas ácidas. Exemplos de estruturas
degradadas são as ruínas da civilização Maia, no sul do México; o Taj Mahal,
na Índia; a Catedral de Notre Dame, em Paris; o Coliseu, em Roma, entre
outros monumentos históricos que estão sendo corroídos muito mais intensamente do que ocorreu durante séculos, em virtude da poluição atmosférica.

Elevadas concentrações
de alumínio solúvel são
perigosas para os peixes
porque fecham suas
guelras, matando-os por
asfixia.

No caso de monumentos de mármore, experimentos de laboratório
mostraram que a estrutura, consistindo sobretudo de CaCO3, é danificada na
presença de atmosferas poluídas por dióxido de enxofre devido às seguintes
reações:
1. Na presença de SO2, CaCO3 passa a CaSO3, liberando CO2:
CaCO3 + SO2 → CaSO3 + CO2
2. Por ação de oxigênio do ar, CaSO3 é oxidado a CaSO4:
CaSO3 + ½ O2 → CaSO4
3. Devido à umidade do ar, CaSO4 sofre hidratação:
H2O
CaSO4

→ CaSO4.2H2O

Essas reações são aceleradas na presença de vapor d’água e de poluentes atmosféricos. O CaSO3 converte-se rapidamente em CaSO4 que, por
hidratação, passa a CaSO4.2H2O, composto mais solúvel que CaCO3, acelerando a deterioração da estrutura de mármore.
A constante de produto de solubilidade (Kps) e a solubilidade do carbonato de cálcio e do sulfato de cálcio dihidratado são apresentadas na Tabela
12, a seguir.

Compostos de enxofre
corroem materiais, tais
como pintura, material
cerâmico, cimento,
contatos elétricos, tecidos.

Tabela 12

CONSTANTE DE PRODUTO DE SOLUBILIDADE (KPS) E SOLUBILIDADE (S) DO CACO3 E DO CASO4.2H2O
CaSO4.2H2O
Parâmetro
CaCO3
2,4 x 10-5
Kps
4,7 x 10-9
S (mol L-1)
6,9 x 10-5
4,9 x 10-3

A Figura 23 ilustra a ação da chuva ácida sobre monumentos.
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Uma das medidas que podem ser tomadas para neutralizar a acidez de lagos é
adicionar Ca(OH)2.
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Figura 23 – Fotos de uma estátua do Castelo Herten situado em Westphalia, Alemanha: a foto da direita foi registrada 60 anos após a foto da esquerda.
Fonte: SNYDER, H. C. The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things. 2ª Ed., University of Miami, EUA:
Ed. Wiley. 1995.

Objetos de prata, pintura de casas e de edifícios podem apresentar
manchas escuras por ação da presença atmosférica de sulfeto de hidrogênio
(H2S). Partículas poluentes circulando em alta velocidade causam erosão em
edificações. Óxidos de nitrogênio corroem metais e participam do envelhecimento e deterioração de materiais têxteis.
Na presença de ozônio gerado no smog, a borracha envelhece e sofre
craqueamento. Devido a esse fato, em regiões de grande tráfego de veículos
automotores, os pneus necessitam de reposição com muita frequência.

24.3 Efeitos sobre a saúde
A fim de proteger estátuas
e monumentos dos efeitos
destruidores da chuva
ácida, uma proposta é
recobri-los com plásticos,
mas essa não é uma
alternativa estética e nem
duradoura.

Apesar de não serem conhecidos efeitos diretos de chuvas ácidas sobre a saúde humana, alguns estudiosos acreditam na possibilidade de distúrbios mentais
resultantes da presença de elevadas concentrações de alumínio e de outros
metais na água potável, além de problemas respiratórios e cardíacos associados a aerossóis atmosféricos contendo ácido sulfúrico.
O SO2, em contato com membranas úmidas, como a conjuntiva e a respiratória, causa sérias irritações e inflamações. Pode provocar queimaduras
no nariz e garganta, tosse, rinorreia, dispneia, cianose, náuseas, vômitos, dor
abdominal, espasmos, edema da laringe e brônquios, pneumonia química,
além de edema pulmonar.

25. Trajetória da chuva ácida
Como resultado da
acidez das águas, em
determinados lagos
suecos salmões e trutas
desapareceram.
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As partículas ácidas podem ser emitidas num local e viajarem longas distâncias com os ventos, depositando-se como precipitação ácida sob a forma de
neve, chuva ou neblina. Sulfatos e nitratos podem depositar-se diretamente na
superfície terrestre como depósitos secos e, posteriormente, serem dissolvidos pela umidade do ar, passando à forma ácida aquosa. A Figura 24 mostra
a trajetória da chuva ácida.
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Figura 24 – Trajetória da chuva ácida.
Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.

Desde a década de oitenta do século passado, medidas tomadas na
Europa resultaram num decréscimo de 30% nas emissões de enxofre pelas
indústrias. No entanto, as chuvas ácidas continuaram crescendo nesse continente. Estudos da NASA revelaram que a poluição americana era responsável pela incidência dessas chuvas ácidas. Esses estudos observaram uma
gigantesca nuvem de compostos de enxofre espalhando-se sobre o Atlântico,
a partir da costa dos USA e dirigindo-se à Europa.
Na década de 90 do século XX, na cidade de Melo, Uruguai, caíram
chuvas ácidas decorrentes dos gases emitidos pela usina termoelétrica de
Candiota, em Bagé, cidade gaúcha distante 60 km.
Esses fatos confirmam que a ação poluente não se confina à região na
qual a espécie foi produzida ou emitida.

26. Efeito estufa
26.1 Fluxo da radiação solar
A luz solar incide sobre a superfície terrestre como radiação eletromagnética visível, sendo convertida em outras formas de energia radiante, inclusive radiação
infravermelha (IV). Se a Terra absorvesse completamente a radiação incidente,
sua temperatura seria insuportável e incompatível com as formas de vida. Entretanto, há um ciclo que envolve esse processo permitindo um equilíbrio entre
a energia recebida, a absorvida e a refletida de volta ao espaço.

Em 1896, Svante Arrhenius
previu que a queima de
combustíveis fósseis
provocaria aumento do
teor de CO2 na atmosfera
e, consequentemente,
aumento da temperatura
terrestre. As previsões
do cientista estão sendo
confirmadas.

Ao incidir sobre a Terra, a radiação solar atravessa uma camada gasosa
que envolve o planeta. Essa camada reflete e absorve parte da radiação incidente, permitindo apenas a passagem de uma fração que aquece os solos,
os corpos d’água e a própria atmosfera, originando os ventos e as correntes
oceânicas e favorecendo a evaporação da água para a formação de nuvens
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e de chuvas. Por sua vez, grande parte da radiação emitida pela Terra é re-absorvida pela atmosfera.
Nesse processo natural, estabelece-se um equilíbrio térmico, de sorte
que uma fração do calor emitido sob a forma de radiação IV é reemitida ao
espaço, atravessando a atmosfera. Em condições naturais, a atmosfera contém substâncias que absorvem radiações, porém em quantidades mínimas e
adequadas para que esse equilíbrio térmico seja mantido.
A Figura 25, a seguir, ilustra o equilíbrio que ocorre entre as energias
recebida, absorvida e refletida de volta ao espaço.

Figura 25: Ilustração do equilíbrio entre a energia solar recebida, absorvida e refletida
de volta ao espaço.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

26.2 Descrição do efeito estufa
O efeito estufa é o fenômeno através do qual a temperatura da superfície
terrestre aumenta quando a atmosfera é transluzente à radiação solar, porém
é opaca à radiação infravermelha, provocando aquecimento global. É assim
chamado por ser semelhante ao que ocorre numa estufa construída com paredes e teto de vidro para proteger as flores em climas frios.
Por ser o vidro transparente à radiação solar e isolante térmico, quando
a radiação luminosa o atravessa, é transformada em calor e aprisionada no
interior da estufa, aquecendo o ambiente. No interior da estufa, há irradiação
do calor retido sob a forma de radiação IV. O vidro comporta-se como uma
barreira, pois não é transparente a essa frequência de radiação que, portanto,
não o atravessa. Assim, a temperatura interna torna-se muito maior que a externa mantendo o calor interno necessário à sobrevivência das flores.
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Por ação da luz solar direta, quando os vidros de um veículo estão completamente fechados, observa-se um fenômeno semelhante ao que ocorre
numa estufa: a radiação solar penetra pelos vidros transparentes à luz e aquece internamente o veículo. Ao refletir, parte dessa radiação IV é retida, pois
só uma pequena fração da radiação atravessa o vidro que é isolante térmico.
Desse modo, a temperatura interna torna-se muito maior que a externa, ocorrendo algo semelhante a uma estufa.

A geometria esférica da
Terra é responsável pela
diferença na intensidade da
energia solar recebida nas
regiões tropicais e polares.

Fenômeno semelhante ocorre na atmosfera que é moderadamente
transparente à radiação eletromagnética solar na região do visível, mas retém
grande parte da radiação IV reemitida pela superfície terrestre, ocorrendo desequilíbrio do ciclo energético natural.

A nossa história registra
desequilíbrios térmicos
causados por fatores
naturais que provocaram
significativas alterações no
clima terrestre.

O efeito estufa resulta da combinação entre:
1. A transparência da atmosfera à maioria das radiações solares;
2. A absorção pela crosta terrestre de uma fração dessas radiações;
3. A retenção de parte da radiação reemitida pela terra por moléculas atmosféricas gasosas.
A Figura 26 ilustra o efeito estufa, salientado o que ocorre quando a
barreira gasosa composta, sobretudo por CO2, intercepta a energia irradiada
pela superfície terrestre de volta ao espaço.

Figura 26: Ilustração do efeito estufa.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

No processo natural é estabelecido um equilíbrio térmico e parte da
radiação recebida pela Terra sob a forma de radiação IV deve ser reemitida para o espaço atravessando a atmosfera. Nesse processo, as espécies
absorventes estão presentes em pequenas concentrações e as condições
são adequadas para a manutenção do equilíbrio da temperatura terrestre. Por
outro lado, na completa ausência dessas espécies, a radiação IV emitida pelo
solo retornaria integralmente ao espaço, provocando frio intenso à noite.
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Na presença de espécies
absorventes, como CO2,
CH4, N2O, O3 e CFCs, a
radiação IV emitida pelo
solo e corpos d’água,
retorna à superfície
terrestre ocasionando o
efeito estufa.
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Estudos revelam que
rebanhos de gado e de
ovinos muito concorrem
para o aquecimento global
emitindo diariamente os
gases metano e dióxido
de carbono, num teor
maior que a queima de
combustíveis por veículos.

Entretanto, na atmosfera poluída por espécies absorventes, como
CO2, CH4, vapor d’água, N2O, O3, CFCs, entre outras, há retenção de grande parte da radiação IV, pois as moléculas têm estruturas que permitem
vibrações nas frequências correspondentes à radiação IV, absorvendo intensamente nessa faixa do espectro.
Desse modo, as radiações reemitidas pelo solo e corpos d’água que
deveriam retornar ao espaço são interceptadas por essas espécies absorventes, resultando em uma maior absorção de calor pela atmosfera e, consequentemente, maior reflexão de calor para o solo. Na atmosfera, esses gases funcionam como as paredes de vidro numa estufa, sendo transparentes
à luz e isolantes térmicos, retendo o calor emitido pela superfície terrestre.
Em virtude dessa maior absorção de radiação, há um aquecimento adicional da atmosfera com emissão de radiações de volta à superfície terrestre
que é aquecida não apenas pela insolação direta, mas também pela radiação
IV refletida para o solo.
À medida que a concentração dos gases atmosféricos aumenta, a absorção de radiação IV se acentua, havendo maior reflexão de calor de volta à
superfície terrestre, promovendo o aquecimento global.
A Figura 27 apresenta as atividades e ações antrópicas que contribuem
para o efeito estufa.

Figura 27: Atividades e ações antrópicas que contribuem para o efeito estufa.
Fonte: EMBRAPA. Atlas do Meio Ambiente do Brasil. 2a ed., Brasília: Editora Terra Viva. 1996.
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26.3 Contribuição dos gases para o efeito estufa
Dentre as espécies que absorvem a radiação eletromagnética IV, destacam-se: NOx, H2O, O3, CH4 e CFCs, mas o principal contribuinte para o efeito
estufa é, sem dúvida, o CO2.
A partir da Revolução Industrial, grande quantidade de combustível fóssil tem sido queimada com liberação de CO2, CH4 e NOx, o que explica, em
grande parte, o acréscimo da concentração atmosférica desses gases.

A fotossíntese, os oceanos,
a queima de combustíveis
fosseis e o desmatamento
contribuem para as trocas
de carbono.

Apesar de todas essas substâncias contribuírem, cerca da metade do
calor é retido pelo dióxido de carbono. Essas espécies possuem estruturas
que permitem vibrações com frequências compreendidas na região da radiação eletromagnética IV. Os gases presentes em concentrações menores que
CO2 têm também sua importância devido a certas propriedades que apresentam: enquanto o CO2 tem uma vida média de cerca de 500 anos, o CH4
permanece na atmosfera apenas 7 a 10 anos, mas tem uma capacidade de
acumular calor 20 vezes mais. Por outro lado, os CFCs têm vida média de 75
a mais de 100 anos e retêm calor 20.000 vezes mais que CO2.
A contribuição de alguns gases para o efeito estufa é apresentada na
Tabela 13.
Tabela 13

Gases
Contribuição (%)

CONTRIBUIÇÃO DE GASES PARA O EFEITO ESTUFA
CH4
CFC
NOx
Outros (incluindo vapor d’água)
CO2
61
15
11
4
9

Fonte TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera
Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.

Um fator que pode alterar o equilíbrio térmico é o aumento da concentração atmosférica desses gases, verificado desde meados do século passado com o desenvolvimento tecnológico e a destruição de florestas. Em 1880,
a concentração atmosférica de CO2 era da ordem de 280 ppm, sendo atualmente cerca de 350 ppm, estimando-se entre 500 a 700 ppm para o ano 2050,
se nenhuma medida for adotada.
A Tabela 14 mostra o aumento da concentração de gases estufa do
período Pré-Industrial até 1992. Observa-se que, em relação ao CO2, a taxa
de aumento da concentração do CH4 foi praticamente o dobro.
Tabela 14

AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE GASES ESTUFA DO PERÍODO PRÉ-INDUSTRIAL ATÉ O ANO DE 1992
CH4
N2O
CFC-12
Gás
CO2
Período Pré-Industrial
274 ppm
0,7 ppm
280 ppb
1992
356 ppm
1,7 ppm
306 ppb
0,4 ppb
Taxa de Crescimento
1,30
2,43
1,09
-

A concentração de CH4 no
período pré-industrial era
de 0,70 ppm e em torno de
300 anos aumentou para
1,7 ppm.

As medidas de
concentração do CO2
atmosférico só são
confiáveis quando
realizadas em áreas
distantes das atividades
industriais, tais como a
Antártica e Mauna Loa,
montanha situada no Havaí.

Fonte TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da Atmosfera
Terrestre. São Paulo: Editora Moderna LTDA. 1995.
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Aumento de um metro
do nível do mar em
Bangladesh causará
inundações em 10% do
território.

Na estimativa da concentração de dióxido de carbono no período entre
1958 (315ppm) a 1992 (356ppm) foi observado um acréscimo de 13%. Atualmente, essa concentração tem aumentado anualmente em torno de 1 ppm,
enquanto a de metano ao redor de 0,02 ppm.
A Figura 28, a seguir, mostra a variação da concentração atmosférica
de CO2 ao longo de um período de cerca de 1.000 anos determinada a partir
da análise do ar aprisionado no interior de amostras de gelo, demonstrando o
acentuado crescimento a partir do século XIX.

Figura 28: Concentração atmosférica de CO2 ao longo de 1000 anos.
Fonte: BRASSEUR, G. P., ORLANDO, J.J. e TYNDALL, G.S. Atmospheric Chemistry and Global Change.
New York: Oxford University Press, 1999.

Uma das consequências do
efeito estufa é a extinção de
muitas cidades litorâneas,
pela invasão das águas
oceânicas.
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Grande parte do aumento da concentração do CO2 deve-se ao desenvolvimento industrial, mas o desflorestamento contribui indiretamente, pois
esse gás é requisitado pela vegetação no processo de respiração. Considerando apenas a emissão de CO2 causada pela queima de combustíveis fósseis, estima-se que a atmosfera receba em torno de cinco bilhões de toneladas/ano, ao passo que 0,4 a 2,5 bilhões são atribuídos ao desflorestamento.
Uma estimativa da emissão de carbono relacionada ao desflorestamento entre 1850 a 1993 é mostrada na Figura 29.
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Figura 29: Estimativa da emissão de carbono em termos de CO2 devido ao desflorestamento no período de 1850 a 1993.
Fonte: BRASSEUR, G. P., ORLANDO, J.J. e TYNDALL, G.S. Atmospheric Chemistry and Global Change.
New York: Oxford University Press, 1999.

A emissão percentual dos gases de efeito estufa por setor é mostrada
na Tabela 15.
Tabela 15

CONTRIBUIÇÃO POR SETOR DOS GASES DE EFEITO ESTUFA

% de contribuição por setor

Setor
Energia
Desmatamento
Agricultura
Indústria
Participação no efeito estufa

CO2
35
10
3
2
50

CFCs
20
20

CH4
4
4
8
16

NOx
4
2
6

Outros
6
2
8

Fonte: EMBRAPA. Atlas do Meio Ambiente do Brasil. 2a ed., Brasília: Ed. Terra Viva, 1996.

Moléculas de CO2, CH4, vapor d’água, N2O, e O3 possuem estruturas
que permitem vibrações nas frequências correspondentes à radiação IV, absorvendo intensamente nessa região do espectro. Os espectros de absorção
na região do infravermelho dessas substâncias são apresentados na Figura
30, a seguir.
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O aumento da temperatura
da superfície terrestre não
é uniforme e depende da
época do ano e da região,
porém seus efeitos afetam
todas as regiões do planeta.
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Figura 30: Espectros de absorção na região do infravermelho das substâncias H2O
(a), CH4 (b), CO2, (c), N2O, (d), O3 (e) e total (f).
Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.

As plantações de arroz e
os pântanos são grandes
fontes de gás metano.

A Figura 31, a seguir, apresenta os espectros de absorção na região do
infravermelho do CFC-12.

Figura 31: Espectro de absorção na região do infravermelho do CFC-12.
Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.

O aumento da temperatura
causado pelo efeito estufa
não se dará uniformemente,
mas os seus efeitos
afetarão todas as áreas do
globo terrestre.
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Apesar de não ser a única espécie que absorve radiação infra-vermelha,
o aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera é o fator preponderantemente responsável pelo desequilíbrio térmico do meio ambiente.
Tendo como referência o dióxido de carbono, uma estimativa da potencialidade de certas substâncias em contribuir para o aquecimento global é
mostrada a seguir na Tabela 16.
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Tabela 16

POTENCIALIDADE DE SUBSTÂNCIAS PARA O AQUECIMENTO GLOBAL
Substância
CO2
CH4
N2O
CFC-11
CFC-12
HCFC-22
HCFC-142b
Halônio-1301

20 anos
1
48-90
290
5000
7900
4300
4200
6200

Potêncial Aquecimento Global
100 anos
1
20-43
330
4000
8500
1700
2000
5600

500 anos
1
8-15
180
1400
4200
520
630
2200

Fonte: BRASSEUR, G. P., ORLANDO, J.J. e TYNDALL, G.S. Atmospheric Chemistry and Global Change.
New York: Oxford University Press, 1999.

Em relação ao dióxido de carbono e ao metano, observa-se uma maior
potencialidade do óxido nitroso para o aquecimento global. Entretanto, os
CFCs, os halônios e os hidroaloalcanos são substâncias que apresentam potencial capacidade de contribuir para o efeito estufa, em proporções gigantescamente maiores que o tão propalado dióxido de carbono. O alvissareiro
fato é que essas substâncias estão fadadas ao desuso, não apenas por essa
característica, mas também em virtude de suas ações destrutivas sobre a
camada de ozônio.

26.4. Evolução da temperatura terrestre
Evidências sobre as variações de temperatura ocorridas em épocas passadas são fornecidas por análises de fósseis congelados. A condutividade térmica do gelo é uma propriedade que indica a temperatura na qual ele foi depositado, avaliando-se o decréscimo dessa propriedade com a diminuição da
temperatura de sua formação. Outro parâmetro muito estudado é a relação
entre os isótopos de oxigênio (18O/16O). Essa relação é crescente com o aumento da temperatura de formação do gelo.

Um estudo feito pela Embrapa Agrobiologia (RJ)
concluiu que o etanol de
cana é capaz de reduzir em
73% as emissões de CO2,
se usado em substituição à
gasolina.

Modelos matemáticos têm sido desenvolvidos com o objetivo de estimar
a evolução da temperatura terrestre ao longo do tempo, evidenciando um substancial e progressivo aquecimento do planeta como registrado na Figura 32, a
seguir.

Medidas controladoras
para restringir a emissão
de gases estufa são boas
estratégias para reduzir o
aquecimento global.
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Figura 32: Estimativa da evolução da temperatura terrestre.
Fonte: KELLER, Edward A. Environmental Geology. 6a ed. Nova York: Macmillan Publishing Company,
1995.

O progressivo aquecimento do planeta caracteriza-se por flutuações
sazonais com aumentos de concentração do CO2 no inverno e decréscimos
no verão, como mostrado na Figura 33.

Figura 33: Flutuações sazonais da concentração de CO2.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

As variações sazonais são consequência da retirada de CO2 pelos vegetais através do processo fotossintético, que se acentua, por maior incidência da radiação solar durante o verão.
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26.5 Consequências do efeito estufa
Uma maior concentração do dióxido de carbono pode favorecer algumas culturas agrícolas de alimentos e de fibras, mas, em contrapartida, trazer prejuízos ao rendimento de outras. Até mesmo nos casos onde esse gás favorece o
crescimento da produtividade, pode haver, simultaneamente, um maior consumo de nutrientes implicando numa maior necessidade do uso de fertilizantes.

É principalmente o
crescimento das emissões
de natureza antropogênica
que tem causado o
aumento da temperatura da
superfície terrestre.

As estimativas indicam que o aumento de temperatura pode atingir um
limite máximo de 4 a 6 °C. Uma elevação de 1 a 2 °C já seria suficiente para provocar enormes danos à natureza. As consequências mais sérias previstas são:
• Degelo das calotas polares e expansão térmica das águas dos oceanos, o
que ocasionará um aumento do nível do mar provocando inundações de
cidades e áreas costeiras.
• Modificações geográficas, pois áreas férteis poderão transformar-se em desertos. Essa é uma das mais sérias consequências, pois um acréscimo de 3 °C
de temperatura implicará em cerca de 10% de decréscimo de chuvas, além do
aumento do índice de evaporação, implicando em escassez de água nos solos.
• Efeitos sobre a fauna e a flora que serão muito diferenciados entre as espécies. Algumas espécies vegetais e animais se desenvolvem melhor em
climas frios, enquanto outras, em climas mais quentes. Muitas pragas,
como certos insetos e roedores devastadores de vegetações e colheitas,
proliferam mais facilmente em climas quentes. O aquecimento ocasionará
a migração de espécies para outros locais.

O fenômeno de inversão
de temperatura ocorre
principalmente na zona
urbana onde o grau de
poluição é muito alto, sendo
mais frequente no inverno
e quando há pequena
incidência de chuvas.

27. Inversão térmica
A circulação do ar é um fator importante na geração e dispersão de poluentes
na atmosfera. Quando o movimento é interrompido, o ar fica estagnado e os
poluentes concentram-se em uma única região.
Em geral, numa situação troposférica normal, a temperatura do ar diminui com a altitude. Em certas condições atmosféricas, pode ocorrer na troposfera um fenômeno oposto: aumento de temperatura com a altitude, implicando
em estabilidade atmosférica, denominada inversão de temperatura ou inversão térmica. Nessa situação, os poluentes concentram-se numa única região,
pois o ar permanece estagnado.

A inversão térmica ocorrida
em 1952, em Londres, além
de 4000 mortes, causou
problemas respiratórios em
cerca de 100.000 pessoas.

A inversão térmica pode caracterizar-se por aquecimento da camada
superior ou esfriamento da inferior que, nesse caso, ocorre geralmente à noite,
em consequência do esfriamento do solo: o ar mais próximo à superfície esfria
mais que as camadas superiores menos densas (à noite, a superfície pode
estar mais fria que a água dos oceanos e lagos). O movimento horizontal de
uma massa de ar que passa de uma superfície quente (solo) para outra fria
(água) também produz inversão térmica.
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O presidente George H.W.
Bush, ao assinar em 1990
a emenda do “Clean Air
Act”, declarou que: “Todo
americano deseja e merece
respirar um ar limpo”.

Na situação normal, a troposfera é instável, ou seja, há turbulência, pois
os ventos circulam em virtude da diferença de densidade entre a camada
inferior mais quente e a superior, menos quente. O ar aquecido na camada
troposférica inferior dilata-se, torna-se menos denso e sobe para a camada
troposférica menos quente, onde esfria e sofre contração. Ao se contrair, o ar
torna-se mais denso movendo-se para baixo.
Esse movimento ascendente do ar quente e descendente do ar frio origina os ventos. Quando há inversão térmica, o ar mais quente situa-se na
camada superior não ocorrendo os movimentos ascendentes e descendentes
e, desse modo, o ar permanece paralisado. Não há turbulência e, caso o ar
esteja poluído, as substâncias poluentes não são dispersas, concentrando-se
no local da emissão. A Figura 34 mostra um perfil de temperatura quando há
inversão térmica.

Figura 34: Perfil de temperatura quando
há inversão térmica.
Fonte: TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R.C. e
da Silva, R. R. O Azul do Planeta. Um Retrato da
Atmosfera Terrestre. São Paulo: Editora Moderna
LTDA. 1995.

Um diagrama comparativo das condições normais e de inversão térmica é apresentado na Figura 35, que ilustra também a variação de temperatura
com a altitude.

Figura 35: Condições normais de temperatura e de inversão térmica.
Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J. T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA:
Saunders College Publishing, 1991.
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Observa-se que, nas condições normais, a temperatura decresce com
a altitude ao passo que, na situação de inversão térmica, há três perfis de temperatura: próximo à superfície decresce, em altitudes intermediárias cresce e,
por fim, volta a decrescer.
A História mundial registra alguns episódios dramáticos de inversão térmica. O estado americano da Pensilvânia foi palco de um triste episódio em
1948, tendo como causa a ocorrência de uma inversão térmica. Os efluentes
gasosos de uma indústria de ácido sulfúrico e produção de zinco não foram
dissipados durante dias.
Em consequência desse fenômeno poluente, cerca da metade da população da cidade foi acometida de problemas respiratórios e dermatológicos, resultando na internação de aproximadamente 7000 pessoas, dentre as
quais, 20 chegaram a óbito.
A cidade de Londres vivenciou o mais grave episódio de inversão de
temperatura da nossa história. O fato ocorrido em 13 de dezembro de 1952 e,
estendendo-se de 2 a 3 semanas, foi resultado da combinação entre a inversão térmica e a elevada poluição do ar por SO2 e H2S, o que causou a morte
de 4000 pessoas.

Em nove de março de
1966, houve uma inversão
térmica na cidade de
Nova York. Associada à
atmosfera urbana poluída
por elevada concentração
de SO2 emitida por
veículos, o fenômeno
meteorológico ocasionou a
morte de 168 pessoas.

Atividades de avaliação
1. Estabeleça distinções entre:
a) Poluentes atmosféricos primários e secundários (exemplifique);
b) Fontes de poluição naturais e antrópicas (exemplifique).
2. Cite as principais fontes dos seguintes poluentes:
a) CO;		

e) O3;

b) CO2;		

f) PANs;

c) SO2;		

g) Material particulado.

d) NOx;
3. Dentre os poluentes citados no exercício 2: Qual(is) é(são) geralmente
secundário(s)? Qual(is) é(são) emitido(s) sobretudo por fontes antrópicas?
Qual(is) reage(m) com água formando ácido(s)?
4. a) Comente sobre os efeitos da presença de poluentes sobre as propriedades atmosféricas;
b) Identifique o produto obtido a partir da reação e comente sobre seus
possíveis efeitos:
CH3OO. + NO2 + M → CH3OONO2 (PAN) + M
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5. Baseando-se nas reações, explique:
a) Os efeitos do monóxido de carbono sobre o organismo humano. Como
ocorrem casos extremos de envenenamento?
b) A participação do radical metilperoxila na presença de NOx;
c) A ação de SO2 sobre monumentos calcários.
HbO2 + CO → COHb + O2 (onde Hb = hemoglobina)
CH3OO. + NO2 + M → CH3OONO2 + M
CaCO3 + SO2 → CaSO3 + CO2
vapor d’água

CaSO3 + ½ O2

→

CaSO4

CaSO4.2H2O

6. Associe o poluente (1ª coluna) com seus efeitos (2ª coluna):
a. PANs

( ) exposição a longo prazo causa decréscimo de glóbulos
brancos, podendo causar leucemia.
b. CO
( ) a partir de uma série de reações, participa da destruição
da camada de ozônio.
( ) fitotóxicos e irritantes dos olhos e do trato respiratório.
c. O3
d. HCOH ( ) além de contribuir para a formação de chuvas ácidas, por
ser muito solúvel, é facilmente absorvido pelo trato respiratório, causando sérios distúrbios pulmonares.
( ) na corrente sanguínea reage com a Hb e concentrações
e. C6H6
de 1000 ppm causam morte imediata. Menor teor inalados pode causar problemas respiratórios e cardíacos.
( ) sério irritante do trato respiratório e causador de câncer de
f. SO3
pulmão em animais testados.
g. BrO.
( ) oxidante, lacrimogênio, fitotóxico, ataca a borracha e pode
causar edema pulmonar.
7. Responda:
a) Os navios contribuem com 5% das emissões globais de enxofre, pois os
motores são movidos a diesel, que contém enxofre, emitindo sulfatos.
Que efeitos ambientais advêm dessas emissões?
b) Conforme as dimensões, como os materiais particulados interagem
com o sistema respiratório humano?
c) O H2SO4 é um poluente secundário que se forma a partir do SO2, um
poluente primário. Escreva as equações químicas que demonstram a
formação desse ácido.
8. Compare:
a) Os efeitos das altas elevadas de SO2 e NOx têm sobre a vegetação;
b) a penetração do SO2 e do CO no organismo humano.
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9. A pressão atmosférica é 1,031 kg cm-2 e a área da Terra é 5,1 x 1018 cm2.
Calcule a massa total da atmosfera (Resp. 5,26 x 1021 g).
10. A concentração do vapor d’água na atmosfera é cerca de 0,2% em peso.
Qual a sua massa total nesse meio? (Resp. 1,052 x 1019 g).
11. Responda:
a) Por que o gradiente de temperatura da estratosfera é positivo?
b) Que fenômeno é responsável pelo máximo de temperatura que ocorre
na fronteira entre a mesosfera e a estratosfera? Apresente as reações;
c) Por que a troposfera é instável (caracterizada por correntes de ar), enquanto que a estratosfera é estável?
12. A decomposição de ozônio estratosférico (O3 + h →
O2 + O) envolve
-1
H = 105 kJ mol . Nas condições de pressão e temperatura estratosféricas,
a variação de entalpia é aproximadamente equivalente à energia requerida
nessa reação, qual é o comprimento de onda limite da radiação capaz de
causar a dissociação? (Resp. λ= 1140 nm).
13. Responda:
a) Por que na estratosfera a concentração de O3 é maior e a de CO é menor que na troposfera? Explique e apresente as reações;
b) A maioria dos materiais particulados tem origem em atividades humanas desenvolvidas na superfície terrestre. Por que a concentração desses materiais é máxima em altitudes acima de 20 km?
c) Por que a estratosfera é mais susceptível à poluição química que a troposfera?
14. Explique:
a) Por que o nível de ozônio sobre a Antártica está diminuindo a uma taxa
de 2,5% ao ano;
b) Os efeitos dos ventos polares vórtices sobre a atmosfera localizada sobre a Antártica;
c) Por que a temperatura da atmosfera terrestre aumenta a partir de cerca
de 15 km de altitude até 50 km, decresce novamente e a uma altitude
de cerca de 85 km cresce novamente.
15. Mostre as reações que ocorrem e contribuem para a destruição da camada
de ozônio:
a) quando as aeronaves emitem vapor d’água juntamente com NOx na
estratosfera, na presença de oxigênio atômico;
b) quando O* (oxigênio atômico excitado) e vapor d’água reagem com produção de radicais OH;
16. Pesquise e comente sobre as informações:
a) O hidrofluorcarbono HFC-134a (CH2FCF3) tem sido empregado em condicionadores de ar automotivos como um possível substituto do CFC-12;
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b) Os PFCs (perfluorcarbonos, p. ex., o CF4 e o C2F6) são compostos orgânicos fluorados que têm sido propostos como substitutos dos CFCs, pois
não são tóxicos e nem inflamáveis e têm ODP (Potencial Depleção de
Ozônio) nula.
17. Responda:
a) O ozônio é um gás que ocorre naturalmente na estratosfera e possui
concentração máxima em torno de 23 km de altitude. Que fatores naturais controlam a sua síntese e decomposição?
b) Que tipo de fumaça leva maior tempo para se dissipar: aquela expelida
por chaminés ou por aviões a jato? Por quê?
18. Com relação ao ozônio estratosférico: como é monitorado? Como é medido? Que medidas políticas estão sendo adotadas sobre a destruição da
camada de ozônio e quais são os riscos para a saúde humana?
19. Comente sobre as características dos principais combustíveis. Entre esses combustíveis, qual é o mais ambientalmente danoso? Por quê?
20. Cite as vantagens ambientais do uso dos seguintes combustíveis:
a) Álcool;
b) Biodiesel.
21. As principais fontes de aldeídos na atmosfera são: oxidação de hidrocarbonetos e decomposição de radicais livres. Uma vez presentes no ar atmosférico, esses compostos manifestam importantes ações poluentes. Mostre
as principais reações que esses compostos sofrem na atmosfera.
22. O que significa e em que condições ocorre o smog fotoquímico? Quais
as influências do smog sobre a saúde, os vegetais e materiais? Quais as
características do smog fotoquímico e o londrino?
23. Explique e apresente as equações químicas:
a) Como é feito o controle das emissões automotivas e qual é o maior problema ambiental da conversão catalítica?
b) Como o oxigênio atômico no estado triplete se forma a partir da decomposição fotoquímica de NO2?
c) A formação de CH3COOONO2 (PAN) a partir do radical CH3COOO.;
d) A participação do radical metilperoxila na poluição atmosférica.
24. Comente sobre as seguintes informações:
a) Em nosso país, o chumbo tetraetila (PbEt4) foi muito empregado como
aditivo da gasolina. Apesar de ainda usado em alguns países (Egito, p.
ex.), a legislação brasileira não permite mais seu uso;
b) O formaldeído (HCHO) forma-se no smog fotoquímico e é também liberado por resinas usadas como material de construção: madeira compen-

Livro_Quimica_Ambiental.indd 136

03/07/2019 11:12:25

Química Ambiental

137

sada, aglomerados e isolantes de fibra de vidro muito empregados em
trailers. Entretanto, esse composto é um sério poluente de ambientes
internos e as pessoas expostas podem ter sonolência, náusea, dor de
cabeça, problemas respiratórios e, por ser um potencial carcinogênico,
causa câncer nasal e nasofaríngeo. Apresente uma reação atmosférica
de formação desse composto a partir de radicais alcoxila (RO.) e sua
reação de dissociação fotoquímica.
25. Responda:
a) A gasolina tem baixo teor de compostos nitrogenados, mas os veículos automotores são uma grande fonte emissora de NOx na atmosfera. Por quê?
b) As principais reações atmosféricas são parcial ou completamente fotoquímicas. Essas reações são mais pronunciadas nas camadas superiores ou na troposfera? Explique.
26. Responda:
a) Qual(is) a(s) principal(ais) espécie(s) responsável(eis) pela oxidação de
NO a NO2 no smog?
b) Por que o radical hidroxila é um preocupante poluente atmosférico?
c) Que composto indesejado é gerado na oxidação catalítica? E na redução catalítica?
27. Explique:
a) Como os aldeídos manifestam efeitos poluentes quando presentes na
atmosfera?;
b) Como o ozônio troposférico é danoso à borracha, atacando inclusive
pneus automotivos?;
c) Como os radicais hidroxila são gerados a partir de compostos aromáticos?
28. O NO2 é gerado em muitas reações do smog. Quais as ações desse gás
sobre a saúde humana?
29. Quais são os principais constituintes de uma chuva ácida? Quais as principais fontes emissoras desses poluentes?
30. Uma amostra de 250,00 mL de água de chuva é titulada com 8,3 mL de solução de NaOH 0,0095 mol L-1. Qual o pH dessa chuva e que consequências pode acarretar para a vegetação, os solos e corpos d’água? Considere
apenas a presença de H2SO4 e HNO3.
31. Descreva a mudança de pH que ocorre num rio contendo os íons dissolvidos Ca2+, Na+ e HCO3- quando o índice de evaporação é muito acentuado. Considere o equilíbrio com o CO2 atmosférico. Que materiais permanecerão depositados após a evaporação?
32. O ácido nítrico na forma de vapor está presente na atmosfera em con-
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centrações entre de 0,1 a 10 ppb e, em algumas regiões, é o principal
contribuinte para acidez de chuvas e neblinas. Como se dá o processo de
formação desse ácido com consequente acidificação do ecossistema?
33. Que efeitos uma chuva ácida tem sobre um solo rico em metais como Al?
Quais as consequências sobre a vida vegetal e animal de solos e corpos
d’água circunvizinhos?
34. Responda:
a) Por que uma chuva com pH 5,5 não é considerada “chuva ácida”?
b) Em regiões nas quais as erupções vulcânicas estão prestes a ocorrer, o pH
de corpos d’água, tais como rios e lagos, torna-se muito ácido. Por quê?
35. Explique:
a) A formação e a participação do radical hidroxila na formação de chuva
ácida. Apresente as reações químicas;
b) Como um pH muito ácido altera a concentração de bactérias, algas e
fungos em solos e corpos d’água.
36. Explique:
a) As consequências da formação de SO3 em atmosferas úmidas;
b) A contribuição de chuvas ácidas para o processo de degradação dos
edifícios;
c) Por que a chuva ácida afeta mais as florestas situadas em altitudes elevadas.
37. As maiores fontes emissoras de gases para a atmosfera são as companhias
geradoras de energia elétrica e a queima de combustíveis fósseis. Qual dessas fontes contribui mais com a emissão de: a) SO2 e b) NOx. Explique.
38. Dados registrados em 1983 relatam a devastação de 34% e 14 % de florestas alemãs e suecas, respectivamente. Comente sobre esses dramáticos efeitos.
39. Compare os efeitos da incidência de uma chuva ácida sobre um solo calcário e um solo granítico.
40. Baseando-se na Figura 24, descreva a trajetória da chuva ácida. Relate
um episódio de emissão de poluentes numa dada região e deslocamento
para outra distante.
41. Pesquise sobre as medidas que podem ser adotadas para evitar ou reduzir
a incidência e os efeitos da chuva ácida.
42. Explique por que a temperatura terrestre não é insuportavelmente quente
durante o dia e nem extremamente fria à noite.
43. Levando em consideração a transparência ou opacidade à energia radiante e
à energia calorífica, explique o efeito estufa, fenômeno que tem causado au-
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mento da temperatura terrestre. Como esse fenômeno pode ser comparado
ao que ocorre em automóveis fechados e expostos à luz solar direta?
44. Analisando:
a) a figura 33 explique as variações sazonais da concentração anual de
CO2 e os efeitos dessa variação sobre a temperatura global;
b) as tabelas 14, 15 e 16 explique a contribuição de CO2, CH4, vapor
d’água, NOx e CFCs para o aquecimento da Terra.
45. Complete a seguinte tabela:
GÁS

Concentração (ppm)

Contribuição para o

Período

Previsão

Pré-Industrial

para 2030

(%)

CO2

274

400 a 500

61

CH4

0,7

1,85 a 3,30

15

CFC-11

-

0,0005 a 0,002

11

N2O

0,28

0,35 a 0,45

4

Estufa

Fontes

Aquecimento Global Naturais

Fontes
Antrópicas

46. Compare:
a) a concentração de CO2 e CH4 no período Pré-Industrial e em 1992 (Tabela 14); que fatores contribuíram para essa alteração?
b) os efeitos dessas substâncias para o efeito estufa.
47. Discuta sobre as consequências ambientais causadas pelo aquecimento
global. Como evitar ou reduzir o efeito estufa?
48. Responda:
a) O que significa inversão térmica e qual a influência desse fenômeno
em regiões contendo grandes concentrações de poluentes gasosos e
material particulado na atmosfera?
b) Quais as condições necessárias para que haja uma inversão térmica?
49. Que situação atmosférica é mais estável: camada de ar mais fria sobre
uma camada de ar mais quente, ou uma camada de ar mais quente sobre
uma camada de ar mais fria? Explique. Que condição é ambientalmente
mais desejada? Por quê?
50. Na cidade de Quioto, Japão, em 1997, na Conferência de Quioto, foi aprovado um documento denominado Protocolo de Quioto, um acordo internacional que estabelece as metas de redução das emissões de gases estufa. Em sua opinião, por que os Estados Unidos, país com altos padrões
de desenvolvimento industrial, grande frota de veículos e diversas usinas
termoelétricas, não são signatários desse documento?
51. As seguintes propostas, dentre outras, têm sido sugeridas para reduzir a
concentração de CO2:
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a) liquefazer o gás e bombeá-lo para os oceanos, onde será solidificado
por pressão, permanecendo no fundo;
b) fertilizar os oceanos ao redor da Antártica com ferro, favorecendo o
crescimento de algas;
c) colocar-se espelhos gigantes em órbita ao redor da Terra, para reflexão
dos raios solares. Analise cada proposta e manifeste a sua opinião.

Leituras, filmes e sites

@

Ciências 3 – O Ar. São Paulo: Nitta’s Digital Vídeo.
Com duração de 26 minutos, o DVD aborda sobre as camadas e os componentes da atmosfera, notadamente sobre o oxigênio, gás produzido pelos
seres autótrofos através da fotossíntese, e o gás carbônico, que os seres heterótrofos produzem no processo de respiração. O DVD apresenta também
um enfoque sobre como o ozônio protege a Terra dos raios ultravioleta.
Química 3 - A Química e o Meio Ambiente. São Paulo: Nitta’s Digital Vídeo.
Compondo a Coleção Química, o volume 3 trata dos seguintes temas: 1. Química e sua relação com o meio ambiente; 2. A poluição do ar e seus efeitos; 3.
A chuva ácida; 4. O efeito estufa. 5. A poluição das águas. 6. Como podemos
colaborar na solução dos problemas.
Química 5 - Petróleo: A Principal Fonte dos Hidrocarbonetos. São Paulo:
Nitta’s Digital Vídeo.
O volume 5 da Coleção Química, versa sobre a origem, o refino e o craqueamento do petróleo, bem como a sua a importância no nosso cotidiano. O DVD
apresenta também uma abordagem sobre o petróleo e os hidrocarbonetos mais
importantes destacando a utilização racional desses produtos.
e-LEARNING. Informática e Educação. Revista Geek, São Paulo: Digerati
Editorial – Software Factory Ltda.
O software baseando-se no processo pedagógico de educação à distância,
disponibiliza ao usuário livros digitais, programas de ciências, cursos digitais.
Na área de química, destaca-se a pasta Carbópolis que trata de um tema ambiental. A cidade de Carbópolis possui uma mina de carvão e uma usina termoelétrica e encontra-se com sérios problemas de poluição. As plantações de
soja não se desenvolvem mais e as folhas caem com frequência. O rebanho
encontra-se com problemas respiratórios. O usuário do software é transformado num consultor técnico sendo induzido a descobrir as causas e buscar as
soluções para o problema ambiental da cidade através de um plano de traba-
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lho que envolve: coleta de amostras; análises do ar, chuva e água da cidade;
comparação de resultados; consulta da legislação ambiental; elaboração de
relatório; sugestão técnica para solução do problema.
URÂNIO235. São Paulo: Byte & Brothers Informática e Tecnologia Ltda.
Trata-se de um jogo educativo no qual o jogador é inserido numa aldeia abandonada devido à contaminação por urânio radioativo presente nas rochas próximas à aldeia. É incumbência do jogador tornar a região novamente habitável. O jogo envolve várias fases de dificuldades crescentes, e ao longo do jogo
são introduzidos conceitos básicos de química.
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Objetivos
l

Mostrar a importância da Sistemática Vegetal e suas relações com outras
ciências.

l Descrever as fases de formação, o perfil pedológico e a composição dos solos.
l

Discutir sobre os processos e fatores que causam o intemperismo físico e
químico do solo.

l

Descrever as principais propriedades físicas e químicas do solo.

l Explicar a necessidade do uso de fertilizantes e descrever as suas principais

características.
l

Classificar os fertilizantes orgânicos e inorgânicos e comparar as suas propriedades.

l Avaliar

as consequências ambientais da aplicação de fertilizantes e a analisar os limites máximos de metais pesados tóxicos admitidos pelo Ministério
da Agricultura em fertilizantes brasileiros.

Introdução
O solo representa 29,2% da superfície terrestre. Origina-se através do intemperismo de rochas superficiais causado por processos físicos, químicos e biológicos e envolve a interação entre a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera.
Sob o ponto de vista geológico, o solo é definido como o material não
consolidado e disposto em camadas que se estendem da superfície até a
rocha sólida consolidada e formada a partir do intemperismo e desintegração
da rocha-mãe.

1. Intemperismo e formação dos solos
1.1 Processo de formação e desgaste de solos
O intemperismo de rochas origina os solos. Vários processos físicos, biológicos
e reações químicas favorecem o intemperismo de rochas e solos, destacando-se: temperatura, pressão, umidade, alterações cristalinas, vegetação, microorganismos, hidratação, dissolução, oxidação, redução, hidrólise e lixiviação.
As seguintes fases integram o processo de formação de solos:
1. Alteração da rocha-mãe: desintegração lenta por processos químicos e físicos naturais durante milhares e milhares de anos;
2. Contribuição da matéria orgânica: o acúmulo de matéria orgânica no solo
requer longo tempo.
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A interação entre o clima, o tempo, a topografia e os organismos vivos sobre a crosta terrestre resultando na formação dos solos é destacada na Figura 1.

Figura 1: Interação entre o clima, o tempo, a topografia e os organismos vivos sobre a
crosta terrestre na formação de solos.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

Os solos podem ser desgastados por:
• Ação mecânica: resistem pouco à escavação;
• Contato com água: as chuvas aceleram a erosão, sobretudo em declives
acentuados;
• Ação dos ventos: as correntes de vento transportam partículas de solo
para outras regiões;
• Ação de organismos vivos: os organismos produzem ácidos que podem
se infiltrar nas diminutas fendas de rochas e solos;
• Ação do clima: diferenças de temperatura causam expansão ou contração da estrutura do solo. Além disso, a água infiltrada nas fendas dilata a
estrutura quando é congelada em clima frio e causa contração quando a
temperatura aumenta;
• Topografia: terrenos constituídos por montanhas, vales, declives acentuados
como precipícios e despenhadeiros favorecem, por ação da gravidade, o contínuo transporte de materiais de solos e rochas para camadas mais baixas.
A areia é constituída,
sobretudo por SiO2, e as
argilas são misturas de
silicatos.
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Figura 2: Ilustração da ação dos ventos, do calor e das chuvas sobre as rochas da
litosfera formando o regolito.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

1.2 Intemperismo Físico
O intemperismo físico pode ser causado por diversos fatores, dentre os quais:
• Congelamento da água em regiões de clima temperado: a água penetra nas fendas e, ao congelar, dilata-se cerca de 9%, causando a fragmentação das rochas;
• Fogo e calor: em virtude da diferença de condutividade térmica, a superfície aquecida por radiação solar ou processos de queima expande-se mais
que a parte interna, ocasionando tensões e fraturas na estrutura rochosa;
• Crescimento de vegetais: nas encostas, as raízes penetram nas fendas
aumentando a tensão na estrutura, com consequente clivagem da rocha;
• Deposição de sais nas fendas das rochas: um fator importante é o coeficiente de expansão dos sais, pois, se esse parâmetro for superior ao da
rocha, as flutuações diárias e sazonais de temperatura causarão rupturas
na estrutura rochosa.
• Transporte de materiais superficiais: materiais finamente divididos podem ser transportados por ventos, chuvas, neve, causando erosão e posterior clivagem da rocha.

Regolito é a camada de
material intemperizado
que recobre a superfície
terrestre.

O desgaste abrasivo causa
a perda de material por
ação de partículas rígidas
sobre uma superfície.

• Abrasão: fragmenta a rocha em pequenos agregados devido à ação de
ventos, da água e, sobretudo, da glaciação.
A Tabela 1, a seguir, apresenta a influência do pH sobre a abrasão de
certos minerais, evidenciando que o desgaste abrasivo é mais acentuado em
meio alcalino para certos minerais (p. ex., olivina), ao passo que, para outros,
a ação abrasiva é mais significativa em meio ácido (p. ex., caulinita). No caso
do quartzo, o pH de abrasão é aproximadamente neutro.
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Tabela 1

pH DE ABRASÃO DE MINERAIS
Mineral
Olivina
Augita
Oligoclásio
Ortoclásio
Quartzo
Caulinita

pH
10 – 11
10
9
9
6–7
4–7

Fonte: VANLOON, G. W. e DUFFY, S. J. Environmental Chemistry, A Global Perspective, USA: Oxford
University Press Inc. 2003.

1.3 Intemperismo químico
A matéria orgânica aumenta
a capacidade do solo em
manter a água, atuando
como uma esponja.

As reações mais importantes que favorecem o intemperismo químico são: hidrólise, quelação, oxidação-redução e troca iônica.
1.3.1 Hidrólise
Essa reação é fundamental no intemperismo de rochas e solos. Como exemplo dessa reação, destaca-se a produção de caulinita a partir de minerais ígneos de feldspato:
2KAlSi3O8(s) + 2H3O+(aq) + 7H2O → Al2Si2O5(OH)4(s) + 4H4SiO4(aq) + 2K+(aq)

Certos minerais
depositados nas fendas
expandem-se quando
hidratados, causando
rupturas, caso das argilas.

(feldspato)

(caulinita)

(ac. silícico)

A caulinita se dessaliniza posteriormente através da hidrólise:
Al2Si2O5(OH)4(s) + 5H2O → 2Al(OH)3 + 2H4SiO4(aq)
O pH é importante na hidrólise, pois essa reação requisita íons H3O+ na
liberação de cátions alcalinos e alcalinos terrosos. Portanto, as espécies H3O+
e H2O favorecem o intemperismo, cujas fontes são:
• Fontes de H3O+: liberação de CO2 na respiração microbiológica; decomposição de matéria orgânica que gera produtos ácidos; fontes antrópicas (por
exemplo, chuva ácida, fertilizantes à base de nitrato que liberam HNO3);
• Fontes de H2O: as reações de hidrólise são muito importantes em regiões tropicais úmidas onde a ocorrência de chuvas é abundante e a temperatura é elevada.
Além de causar intemperismo, a hidrólise pode alterar a identidade química de alguns minerais:
Fe2O3(hematita) + H2O → 2FeOOH(goetita)
CaSO4(anidrita) + 2 H2O → CaSO4.2H2O(gipsita)
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1.3.2 Quelação
Ferro e alumínio são os principais elementos cujas formas não complexonadas
são pouco solúveis. Entretanto, há evidências experimentais de que 90% dos
complexos orgânicos formados no solo por esses elementos sejam solúveis. Os
ligantes multidentados, como os ácidos húmico e fúlvico, aceleram o intemperismo por complexação.
Em regiões florestais situadas em zonas temperadas, os quelatos solúveis constituídos por ligantes orgânicos, são transportados para o subsolo. Esses metais também formam complexos com ligantes inorgânicos, tais como o
ânion citrato, cujo complexo é bastante estável.
A ação dos fungos favorece a quelação, pois esses microorganismos extraem nutrientes das rochas que são utilizados por algas, as quais, a partir da
fotossíntese, produzem carboidratos e outras espécies orgânicas quelantes.
1.3.3 Oxidação - Redução
Ocorre oxidação quando compostos minerais contendo metais em baixos estados de oxidação são expostos à atmosfera. Por exemplo, Fe2+ contido na
mica passa a Fe3+, através da reação de oxidação que produz vermiculita:

Determinados sulfetos
e óxidos de metais de
transição são os principais
exemplos de compostos
não-estequiométricos, nos
quais há lacunas no retículo
cristalino do sólido, apesar
da estrutura cristalina não
ser modificada.

K2(MgFe(II)6(AlSi3O10)2(OH)4 → Mg0,84(Mg5,05,Fe(III)0,9)(Si2,74Al1,26O10)2(OH)4
(mica)

(vermiculita)

Observa-se que, a partir da oxidação, um composto estequiométrico, a
mica, produz um composto não estequiométrico, a vermiculita.
Por ser o ferro abundante na crosta terrestre, os principais processos de
oxidação-redução no solo referem-se a esse elemento.
Fe(OH)3(s) + 3H3O+(aq) + e- → Fe2+(aq) + 6H2O

Os solos em São Paulo
apresentam uma tendência
a pH ácido devido à grande
precipitação pluviométrica
(87,3% da área cultivada
possui pH < 6,0).

O comportamento redox do óxido FeO é responsável por muitas alterações químicas de minerais. Porém, a química redox de outros elementos
como manganês, cromo e arsênio é também de interesse.
Um solo encharcado ou inundado torna-se um meio redutor, pois o suprimento de oxigênio do ar é dificultado.
1.3.4 Troca iônica
As reações de troca iônica caracterizam-se pela permuta de íons móveis livres de um sólido (ou solução) por outros íons e de carga similar da solução
de um sal NY. O trocador de íons pode ser aniônico (M+X-) ou catiônico (M-X+).
A seguinte figura representa um trocador catiônico e um aniônico.
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Figura 3 - (a) trocador catiônico
(b) trocador aniônico

Figura 3: (a) trocador catiônico (b) trocador aniônico

Troca Catiônica: M- X+ + N- Y+  M- Y+ + N- X+
Troca Aniônica: M+ X- + N+ Y-  M+ Y- + N+ XO conjunto, a ordem
e a constituição dos
horizontes integram o perfil
pedológico. O horizonte O
só existe em solos onde há
vegetação.

A troca iônica é um processo de equilíbrio envolvendo interação eletrostática. É através desse processo que K, Ca, Mg e outros nutrientes presentes
no solo são captados pelas plantas. Quando um metal nutriente é captado
pelas raízes, íons H+ são trocados:
Solo}Ca2+ + 2CO2 + 2H2O → Solo}(H+)2 + Ca2+(raiz) + 2HCO3-

2. Perfil e horizontes dos solos
Horizontes constituem-se numa série de camadas dispostas horizontalmente
e paralelas à superfície. O perfil do solo compreende a seção vertical a partir
da superfície e constituída por um conjunto de horizontes superpostos. Os horizontes se distinguem quanto à composição e propriedades específicas, tais
como textura, cor, porosidade, teor de matéria orgânica e mineral.
A porção negra ou marrom
escura que permanece
após longa decomposição é
chamada de húmus.

Em geral, solos escuros
possuem matéria orgânica
em abundância; solos
vermelhos contêm bastante
ferro; solos desérticos
são ricos em espécies
inorgânicas; e solos claros
têm pouca qualidade, pois
foram bastante lixiviados.
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• Horizonte O - compreende a camada orgânica composta por restos de
vegetais e animais em decomposição.
• Horizonte A - compõe a camada superficial de cor escura e rica em detritos orgânicos em estado de decomposição (húmus).
• Horizonte B - essa camada é constituída por partículas minerais coloidais:
materiais argilosos, óxidos, hidróxidos metálicos, carbonatos, entre outros,
oriundos do horizonte A por lixiviação. Podem também ser provenientes do
horizonte C inferior.
• Horizonte C - é constituído pela rocha-mãe não consolidada e fracamente
fragmentada.
• Horizonte R - formado pelo rocha-mãe consolidada.
A Figura 4 esquematiza o perfil pedológico, salientando os horizontes
de solo.
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Figura 4: Esquema do perfil pedológico.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

3. Composição dos solos
O solo é constituído por partículas minerais, matéria orgânica, água e ar. Os
percentuais de cada constituinte presente nos solos são apresentados na Figura 5 a seguir.

Figura 5: Percentuais dos constituintes dos solos.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

O solo é composto pelos mesmos gases atmosféricos, mas em diferentes proporções. Os principais gases presentes são: O2, N2 e CO2. Em relação
ao ar atmosférico, o solo contém mais CO2 (cerca de 5%) e menos O2 (em
torno de 15%), em virtude da respiração de micro-organismos e da oxidação
da matéria orgânica.

Os minerais penetram
nas raízes quando estas
absorvem água. A água
não absorvida transporta
minerais dissolvidos para
as camadas inferiores.

Os poros entre as partículas ocupam entre 35 a 60% do volume e contêm água e ar. A habilidade em manter o ar depende do tamanho das partículas e do modo como estão compactadas entre si formando uma massa sólida.
A água pode ser mantida nos solos por:
a) absorção no interior das partículas;
b) adsorção sobre a superfície das partículas;
c) entre os poros comumente ocupados pelo ar.
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Por sua vez, a retirada de água pode ocorrer por:
a) transpiração dos vegetais;
b) evaporação pela superfície do solo;
c) transporte e retirada pelos produtos das plantas;
d) ação da gravidade: a água pode ser transportada para o subsolo e rochas
pelo processo de percolação, que consiste na habilidade de um material sólido drenar um líquido pelos espaços entre partículas sólidas. A percolação remove os materiais dissolvidos através do processo de lixiviação. A água pode
também mover-se para cima, transportando minerais dissolvidos.
Três tipos de água estão presentes nos solos: água higroscópica, água
capilar e água gravitacional.
1. Água higroscópica: encontra-se adsorvida na superfície das partículas de solo;
2. Água capilar: compreende a água retida devido à tensão superficial e preenche os poros menores (capilares);
Um solo rico em materiais
vegetais, insetos, minhocas
e micróbios é muito poroso,
podendo ter até 25% do
volume ocupado por ar.

3. Água gravitacional (ou gravitativa): consiste em água não retida, sendo
drenada por ação gravitacional.
A Figura 6 a seguir ilustra os três tipos de água no solo.

Figura 6: Ilustração dos tipos de água nos solos.
As minhocas, as formigas e
as raízes são importantes,
pois contribuem para a
aeração, a circulação de
água e o transporte de
matéria orgânica nos solos.

Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

Os minerais presentes no solo são provenientes do desgaste das rochas,
mas a idade dos solos é um fator que também influencia a composição mineral.
Os principais minerais dissolvidos presentes como cátions são: H+, Ca2+, Mg2+,
K+, Na+ e em menor % Fe2+, Mn2+, Al3+. Estão também presentes como espécies
dissolvidas os seguintes ânions: HCO3-, CO3=, HSO4-, SO4=, Cl- e F-.
O teor de matéria orgânica varia entre valores inferiores a 1% até cerca de 5%. As fontes de matéria orgânica podem ser: a) fontes primárias: materiais frescos e/ou em vários estágios de decomposição (tecidos vegetais,
folhas, galhos); b) carboidratos dos tecidos de plantas presentes sob a forma
de celulose, hemicelulose e amido; c) biomassa de natureza microbiológica:
bactérias, algas, fungos, vermes, actinomicetes, protozoários, insetos, raízes,
animais superiores (toupeiras, cobras, entre outros); d) resíduos em vários
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estágios de decomposição: resíduos vegetais, animais e de microorganismos,
sobretudo fungos e bactérias decompõem gradualmente os resíduos.

4. Propriedades Físicas do Solo
As propriedades físicas e químicas conjuntamente com a cobertura vegetal, o
regime pluviométrico, a morfologia e o manejo do terreno conferem uma maior
resistência dos solos aos processos erosivos.

4.1 Granulometria e Textura
O solo é constituído por um conjunto de partículas de variadas dimensões
cuja medida do tamanho é feita por meio da granulometria.
Na Tabela 2 é apresentada a classificação das partículas de solo de
acordo com o diâmetro.

Em geral, os solos
possuem partículas de
vários tamanhos, mas as
proporções variam de solo
para solo.

Tabela 2

CLASSIFICAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE SOLO
Material
Argila
Silte
Areia Fina
Areia Grossa
Cascalho
Pedregulho

Diâmetro da Partícula
<2μ
2a5μ
5 μ a 0,2 mm
0,2 a 2 mm
2 a 20 mm
> 20 mm

Fonte: VANLOON, G. W. e DUFFY, S. J. Environmental Chemistry, A Global Perspective, USA: Oxford
University Press Inc. 2003.

Essas faixas são arbitrárias e, a partir da granulometria de cada fração, é
possível definir o tipo de solo: argiloso, arenoso e siltoso. A areia é constituída por
partículas grandes e vistas a olho nu, enquanto os siltes são formados por partículas intermediárias e pouco visíveis a olho nu. Por sua vez, as argilas possuem partículas de menor diâmetro, sendo observadas apenas através de microscópios.
As seguintes características distinguem os tipos de solos:

As partículas maiores
dão suporte estrutural,
favorecem a aeração e a
permeabilidade do solo.

• Solos Arenosos: são claros, fáceis de trabalhar, possuem boa drenagem
e aeração, porém retêm pouco a água. São relativamente inertes e pobres
em nutrientes. Sob o ponto de vista químico, os quartzos e feldspatos são
os mais importantes.
• Solos Argilosos: são pesados e empacotados, difíceis de trabalhar, tendo
fraca drenagem e aeração.
• Margas: solos ideais para agricultura e que contêm cerca de iguais porções de argila, areia e silte.
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O excesso de água num
solo reduz o teor de ar
e, consequentemente,
acarreta deficiência de
oxigênio.

A Figura 7 ilustra a diferença de drenagem entre os solos arenosos e
argilosos, destacando a facilidade de drenagem de um solo arenoso enquanto um solo argiloso tende a ficar encharcado quando há uma chuva intensa,
devido à dificuldade em drenar, pois as partículas são muito pequenas e próximas entre si.

Baseando-se na
granulometria, o solo pode
ser definido como um
material com partículas de
dimensão inferior a 2,0 mm.

Figura 7: Ilustração da diferença de drenagem entre solos arenosos e argilosos.
Fonte: JORGE, J.A. Solo: Manejo e Adubação. 2ª ed. S. Paulo: Nobel, 1983.

A textura designa a proporção relativa
das frações argila, silte ou areia do solo. É caracterizada a partir da análise granulométrica
e da % de ocorrência dos grãos de diferentes
tamanhos. Afeta muitas propriedades do solo e
influencia no crescimento de vegetais. A determinação das classes de textura é feita através
do diagrama triangular muito usado na classificação dos solos. A Embrapa emprega o diagrama triangular simplificado na classificação
textural do solo representado na Figura 8.
Figura 8: Diagrama Triangular para determinação
das classes de textura.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S.
Paulo: Oficina de Textos, 2007.

Analisando o diagrama, observa-se que a região central correspondente
à argila é muito extensa, significando que as partículas muito finas dominam
na maioria dos solos. Os solos agriculturáveis situam-se na parte central do
diagrama. São solos claros, fáceis de trabalhar, têm moderada habilidade em
reter água e são reativos.
Em um solo encharcado,
a aeração é dificultada,
o que afeta o
desenvolvimento das
raízes e a sobrevivência de
microorganismos aeróbios.
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O uso do diagrama é muito simples. Seja, por exemplo, um solo constituído por 30% de argila, 35% de areia e 35% de silte. No eixo de argila em 30%
traça-se uma paralela ao eixo de areia; em 35% no eixo de areia traça-se uma
paralela ao eixo de silte; e, em 35% no eixo de silte, traça-se uma paralela ao
eixo de argila. A interseção corresponde ao tipo de solo.

03/07/2019 11:12:26

Química Ambiental

155

Determinadas propriedades dos solos são influenciadas pela textura,
tais como a aeração, a drenagem, a capacidade de manter nutrientes e a
água, bem como a facilidade de cultivo. As propriedades dos solos que são
afetadas pela textura são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3

PROPRIEDADES DOS SOLOS AFETADAS PELA TEXTURA
Tipo de Textura do Solo
Propriedades
Aeração
Drenagem
Capacidade em manter nutrientes
Capacidade em manter água
Aplicação de culturas

Arenoso
Excelente
Excelente
Baixa
Baixa
Boa

Marga
Boa
Boa
Média
Média
Moderada

Argiloso
Fraca
Fraca
Alta
Alta
Ruim

Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L.R. e JOHNSON, G. B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders College Publishing, 1995.

4.2 Permeabilidade, percolação, lixiviação, infiltração
A permeabilidade é a capacidade do solo em transportar água para as camadas mais profundas. Essa propriedade afeta o transporte de espécies químicas pelo solo e decresce com a profundidade. Solos com baixa permeabilidade podem encharcar-se, afetando a aeração.

As partículas menores
aglomeram-se mantendo os
nutrientes e a água.

A percolação é o processo através do qual a água passa pelos espaços
entre partículas sólidas de solo. Juntamente com outros constituintes, a água
é transportada por gravidade para o subsolo através desse processo que depende do tamanho da partícula, da textura e da composição química do solo.
As argilas e siltes não percolam ou então percolam pouco, pois as partículas
têm pequeno tamanho empacotando-se numa massa impermeável. Por outro
lado, areia e cascalho percolam facilmente, pois as partículas são maiores.

Se os nutientes lixiviados
não forem substituídos,
gradativamente o solo
torna-se improdutivo.

A água se infiltra verticalmente no solo devido à força da gravidade, mas
conforme o solo a movimentação pode ser lateral. Em solos arenosos, a água
se infiltra muito podendo ficar fora do alcance das raízes e, em solos argilosos,
pode espalhar-se na superfície. São solos pesados, de difícil cultivo, mas mais
ricos em constituintes químicos.
A lixiviação consiste na remoção de espécies dissolvidas através da
percolação da água. Depende do fluxo de água, da textura do solo, da cobertura vegetal e da capacidade de troca iônica. O processo é menor em solos,
possuindo cobertura vegetal, partículas finas e alta capacidade de troca catiônica (CTC). Antes da lixiviação, um solo contendo sais de Ca, Mg, Fe, Al é
levemente alcalino. Se os sais de Ca e Mg forem removidos e os de Fe e Al
permanecerem, o solo torna-se ácido:
Fe3+ (ou Al3+) + H2O → FeOH2+ (ou AlOH2+) + H+
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Um intenso fluxo de água
apresenta inconvenientes
devido ao efeito lixiviante
de substâncias solúveis
e necessárias a um solo
produtivo.
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5. Propriedades químicas do solo
5.1 Acidez e pH do solo
A maioria dos solos possui pH entre 4 a 8, mas, em alguns solos, o pH pode
situar-se fora dessa faixa. Em geral, o solo age como um sistema tampão,
resistindo a variações de pH.
Comumente, um maior teor de CO2 torna os solos ácidos:
CO2 + H2O → H+ + HCO3A permeabilidade tem
influência sobre o
movimento lateral da água
subterrânea.

O valor ótimo de pH para o crescimento da maioria das plantas é em
torno de 6,5 a 7,5, pois os nutrientes essenciais estão em grande parte disponíveis nessa faixa de pH. Esse parâmetro influencia as reações que ocorrem
no solo e as relações solo-planta, tendo ação significativa na solubilidade de
minerais. A Figura 9 representa a estrutura de solos neutros e ácidos, salientando a adsorção de cátions nas partículas coloidais minerais e orgânicas e a
dissociação na fase líquida.

Figura 9: Representação de um solo neutro e de um solo ácido.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

Os nutrientes só são absorvidos pelas plantas na forma solúvel e, considerando que a solubilidade de certos minerais varia com o pH, a disponibilidade de nutrientes minerais é influenciada pelo pH do solo.
A influência do pH sobre a disponibilidade de nutrientes minerais presentes no solo é apresentada na Figura 10 a seguir.
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Figura 10: Influência do pH sobre a disponibilidade de nutrientes minerais.
Fonte: JORGE, J.A. Solo: Manejo e Adubação. 2ª ed. S. Paulo: Nobel, 1983.

Pode-se concluir que Mn, B, Cu, Fe e Zn são mais solúveis em pH ácido, condições nas quais são absorvidos em maiores teores pelas raízes. Para
os elementos Cl e Mo, a solubilidade aumenta com o pH. Singular é o comportamento do P, cuja solubilidade cresce até um pH ligeiramente superior a 6,0
e depois decresce com aumento do pH.

Os solos em São Paulo
apresentam uma tendência
a pH ácido devido à grande
precipitação pluviométrica
(87,3% da área cultivada
possui pH < 6,0).

Para os elementos minerais N, S, K, Ca, Mg, a solubilidade aumenta até
certo valor de pH quando então permanece constante.
O alumínio é mais solúvel em pH muito ácido ou muito alcalino, mas a
solubilidade é menor em valores intermediários de pH. Em condições de alta
solubilidade, maiores concentrações são absorvidas pelas raízes, condições
sob as quais pode tornar-se tóxico às plantas.
O alumínio trocável, ao reagir com a água, acidifica o solo, pois, na hidrólise, há liberação de íons H+:
Al3+(trocável)

+ 3 H2O

→ Al(OH)3

+

3 H+

Em valores de pH inferiores a 5,5, o alumínio pode acumular-se nas
raízes, dificultando a assimilação e a distribuição de fósforo.
Um solo ácido possui menor habilidade em ligar-se a cátions e, consequentemente, os íons minerais essenciais ao desenvolvimento de vegetais,
tais como K+, são lixiviados mais facilmente.
A incidência de chuvas pode acidificar os solos, pois arrastam os minerais alcalinos como Ca e Mg, mas, em áreas onde há escassez de chuvas, o
pH do solo pode aumentar devido à presença de sais básicos, como Na2CO3.
A fim de aumentar a produtividade de uma colheita, quando o pH de um solo
assume valores extremos, torna-se necessário fazer uma correção desse parâmetro. No tratamento de solos ácidos, adiciona-se carbonato de cálcio, processo conhecido como calagem:
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A lixiviação causa a perda
de minerais do solo para as
águas, mas o desgaste das
rochas-mãe os substituem.
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Solo}(H+)2 + CaCO3 → Solo}(Ca2+) + CO2 + H2O
Solos alcalinos são comumente tratados com sulfato de alumínio ou de
ferro, que liberam íons H+ na hidrólise:
2 Fe3+ + 3 SO4= + 6 H2O → 2 Fe(OH)3(s) + 6 H+ + 3 SO4=
Esse tipo de solo pode também ser tratado com enxofre, o qual é oxidado por via bacteriana:
2 S + 3 O2 + 2 H2O → 4 H+ + 2 SO4=

5.2 Troca iônica
Num solo alcalino,
predominam bactérias e
actinomicetes enquanto
que, num solo ácido, há um
acentuado desenvolvimento
de fungos.

A troca iônica é um processo reversível através do qual os íons adsorvidos na
superfície de uma fase sólida são permutados por quantidades equivalentes
de íons presentes numa fase líquida.
Em virtude de possuírem cargas negativas, as partículas de argila adsorvem cátions no solo. A Figura 11 mostra a estrutura de uma partícula de
argila em cuja superfície se encontram adsorvidos íons de carga positiva.

Figura 11: Estrutura de uma partícula de argila.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

As raízes atuam como trocadores de cátions porque as paredes celulares possuem grupos carboxílicos das pectinas que são grupos ionizáveis de
carga elétrica negativa. Possuem também grupos ionizáveis com carga elétrica positiva, as glicoproteínas. Nas raízes, os grupos carboxílicos predominam,
tendendo a trocar cátions.
A reação de troca iônica, que ocorre quando os íons Mg2+ são captados
pelas raízes, é apresentada a seguir:
Solo}Mg2+ + 2CO2 + 2H2O → Solo}(H+)2 + Mg2+(raiz) + 2HCO3A Figura 12 exemplifica a troca iônica entre minerais de argila do solo e
as raízes de plantas. Os íons K+, Mg2+ e Ca2+ adsorvidos a um mineral de
argila são trocados por íons H+ das raízes.
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Figura 12: Troca iônica entre minerais de argila e as raízes.
Fonte: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. S. Paulo: Oficina de Textos, 2007.

As argilas minerais apresentam a habilidade de trocar cátions em virtude dos sítios negativamente carregados, e a matéria orgânica do solo troca
cátions por possuir grupos carboxilatos e grupos fenólicos básicos.
A Tabela 4 apresenta a capacidade de troca catiônica de diversos tipos
de solos.

A elevada capacidade de
trocar cátions do húmus
deve-se à presença de
ácidos húmicos em sua
estrutura.

Tabela 4

CAPACIDADE DE TROCA CATIÔNICA DE DIVERSOS TIPOS DE SOLOS
Tipo de Solo
CTC meq/100g

Turfa
300 – 400

Húmus
100-300

Argiloso
> 100

Arenoso
<1

6. Uso de fertilizantes
Os nutrientes presentes no solo são continuamente extraídos pelos vegetais,
mas o processo de decomposição da matéria orgânica morta não repõe completamente as perdas. Consequentemente, as concentrações das substâncias
necessárias aos vegetais decrescem, prejudicando as colheitas. As deficiências nutrientes mais comuns relacionam-se ao nitrogênio, fósforo e potássio.
A reposição dos nutrientes pode ser feita através da aplicação de fertilizantes, substâncias de natureza orgânica ou mineral que contêm um ou
mais nutrientes. Os fertilizantes podem ser aplicados no solo ou diretamente
nas plantas e substituem os nutrientes do solo na forma em que podem ser
absorvidos.
A Figura 13 exemplifica a rotulagem convencional de um fertilizante. Os
números referem-se à percentagem de cada constituinte e estão dispostos na
ordem: nitrogênio (N), fosfato (P2O5) e, por último, potássio (K2O). Por exemplo,
na figura, os dígitos 6, 12 e 12 significam, respectivamente, que 100 kg do produto contêm 6 kg de nitrogênio, 12 kg de pentóxido de fósforo e 12 kg de óxido
de potássio.
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O uso abusivo de
fertilizantes, não levando
em consideração o teor de
nutrientes presentes no solo
nem as necessidades dos
vegetais, acarreta prejuízos
graves, por omissão ou por
excesso.

Um adubo natural é o
guano que se trata de
esterco de aves marinhas e
morcegos e uma importante
fonte de nitratos e fosfatos.
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Figura 13: Rotulagem de fertilizantes.
Fonte: JOESTEN, M. D., JOHNSTON, D. O., NETTERVILLE, J.
T e WOOD, J. L. World of Chemistry, USA: Saunders College Publishing, 1991.

No período de 1950 a 1990, o uso mundial de fertilizantes cresceu
acentuadamente, como pode ser observado na Figura 14.

Figura 14: Uso mundial de fertilizantes no
período de 1950 a 1990.
Fonte: RAVEN, P. H., BERG, L. R. e JOHNSON, G.
B. Environment, 1995 Version. Filadélfia: Saunders
College Publishing, 1995.

7. Classificação e características dos fertilizantes
7.1 Classificação
A análise do solo e a
resposta das plantas
orientam sobre a
quantidade de fertilizante
a ser aplicado a fim de se
obter melhores colheitas.

Quanto à forma na qual estão disponíveis comercialmente, os fertilizantes podem ser de vários tipos:
• Fertilizante Simples: é um composto simples, não sendo misturado com
outras substâncias.
• Fertilizante Composto: mistura de dois ou mais compostos simples contendo pelo menos dois nutrientes primários (N, P e K).
• Mistura Granulada ou Complexa: é composto e contém, no mesmo grânulo, todos os nutrientes utilizados na formulação.

Geralmente, a adubação
realizada em solos ácidos é
menos eficiente.

• Mistura de Granulados: é um fertilizante composto, sendo constituído
pela mistura mecânica de diferentes grânulos.
Quanto à natureza, os fertilizantes podem ser classificados como fertilizantes orgânicos, inorgânicos e organominerais. Os fertilizantes orgânicos possuem natureza orgânica vegetal ou animal e podem ser naturais ou produzidos
industrialmente. Em geral sintéticos, os fertilizantes inorgânicos ou minerais podem ser nitrogenados, fosfatados e potássicos. Os fertilizantes organominerais
são obtidos a partir da mistura física de fertilizantes minerais e orgânicos, ou
então possuem em sua composição compostos orgânicos e minerais.
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7.2 Características
Os fertilizantes influenciam as propriedades do solo: aeração, capacidade de
retenção de água, condições microbiológicas. As características apresentadas por um fertilizante definem a sua qualidade.
• Granulometria: característica determinada pelo tamanho e pela forma das
partículas de fertilizantes sólidos e é importante para prever a velocidade
de dissolução do produto. A uniformidade dos grãos favorece a distribuição
do produto na área de plantio.
• Consistência: relacionada à resistência física dos grãos, propriedade importante para a armazenagem e o transporte do produto.
• Fluidez: corresponde à facilidade de livre escoamento do fertilizante, sendo uma medida da eficiência de distribuição na área de aplicação.
• Densidade: característica importante para os fertilizantes líquidos e para o
dimensionamento das embalagens e do local de armazenagem do produto.
• Solubilidade: os fertilizantes solúveis são mais eficientes que os fertilizantes orgânicos tradicionais, mas são mais susceptíveis à lixiviação de nutrientes prejudicando a eficiência da adubação.
• Higroscopicidade: é a capacidade que os materiais apresentam em adsorver água do ar atmosférico.
• Empedramento: resulta da cimentação das partículas de fertilizante, formando massas de maiores dimensões que as das partículas do produto original.
• Índice salino: relaciona-se à capacidade do fertilizante em aumentar a
pressão osmótica da solução do solo. O aumento da salinidade do solo é
problemático, pois, nessas condições, a água encaminha-se para fora da
célula vegetal e a planta murcha.

Cabe ao Ministério da
Agricultura fiscalizar a
produção e o comércio de
fertilizantes, corretivos e
inoculantes.

No Brasil, são encontrados
depósitos de guano em
diversas ilhas do litoral
baiano e na ilha de
Fernando de Noronha.

8. Fertilizantes orgânicos
Os fertilizantes orgânicos melhoram a capacidade de retenção de água, pois
tornam o solo mais poroso. Os orgânicos naturais têm ação lenta, pois os
nutrientes só estão disponíveis às plantas quando o material orgânico se decompõe. Esses fertilizantes são classificados como:
• Fertilizante Orgânico Simples: produto natural de origem vegetal ou animal e com composição variada: esterco animal, resíduos de colheitas, farinha de ossos e tortas de sementes oleaginosas;
• Fertilizante Orgânico Misto: resulta da mistura de dois ou mais fertilizantes orgânicos simples;
• Fertilizante Orgânico Composto: produto natural ou sintético enriquecido
com nutrientes minerais ou um agente que melhore as suas características
físicas, químicas ou biológicas.
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Segundo o Ministério
da Agricultura, 90% dos
fertilizantes fiscalizados,
em 2010, estão dentro
dos padrões de qualidade
estabelecidos.

Os fertilizantes orgânicos naturais podem fornecer os mesmos macronutrientes que os fertilizantes minerais, porém mais lentamente e em menores
concentrações.

9. Fertilizantes inorgânicos
Os fertilizantes inorgânicos ou minerais são comumente sintéticos e de composição conhecida. São solúveis e, portanto, facilmente lixiviados para as
águas superficiais e subterrâneas, poluindo-as. Em virtude da alta solubilidade, estão prontamente disponíveis às plantas. Não melhoram a capacidade
de retenção da água pelo solo. Há três tipos de fertilizantes minerais: nitrogenados, fosfatados e potássicos.

Nitrogênio sob a forma
de amônia é facilmente
assimilado por vegetais. No
solo, amônia passa ao íon
amônio, o qual, através do
processo de nitrificação, é
oxidado a nitrato.

Os macronutrientes são absorvidos pelas raízes das plantas sob a forma
de íons simples: nitrogênio como NO3-, fósforo como H2PO4- ou HPO42- e potássio sob a forma de K+, íons solúveis, sendo facilmente lixiviados e arrastados
para locais fora do alcance das raízes. Um problema ambiental é a poluição
que podem causar quando carreados para corpos d’água, sobretudo os nitratos
e fosfatos que favorecem a proliferação de algas, eutrofizando ecossistemas
aquáticos. A Tabela 5 mostra as características desses fertilizantes.
Tabela 5

FERTILIZANTES NITROGENADOS
Fertilizante

As nitrosaminas causam
câncer gastrointestinal em
cobaias tratadas com dieta
rica em compostos nitrosos.

Um grande problema
das rochas fosfatadas
é a presença natural de
cádmio, que é muito tóxico
para muitas formas de vida.
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(NH4)2SO4
NaNO3
NH4NO3
NH4NO3 + CaCO3
CO(NH2)2
CaCN2
Ca(NO3)2

Índice

Equivente de

Qualidade

Salino

Acidez

Basicidade

para Mistura

69
100
105
61
75
31
53

100
60
75
-

29
63
-

Boa
Boa
Mais ou menos
Mais ou menos
Mais ou menos
Boa
Ruim

Fonte: Coelho, F. S. Fertilidade do Solo. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1973.

A amônia é o principal composto para a produção mundial de fertilizantes nitrogenados, a partir do qual são obtidos, entre outros adubos, o sulfato de
amônia e a ureia, o fertilizante mais usado.
A ureia, um importante insumo comercial, quando aplicada na superfície do solo, perde considerável concentração de nitrogênio, se o solo for irrigado ou se fortes chuvas incidirem sobre ele. Isso ocorre, pois ao ser hidrolisada,
a ureia passa à amônia que, em parte, é liberada para o ar atmosférico enquanto outra fração é absorvida pelo solo. Assim, grande parte do nitrogênio
aplicado é perdida em condições de elevado teor de água.

03/07/2019 11:12:27

Química Ambiental

163

Pelo fato de serem muito solúveis, os nitratos usados como fertilizantes
acarretam sérias consequências ambientais, pois poluem as águas situadas nas
proximidades das regiões fertilizadas. A presença de nitratos em alimentos e água
de beber causa distúrbios sanguíneos pela formação da metahemoglobina,
molécula que não transporta oxigênio, prejudicando a respiração celular. Além
disso, os nitratos contribuem para a formação de nitrosaminas carcinogênicas.
O nitrato de amônio, um fertilizante muito usado, deve ser manuseado e
estocado com cautela, pois é um oxidante forte, podendo explodir por aquecimento ou em contato com substâncias redutoras.
Para os fertilizantes fosfatados, o teor de fósforo é expresso como P2O5.
O fósforo forma facilmente compostos insolúveis no solo, sobretudo na presença de ferro e alumínio, tornando-se menos disponíveis às plantas. Podem
ser de vários tipos: fosfatos naturais, superfosfato simples, superfosfato triplo
e termofosfato.
Os fosfatos naturais são fertilizantes que possuem pouco valor agronômico. Podem ser minerais e orgânicos. Dentre os minerais, destacam-se as
apatitas (30 a 40% de P2O5) e as fosforitas (30% de P2O5).
Os fertilizantes naturais orgânicos mais usados são: farinha de ossos
crus (22 a 26% de P2O5), farinha de ossos desengordurados (26 a 28% de
P2O5), farinha de ossos desgelatinados (30 a 33% de P2O5) e ossos calcinados (35% de P2O5).
As matérias-primas usadas na fabricação do superfosfato simples são
as apatitas e as fosforitas. É produzido a partir da reação:
2Ca5(PO4)3F(s) + 7H2SO4 + 3H2O → 2HF(g) + 3Ca(H2PO4)2.H2O + CaSO4
Em geral, o superfosfato simples possui em torno de 29% de P2O5. É
higroscópico e tem propriedades ácidas, sendo excelente para todas as culturas devido à alta solubilidade. Outra vantagem é a presença de enxofre sob a
forma prontamente disponível aos vegetais.
Uma característica fundamental para uma maior fixação de fósforo é o pH
do solo: quanto mais ácido, maior é a fixação, pois nessas condições, os compostos de ferro e alumínio, aos quais o fósforo liga-se no solo, tornam-se solúveis.
O superfosfato triplo é um adubo mineral produzido basicamente a partir
da fosforita através da reação:
2Ca5(PO4)3F(s) + 14H3PO4 + 10H2O → 2HF(g) + 10Ca(H2PO4)2.H2O
Em relação ao superfosfato simples, possui um conteúdo de fósforo cerca de três vezes superior, daí a denominação de superfosfato triplo. É muito
higroscópico e solúvel, mas contém um teor mínimo de enxofre e, assim, em
certas condições de solo e de necessidades das culturas, é menos eficiente
que o superfosfato simples.
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O fósforo solúvel em ácido
cítrico é extraído após a
remoção do fósforo solúvel
em água.
Várias fontes introduzem
fosfatos em corpos d’água:
detergentes, dejetos humanos e animais, fertilizantes,
erosão do solo e mineração
de rochas fosfatadas.
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O fósforo é mais facilmente
assimilável por organismos
aquáticos e plantas sob
a forma de ortofosfato
solúvel.

O termofosfato possui cerca de 19% de P2O5, contendo ainda 30% de
CaO, 18% de MgO e em torno de 25% de Si. Em sua produção são usadas
como matérias-primas a fosforita e a olivina. É um excelente corretivo da acidez dos solos, pois possui alta concentração de CaO e MgO, além de suprir
as deficiências de cálcio e magnésio e conter silício, elemento absorvido em
grandes quantidades pelas gramíneas. A solubilidade do termofosfato é função do pH e da presença de matéria orgânica: quanto mais ácido o solo e
maior o teor matéria orgânica, maior a solubilidade.
O fosfato de diamônio é um fertilizante misto, contendo dois macronutrientes: nitrogênio (18%) e fósforo (46%), possuindo assim, alta concentração
de nutrientes. Em atmosfera úmida libera amônia que é tóxica aos vegetais e
acidifica os solos após uso prolongado. A Tabela 6 apresenta algumas características de fertilizantes fosfatados.
Tabela 6

Fertilizante
Superfosfato simples
Superfosfato triplo
Termosfosfato
(NH4)2HPO4

Total

Solúvel em água

20
46
20
46

18
42
Traços
46

%P2O5
Solúvel em ácido cítrico
1:100

1:300

ñ determ.
-

18
-

Assimilável
19
46
46

Fonte: Coelho, F. S. Fertilidade do Solo. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1973.

O potássio encontra-se no solo no estado solúvel sendo facilmente lixiviado. Pelo fato de serem sais solúveis, os fertilizantes potássicos causam
problemas se o teor de potássio absorvido for maior que o necessário ao crescimento do vegetal. Os mais empregados são o cloreto, o sulfato e o nitrato de
potássio. Nesses adubos, o potássio é expresso em termos de K2O. Quando
se aplica os adubos potássicos, deve ser levada em consideração a sua ação
cáustica sobre as sementes em fase de germinação. Na Tabela 7 a seguir são
apresentadas algumas características dos principais fertilizantes potássicos.
Tabela 7

Fertilizante
KCl
K2SO4
KNO3

FERTILIZANTES POTÁSSICOS
Equivalente de
Acidez

Basicidade

0
0
0

0
0
23

Fonte: Coelho, F. S. Fertilidade do Solo. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1973.
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Por ser muito solúvel, o cloreto de potássio, ao ser aplicado, dissolve-se
rapidamente e é adsorvido nas partículas coloidais do solo. Contém 58% de
K2O e 45 a 48% de cloro, teor bastante alto e, portanto, não deve ser usado
em culturas sensíveis ao cloro como, por exemplo, o fumo, a alface, a batata,
o morango e o abacaxi.
O sulfato de potássio possui em torno de 48% de K2O e 15 a 17% de
enxofre. Esse fertilizante pode substituir o cloreto de potássio na fertilização de
culturas sensíveis ao cloro. Outra vantagem é fornecer enxofre e ser menos
higroscópico que o cloreto.
O nitrato de potássio contém cerca de 44% de K2O e 13% de nitrogênio,
sendo um fertilizante misto, pois pode fornecer tanto o nitrogênio quanto o
potássio às culturas que apresentam sensibilidade ao cloro. É um adubo recomendado para aplicações foliares no cultivo de fruteiras, algodão e legumes,
mas é o fertilizante potássico de maior custo. A Tabela 8 apresenta as propriedades que distinguem os fertilizantes orgânicos dos inorgânicos.
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O sulfato de potássio é um
fertilizante muito apropriado
para o plantio de fumo e
batata.

Apesar do cloreto de
potássio ser um nutriente
vegetal, o cloreto de sódio
é tóxico.
A América do Norte possui
as maiores reservas de
potássio do mundo. No
Canadá, são encontrados
gigantescos depósitos
minerais do elemento.

Tabela 8

DISTINÇÃO ENTRE OS FERTILIZANTES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS
Propriedade
Orgânico
Inorgânico
Solubilidade
Baixa
Alta
Lixiviação
Baixa
Alta
Disponibilidade às plantas
Longo Período
Curto Período
Retenção de Água
> em sua presença
Em geral não melhoram
Baixa
Alta
Poluição
Fonte: Coelho, F. S. Fertilidade do Solo. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1973.

10. Consequências ambientais do uso de fertilizantes
A contínua retirada de nutrientes pelas culturas torna o solo improdutivo ao
longo do tempo, sendo necessário suprir as deficiências nutricionais aplicando-se fertilizantes na área cultivada. Contudo, o uso indiscriminado desses
insumos agrícolas pode prejudicar não apenas a qualidade do solo, mas
também dos corpos d’água circunvizinhos e, até mesmo, do ar atmosférico,
destacando-se:

O sulfato de potássio é um
fertilizante muito apropriado
para o plantio de fumo e
batata.

Apesar do cloreto de
potássio ser um nutriente
vegetal, o cloreto de sódio
é tóxico.

• Lixiviação: podem ser lixiviados para águas superficiais e subterrâneas,
bem como para corpos d’água, poluindo-os;
• Retenção de água pelo solo: certos fertilizantes não melhoram a propriedade de retenção de água pelo solo;
• Uso de fertilizantes nitrogenados: os nitratos, que fazem parte da composição desses fertilizantes, podem ser transportados para águas superficiais e subterrâneas. Esses sais tornam-se perigosos quando presentes
em alimentos e água de beber;
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altos teores de nitrato, são
perigosas para animais
ruminantes, pois, no
estômago, podem ser
reduzidos a nitritos.
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• Uso de fertilizantes fosfatados: do mesmo modo que os fertilizantes nitrogenados podem induzir a proliferação de algas na superfície aquática,
resultando no fenômeno de eutrofização.
• Presença de metais pesados: os fertilizantes fosfatados contêm maiores
teores que os nitrogenados e potássicos.

10.1 Eutrofização
Fosfatos e nitratos presentes na composição de fertilizantes nitrogenados e fosfatados podem ser transportados para o meio aquático pelas chuvas e através
do processo de lixiviação podem atingir as águas subterrâneas, poluindo-as.
Esses nutrientes minerais, em águas paradas e mares fechados, causam o
desenvolvimento descontrolado de algas e outros vegetais, fenômeno conhecido
como eutrofização e que se caracteriza pela total cobertura vegetal da superfície
do corpo d’água, prejudicando a oxigenação necessária à vida aquática aeróbia.
O nitrato é altamente
resistente e não é eliminado
por ebulição nem por
filtragem da água.

O fitoplâncton e as algas, tal como os vegetais superiores, necessitam
de luz e de nutrientes inorgânicos, sobretudo os nitratos e os fosfatos. Determinados fatores influenciam o crescimento desses organismos, tais como:
radiação solar; turbidez e cor da água; disponibilidade de nutrientes; temperatura da água; concentração de material em suspensão na água; parasitismo
de microorganismos; competição no meio aquático, etc.
A eutrofização ocorre naturalmente ou mais intensamente a partir de
fatores antrópicos, comprometendo a qualidade da água em virtude das seguintes alterações:

Vários casos fatais de
metahemoglobinemia já
foram verificados com
crianças de menos de
seis meses que beberam
água com alto conteúdo de
nitrato.

1) Elevadas concentrações de nutrientes na água: induzem um exagerado desenvolvimento de algas e cianobactérias que recobrem a superfície aquática;
2) Diminuição do teor de O2 dissolvido: com o aumento da concentração de
matéria orgânica há uma maior demanda de O2;
3) Redução da penetração da radiação solar: o recobrimento da superfície
aquática pela camada de espécies vegetais, dificulta a penetração da luz
solar e, consequentemente, interfere no processo fotossintético;
4) Turvação da água: o alto teor de matéria orgânica no meio aquático turva a
água e dificulta a penetração da radiação solar;
5) Morte de espécies aquáticas: o meio aquático torna-se deficiente em O2
dissolvido, causando a morte de espécies aeróbias.

10.2 Nitratos em alimentos e água
Quando os solos são tratados com excesso de fertilizantes nitrogenados, os
vegetais podem absorver grandes teores de nitratos, substâncias normalmente encontradas em águas naturais superficiais em baixas concentrações,
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mas, em águas subterrâneas, podem chegar a valores elevados, sobretudo
em áreas cultivadas e tratadas com fertilizantes nitrogenados e despejos domésticos e industriais.
É de grande importância o controle dos teores de nitratos em águas e
alimentos. Estudos evidenciam que o consumo de nitrato pode ser nocivo à
saúde humana, causando metahemoglobinemia e câncer de estomago e de
esôfago. O nitrato é reduzido a nitrito no trato digestivo em condições redutoras de fermentação:
NO3- + 2 H+ + 2 e- → NO2- + H2O
As condições ácidas do estômago promovem a redução e favorecem a
metahemoglobinemia. Cuidados especiais devem ser tomados ao armazenar
vegetais contendo nitratos, pois, além de transformarem-se em nitritos, em
ambientes fechados como silos, onde as condições são redutoras, é alta a
probabilidade de ser formado o gás tóxico NO2.
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No tratamento da
metahemoglobinemia deve
ser administrado um alto
fluxo de oxigênio.

A metahemoglobina formase quando a velocidade de
oxidação da hemoglobina
é superior à capacidade
enzimática de redução.

O nitrito é mais tóxico que o nitrato e, ao atingir a corrente sanguínea,
oxida o Fe2+ da hemoglobina a Fe3+, formando a metahemoglobina. A metahemoglobina é incapaz de ligar-se e transportar oxigênio e forma-se quando a
hemoglobina é oxidada a uma velocidade maior que a capacidade enzimática
normal para a sua redução.
A metahemoglobinemia surge quando as concentrações de metahemoglobina tornam-se excessivas e é mais grave em bebês. Em adultos e crianças com idade superior a um ano, os glóbulos vermelhos afetados pelo nitrato
adquirem rapidamente a capacidade de oxigenação. Indivíduos com uma fraca capacidade enzimática de redução da hemoglobina podem ser susceptíveis a um leve estresse oxidativo.
Nitrato e nitrito de sódio e potássio são muito usados como aditivos em
produtos cárneos. Nitritos atuam como agentes antimicrobianos e antioxidantes, conservando os alimentos, além de fixarem a cor e conferirem sabor ao
produto. A redução de nitratos a nitritos é iniciada na saliva por ação de vários
compostos complexos presentes na boca.

A adição de nitrito e nitrato
em alimentos é oficialmente
regulamentada em vários
países.

O uso desses aditivos é muito questionado, tendo em vista a possibilidade
de favorecerem a formação da metahemoglobina. Além disso, ao reagirem com
aminas secundárias e amidas presentes no organismo humano, podem originar
nitrosaminas e nitrosamidas, substâncias carcinogênicas e mutagênicas. Os
nitritos provocam vasodilatação e relaxamento da musculatura lisa. Em baixas
doses, causam enrubescimento da face e extremidades, problemas gastrointestinais e cefaleia. Doses mais altas são responsáveis por cianose, náusea,
vômitos, dores abdominais e colapso.
Estudos têm questionado a toxicidade dos nitratos sugerindo que esses
sais podem exercer funções de defesa contra agentes patogênicos. Pesqui-
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sadores esclarecem que não existem comprovações da incidência de câncer
causado por nitrosaminas. Essas divergências entre os estudiosos sugerem
um maior aprofundamento das pesquisas clínicas a fim de que sejam estabelecidos resultados conclusivos que esclareçam definitivamente tão importante
questão de saúde pública.
A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece, em água
para consumo humano, os seguintes teores máximos permitidos:
• NO3- ––– 10 mg/L

• NO2-

––– 1 mg/L

Para carnes e produtos cárneos os seguintes limites máximos são determinados pela Portaria Nº 1004/1999, ANVISA/MS:
• NO3- ––– 300mg/kg

• NO2-

––– 150mg/kg

10.3 Metais tóxicos
A contaminação de solos por metais pesados pode ser de origem natural devido a processos geoquímicos, ou então de fontes antrópicas industriais e agrícolas em consequência da aplicação de fertilizantes, corretivos e pesticidas. A
disposição indevida de resíduos com altas concentrações de metais pesados
pode afetar a qualidade do solo tornando-o improdutivo em virtude das fitotoxicidades desses metais.

A dose letal de nitritos para
adultos situa-se em torno
de um grama.
Arsênio causa câncer de
pulmão, pele e fígado e sua
presença na água de beber,
até mesmo em baixo teor, é
preocupante.
Os sintomas por
intoxicação crônica de
cádmio são dolorosos, pois
degeneram os ossos devido
à substituição de cálcio
ósseo. Os ossos tornam-se
porosos com subsequentes
rupturas e atrofias do
esqueleto. Cádmio afeta os
rins e os sistemas ósseo,
respiratório, reprodutivo.
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Na solução do solo, os metais encontram-se como íons livres ou como
complexos solúveis inorgânicos ou orgânicos. Na fase sólida, podem estar
presentes como íons trocáveis, adsorvidos covalentemente a sítios específicos, complexados por ligantes orgânicos ou na forma insolúvel. As mais importantes formas assimiladas pelos vegetais são a solúvel e a trocável. Em
certas condições, as formas complexadas pela matéria orgânica também estão disponíveis às plantas.
Pelo fato de ocorrer na natureza como fosfato mineral, o arsênio é introduzido no ambiente juntamente com compostos de fósforo. Após a Primeira
Guerra Mundial, foi usado durante alguns anos como pesticida sob a forma
de arsenatos (por ex. Pb3(AsO4)2) e arsenitos (por ex. Na3AsO3, Cu3(AsO3)2).
Tal como o mercúrio pode ser convertido por ação bacteriana às formas metiladas, formas mais móveis no solo e muito mais tóxicas que as inorgânicas.
O cádmio é um metal altamente tóxico e o teor naturalmente encontrado no solo é muito pequeno. Assim, as contaminações estão associadas a
ações antrópicas. Os íons Cd2+ podem ser adsorvidos nos sítios negativos das
argilas, óxidos hidratados e complexados à matéria orgânica. Encontram-se
adsorvidos ou coprecipitados a óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e, provavelmente, Al. Na forma insolúvel, estão presentes como carbonatos, bicarbonatos,
fosfatos e sulfetos.
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Dentre os metais pesados, o chumbo é um dos elementos de menor
mobilidade no solo, estando presente sob a forma complexonada pela matéria
orgânica, quimiossorvido em óxidos e silicatos ou ainda na forma insolúvel
como carbonato, hidróxidos ou fosfato em pH alcalino. Em condições redutoras apresenta-se como sulfeto.
Encontrado no meio ambiente nas formas catiônicas +3 e +6, o cromo
participa de muitas funções biológicas. Cr3+ é a forma mais estável e mais comum no solo. O íon Cr+6 é extremamente tóxico, carcinogênico e encontra-se
no solo nas formas solúvel, adsorvido em argilas e aos óxidos de Fe e Mn, em
quelatos orgânicos ou como hidróxido insolúvel.
O mercúrio, metal altamente tóxico, está presente como elemento-traço
numa variedade de rochas e solos. Em águas naturais e solos encontra-se
fortemente ligado aos sedimentos ou à matéria orgânica, não estando prontamente disponível aos organismos.
Em solos alagados e contaminados com o metal, a metilação ocorre facilmente. Ligado aos materiais particulados em suspensão é rápida a transferência do metilmercúrio para o zooplâncton que o bioacumula e o transfere via
cadeia alimentar. Os fertilizantes inorgânicos são fontes de metais pesados,
como pode ser observado na Tabela 9.
Tabela 9

TEOR DE METAL TÓXICO EM FERTILIZANTES INORGÂNICOS
Fertilizante

Envenenamentos agudos
por Pb causam severas
disfunções nos rins,
sistema reprodutor, fígado,
pulmões e sistema nervoso
central, podendo causar
convulsões, alucinações
e paralisia. Alguns casos
podem resultar em morte.

Teor de Metal (kg/ton)
Cd

Cr

Pb

Sulfato de amônio

0,8

-

Superfosfato triplo

1,7

-

Termofosfato magnesiano

5

9

4,1
67

Cloreto de potássio
Formulações NPK

0,4
3-5

0,4 – 1,6

10
38 – 275

Fonte: PATERNIANI, E. (editor técnico). Ciência, Agricultura e Sociedade. Embrapa Informação Tecnológica,
Brasília, 2006.

A parte da planta na qual o metal se acumula depende tanto das características da planta quanto do metal. Um caso particular é a alface, cuja
porção comestível abrange quase totalmente a folha e, portanto, o acúmulo
de metais pesados pelo vegetal merece cautela.

Os fertilizantes orgânicos
podem ser enriquecidos
com nutrientes minerais.

A penetração de cromatos
na pele causa sérias
ulcerações de cura lenta. A
lesão do revestimento nasal
pelo ácido crômico provoca
hemorragia podendo
perfurar o septo nasal.

A presença de metais em fertilizantes orgânicos é destacada na Tabela
10 a seguir.
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Tabela 10

TEOR DE METAL TÓXICO EM FERTILIZANTES ORGÂNICOS
Metal
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cromo
Mercúrio

Teor de Metal (g/ton)
Lodo de esgoto

Esterco

Torta oleaginosa

20
700
500
2

-

0,05
Traços
Traços
-

Fonte: PATERNIANI, E. (editor técnico). Ciência, Agricultura e Sociedade. Embrapa Informação Tecnológica, Brasília, 2006.

Em virtude da presença de metais tóxicos em fertilizantes, a discussão
sobre o comportamento e as interações dessas espécies no solo tem despertado interesse.
Os metais podem
acumular-se em várias
partes da planta: raiz, caule,
folha e fruto.
Exposição prolongada
aos compostos de níquel
pode causar câncer
nos seios nasais e vias
respiratórias. Os vapores
dos compostos carbonílicos
do metal podem causar
tontura, dor de cabeça,
falta de ar, vômitos, febre,
tosse, delírio, distúrbios
musculares, edema
pulmonar e morte.

A transcrição dos anexos I, II e V da Instrução Normativa SDA nº 27/2006
da Secretária de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento é feita nas tabelas 11, 12 e 13 a seguir, as quais apresentam
os limites máximos de metais pesados e outros contaminantes admitidos em
fertilizantes.
Tabela 11

Limites máximos de metais pesados tóxicos admitidos em fertilizantes minerais que contenham o nutriente fósforo,
micronutrientes ou com fósforo e micronutrientes em mistura com os demais nutrientes
(anexo i, instrução normativa sda nº 27/2006)
Valor admitido em miligrama por
quilograma(mg/kg) por ponto
Valor máximo admitido em miligrama por quilograma
percentual(%) de P2O5 e por
(mg/kg) na massa total do fertilizante
ponto percentual da somatória de
micronutrientes(%)
Coluna A
Coluna B
Coluna C
Coluna D
Metal
Pesado
Somatório da ga- Aplicável aos fertilizantes Aplicável aos fertilizantes
P2O5
rantia de micronu- minerais mistos e com- fornecedores
exclusivatrientes
plexos com garantia de mente de micronutrientes
macronutrientes primários e aos fertilizantes com mae micronutrientes
cronutrientes secundários e
micronutrientes
Arsênio
2,00
500,00
250,00
4.000,00
Cádmio
4,00
15,00
57,00
450,00
Chumbo
20,00
750,00
1.000,00
10.000,00
Cromo
40,00
500,00
Mercúrio
0,05
10,00
Fonte: Brasil. Instrução Normativa SDA nº 27/2006, da Secretária de Defesa Agro-pecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Tabela 12

Limites máximos de metais pesados tóxicos admitidos para os fertilizantes minerais com nitrogênio, potássio,
macronutrientes secundários com até 5% de P2O5 e para os demais não especificados no anexo I
(Anexo II, Instrução Normativa SDA nº 27/2006)
Metal Pesado

Valor máximo admitido em miligrama por quilograma (mg/kg) na massa total do fertilizante

Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cromo
Mercúrio

10,00
20,00
100,00
200,00
0,20
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O sulfato de potássio é um
fertilizante muito apropriado
para o plantio de fumo e
batata.

Apesar do cloreto de
potássio ser um nutriente
vegetal, o cloreto de sódio
é tóxico.

Fonte: Brasil. Instrução Normativa SDA nº 27/2006, da Secretária de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Tabela 13

LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ADMITIDOS EM FERTILIZANTES ORGÂNICOS
(ANEXO V, INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA Nº 27/2006)
Contaminante

Valor máximo admitido (mg/kg)

Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cromo
Mercúrio

20,00
3,00
150,00
200,00
1,00

Níquel
Selênio

70,00
80,00

Apesar do cloreto de
potássio ser um nutriente
vegetal, o cloreto de sódio
é tóxico.

Fonte: Brasil. Instrução Normativa SDA nº 27/2006, da Secretária de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A regulamentação dos limites toleráveis de metais tóxicos em vários
países diverge muito, como pode ser observado na Tabela 14.
Tabela 14

TEOR MÁXIMO PERMITIDO EM FERTILIZANTES FOSFATADOS
Pais

As
Alemanha

-

Austrália

-

Japão

50

EUA

13

Teor de Metal (mg/kg)
Cd
Hg
210
300
8
100
10
61

Pb
5
5
1

Fonte: MARCHI G., GUILHERME L.R.G., SILVA, C.A., GONÇALVES, V. C. Elementos-traço e sua Relação com a Qualidade e Inocuidade de Fertilizantes, Cor-retivos Agrícolas e Resíduos Orgânicos no Brasil.
Embrapa Cerrados, 2009.

O potencial perigo do uso de fertilizantes e corretivos contendo metais
tóxicos foi avaliado por Malavolta e Morais (2006). Os autores esclarecem que
há exageros quanto ao risco atribuído a esses metais quando são absorvidos
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O sulfato de potássio é um
fertilizante muito apropriado
para o plantio de fumo e
batata.

O fluoreto foi no passado
um dos principais
poluentes em Cubatão,
pois na produção de
fertilizantes fosfatados há
desprendimento de ácido
fluorídrico, cujos vapores
são altamente corrosivos
e podem queimar
severamente a pele, os
olhos e as mucosas.

Os praguicidas raramente
afetam uma única espécie
e seu uso tem se tornado
uma prática comum e
abusiva.
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por vegetais e lixiviados para a água. Os problemas só devem ser alvo de
preocupação quando os insumos agrícolas forem usados sem o devido controle. Contudo, considerando a reconhecida toxicidade dos metais pesados e
a importância da obtenção de produtos agrícolas de melhor qualidade e que
supram as necessidades mundiais, devem ser feitas investigações bem fundamentadas que garantam segurança alimentar e ambiental.

Atividades de avaliação
1. Discuta sobre a seguinte afirmativa, dando ênfase às consequências ambientais: “Nossos ancestrais primitivos eram nômades, mas numa certa
época da História adotaram a vida sedentária, o que implicou em ações
interferentes sobre o solo, a água, o ar, a vida vegetal e animal”.
2. Disserte sobre a classificação e característica dos fertilizantes.
3. Consulte na íntegra, a Instrução Normativa SDA no 27/2006 da Secretaria
de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e comente sobre os limites máximos de metais pesados e outros
contaminantes admitidos em fertilizantes brasileiros.
4. Pesquise sobre os principais fertilizantes comerciados em nosso país. A
partir dessa pesquisa compare a realidade brasileira com os dados registrados na tabela 2.7 que mostra a divergência na regulamentação dos limites toleráveis de metais tóxicos em vários países.
5. Escreva as reações químicas que ocorrem quando:
a) um metal nutriente é captado pelas raízes através do processo de troca
iônica no solo;
b) um solo ligeiramente alcalino e contendo sais de Ca, Mg, Fe e Mn torna-se ácido após a lixiviação;
c) o pH de um solo contaminado por metais pesados (M = Pb, Cd, Hg)
torna-se muito ácido.
6. A análise de uma amostra de solo indicou uma CTC de 20 centimols/kg de
solo. Qual o valor da CTC em milimols/100g de solo?
7. Comente sobre a permeabilidade e a percolação dos seguintes tipos de
solo:
a) argiloso profundo;
b) arenoso fino;
c) solo constituído por iguais porções dos 2 tipos de solos acima citados.
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8. Responda:
a) por que a porção orgânica dos solos, sobretudo a turfa, apresenta elevados valores de CTC?
b) porque um grande fluxo de água através do solo pode torná-lo improdutivo?
c) que propriedades do solo interferem no destino de produtos agrícolas
aplicados em sua superfície?
9. As reações a seguir mostram dois diferentes procedimentos de adição de
produtos químicos para corrigir um determinado parâmetro físico-químico
de um solo.
a) Solo }(H+)2 + CaCO3 – Solo} (Ca2+) + CO2 + H2O;
b) Solo }(OH-)2 + 2S + 3O2 -- Solo} (H+)2 + 2SO4=.
Que parâmetro físico-químico é corrigido? Discuta sobre o procedimento descrito em a) e b).
10. Baseando-se na figura 7 estabeleça distinções entre a aeração e a percolação da água em solos argilosos e arenosos. Comente sobre as capacidades desses 2 tipos de solos em manter a água e os nutrientes necessários aos vegetais.
11. Explique:
a) porque um solo que contém alto teor de CO2 entre seus poros é ácido?
b) Por que determinados solos devem ser tratados com Fe2(SO4)3?
c) Que processos estão envolvidos no intemperismo químico de rochas e
solos?
12. Um solo possui 40% de argila, 40% de areia e 20% de silte. Baseando-se
na figura 8, classifique o solo e comente sobre as suas prioridades.
13. Compare:
a) os solos de regiões úmidas temperadas, úmidos tropicais e solos desérticos quanto à composição e as propriedades;
b) a lixiviação e a permeabilidade de um solo.
c) a incidência de chuvas com uma mesma distribuição (tempo e volume)
sobre um solo arenoso e um solo argiloso.
14. Baseando-se na figura 10 comente sobre a disponibilidade de nutrientes
vegetais em função do pH.
15. Comente sobre a necessidade do uso de fertilizante relacionando com a
fertilidade do solo e o aumento demográfico.
16. Compare:
a) as propriedades de fertilizantes orgânicos naturais e fertilizantes inorgânicos;
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b) fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos;
c) as ações tóxicas de As, Cd, Pb, Cr e Hg presentes em fertilizantes.
17. Explique:
a) o que significam os nos dispostos numa embalagem de um fertilizante
(p. Ex., 6-12-6)
b) as alterações de pH dos solos com o uso de (NH4)2SO4 como fertilizante (sal de ácido forte/base fraca);
c) as alterações de pH dos solos com o uso de KNO3 como fertilizante (sal
de ácido forte/base forte).
18. Responda:
a) Fe e Hg são metais pesados. Contudo, para águas de abastecimento
público os padrões de potabilidade estabelecidos no Brasil diferem muito para esses dois metais: Fe = 0,3 ppm e Hg = 0,002ppm. Por que?
b) Os fertilizantes nitrogenados são mais solúveis em água que os fosfatados. Baseando-se somente nesse fato, explique que classe de fertilizantes tem maior potencial poluente sobre águas superficiais e subterrâneas;
c) No passado, a fabricação de fertilizantes fosfatados em Cubatão causou efeitos prejudiciais à Mata Atlântica. Por quê.
19. O uso excessivo de fertilizantes nitrogenados pode contaminar com nitratos as águas superficiais e subterrâneas e certos produtos agrícolas empregados como alimentos. Porque a presença dessas espécies químicas
em alimentos em água de beber é indesejável
20. Responda:
a) Para culturas sensíveis à salinidade e à acidez, por que os fertilizantes
nitrogenados e potássicos não são recomendáveis? Por que?
b) Por que os fertilizantes orgânicos naturais são menos poluentes que os
fertilizantes inorgânicos sintéticos?
c) A amônia produzida em corpos dágua é transformada a nitrados por
microorganismos. Como essa transformação afeta os peixes?
21. O fenômeno da eutrofização é causado pela presença de nitratos e fosfatos na água. Comente sobre as consequentes alterações que comprometem a qualidade das águas e a vida aquática.
22. Um aditivo quelante muito usado em detergentes é o tripolifosfato de sódio
(Na5P3O10). Pesquise sobre a função desse aditivo e os efeitos que pode
causar quando os resíduos de detergentes atingem corpos dágua.
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Objetivos
• Discorrer sobre as vantagens e desvantagens do uso de praguicidas.
• Diferenciar o comportamento químico dos inseticidas organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretroides, salientando a ação dos inseticidas mais comumente empregados.
• Classificar os herbicidas e discutir sobre a ação dos produtos mais usados.
• Caracterizar os fungicidas inorgânicos e orgânicos, destacando a ação dos
produtos mais utilizados.

11. Vantagens e Desvantagens do Uso de Praguicidas
Praguicidas, pesticidas, ou agrotóxicos, também denominados defensivos
agrícolas, são produtos que se destinam à prevenção, ao combate e controle
de pragas.
Entende-se como praga os agentes danosos à saúde e ao bem-estar
humano e animal e que prejudiquem a lavoura e alimentos, incluindo-se os
vetores de doenças, insetos, roedores aracnídeos, ervas daninhas, fungos,
bactérias, dentre outras espécies nocivas.
O decreto presidencial, Decreto 4.074 de 4 de janeiro de 2002 que regulamenta a lei 7802/1989, em seu Capítulo I, Artigo 1º, Inciso IV, define agrotóxicos e afins como “produtos e agentes de processos físicos, químicos ou
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos,
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes,
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento”.
A agricultura depende desses insumos que matam pragas destruidoras
de plantações, favorecendo assim a produção agrícola para garantia das necessidades alimentares humanas.
As seguintes características devem ser apresentadas por um praguicida ideal:
1. Possuir uma faixa estreita de ação: agir sobre uma única espécie de organismo;
2. Ser facilmente degradado: deve decompor-se natural ou biologicamente
em compostos inofensivos como H2O, CO2, O2;
3. Permanecer no local de aplicação: o ideal é que o produto não se desloque
pelo meio ambiente.
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Os praguicidas resistentes
migram do local de
aplicação para outras
áreas, poluindo o meio
ambiente.

Os pesticidas podem ter
uso agrícola e doméstico.

Em 1939, o entomologista
suíço Paul Müller
demonstrou a ação
inseticida do DDT, sendo
agraciado com o Prêmio
Nobel em 1948.
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Assim, um pesticida ideal deve ser facilmente biodegradado e seletivamente tóxico. No entanto, muitos pesticidas não apresentam comportamento
ideal, causando sérios danos ao meio ambiente e à saúde de seres vivos,
além de concentrarem-se em altos níveis na cadeia alimentar. Indivíduos que
ingerem alimentos contaminados com pesticidas, que têm contato direto ou
indireto com esses produtos e aqueles que os produzem ou os aplicam, podem sofrer riscos imediatos ou apresentar efeitos posteriores à exposição.
No passado, foram muito empregados os praguicidas de natureza inorgânica contendo arsênio, chumbo e mercúrio, elementos que apesar de muito
eficientes no combate aos insetos, são muito periculosos aos humanos. Apresentam elevada estabilidade química, pois não se degradam por processos
naturais e persistem no meio ambiente, acumulando-se nos solos e águas.
A partir dos anos quarenta do século XX, os pesticidas orgânicos passaram
a ser sintetizados, sendo denominados de pesticidas de segunda geração. O
primeiro a ser empregado foi o DDT (diclorodifeniltricloroetano) que, apesar de
ter sido sintetizado em 1873, só passou a ser aplicado como inseticida durante
a Segunda Guerra Mundial.

12. Classificação dos praguicidas
Os praguicidas são classificados conforme a praga que eliminam. Assim, os
inseticidas, os herbicidas e os fungicidas eliminam respectivamente insetos,
ervas infestantes e fungos.
A Tabela 15, a seguir, apresenta uma classificação simplificada dos vários tipos de praguicidas conhecidos.
Por ser lipossolúvel, o
DDT é solúvel na gordura
do leite, o que torna
particularmente perigosa
a sua presença no leite
materno.

Tabela 15

CLASSIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE PRAGUICIDAS
Pesticida

Ação

Inseticida
Herbicida
Fungicida
Raticida
Acaricida

Insetos
Plantas
Fungos
Roedores
Aracnídeos

Molusquicida
Algicida
Nematicida

Caracóis
Algas
Nematoides

13. Inseticidas
Os inseticidas representam a principal categoria dos praguicidas e idealmente
são mais letais a insetos. Esses produtos agrícolas têm reduzido a incidência
de doenças transmitidas por insetos como a malária e a febre amarela.
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São classificados em grupos conforme a estrutura química; dentre os
quais os principais são: os hidrocarbonetos clorados, os organo-fosforados, os
carbamatos e os piretroides.

13.1 Hidrocarbonetos clorados
Os hidrocarbonetos organoclorados são compostos que possuem átomos de
cloro covalentemente ligados a átomos de carbono. Apresentam amplo espectro de ação, são pouco solúveis em água, mas são lipossolúveis, armazenando-se na gordura corpórea. Quando a gordura é metabolizada, o inseticida
pode ser liberado para a corrente sanguínea, podendo ter efeitos dramáticos.
Degradam-se lentamente, persistindo nos organismos e no meio ambiente.
Foram muito usados no século passado (1940-60), mas hoje o uso é restringido devido, sobretudo, à persistência.

Compostos orgânicos
contendo átomos de cloro
ligados ao anel benzênico
resistem à degradação.

13.1.1 DDT (diclorodifeniltricloroetano)
A estrutura do DDT é mostrada na Figura 15 a seguir:

Figura 15: Estrutura química do DDT.

Por ser muito eficaz, o DDT foi usado na Segunda Guerra Mundial para
prevenir o tifo em soldados combatentes, passando depois a ser aplicado na agropecuária e no controle de doenças tropicais, como a malária e a leishmaniose
visceral. Em virtude da eficácia, foi empregado excessivamente na agricultura.
O DDT persiste no meio ambiente, podendo permanecer ativo por vários anos. Encontra-se em quase todo o mundo, ocorrendo no ar e na água de
chuva, na gordura de pássaros e peixes e, até mesmo, em regiões imprevistas
como a Antártica. É pouco solúvel em água, mas é lipossolúvel. Por não ser
facilmente metabolizado, deposita-se e permanece nos tecidos gordurosos
dos animais.
O fato de o DDT armazenar-se nos tecidos adiposos torna-o muito tóxico a uma variedade de animais, incluindo as aves, causando a queda de
reprodução e induzindo a produção de ovos com cascas muito frágeis, pois
interfere no metabolismo do cálcio. Bioacumulativo, manifesta efeitos nocivos
reprodutivos a aves, como águias e pelicanos, peixes e outros animais.
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Em relação ao uso
doméstico, a resistência
dos insetos é muito mais
acentuada na agricultura,
devido à maior quantidade
usada do DDT.
A escritora Rachel Carson
alertou no livro Primavera
Silenciosa sobre os efeitos
do DDT, denominando-o
“elixir da morte”.

O DDT tende a permanecer no solo e na água. No solo é fortemente
absorvido, onde pode escoar e biodegradar-se anaerobicamente. É volatilizado, sofrendo reação fotoquímica. No meio aquático, é rapidamente absorvido
pelos organismos, podendo também evaporar.
É suspeito de causar vários tipos de câncer: fígado, pâncreas, mama,
leucemia, linfoma, testículos, pulmão, próstata, endométrio, mieloma, reto, estômago, bexiga. O DDT é neurotóxico e os fetos são mais sensíveis aos seus
efeitos, Mesmo baixos teores no cordão umbilical implicam em decréscimo da
atenção infantil e das atividades cognitivas. Grávidas contaminadas podem
abortar. Exposição uterina afeta o hormônio tireoidiano. Entretanto, a dose letal desse organoclorado só é atingida após longa e acentuada exposição.
O DDT passa aos organoclorados DDE (diclorodifenildicloroetileno)
e DDD (diclorodifenildicloroetano), compostos também muito persistentes e
com propriedades físicas e químicas semelhantes. A Figura 16 apresenta a
decomposição do DDT a DDE e DDD.

A África do Sul é um dos
países que continuam a
usar o DDT no combate à
malária.
Por ação bacteriana e da
radiação solar, o aldrin
converte-se por oxidação
ao dieldrin.

Figura 16: Decomposição do DDT.

Tal como o DDT, o DDE é lipossolúvel, armazena-se no organismo cujos
teores aumentam gradativamente. É um tóxico reprodutivo para certas espécies de pássaros. Estudos contestados por outros, indicam que o DDE causa distúrbios endócrinos e contribui para o câncer de
mama. Há evidências de que as exposições ao DDE
nos três primeiros meses de vida causam retardamento psicomotor e que as filhas cujas mães foram altamente expostas têm maior dificuldade de engravidar.
Na Figura 17, é mostrada a tendência dos teores
de DDT no leite materno de mulheres canadenses entre 1967 a 1992.
Figura 17: Tendência dos teores de DDT no leite materno de
mulheres canadenses (1967 a 1992).
Fonte: BAIRD, C. (tradução: RECIO, M.A.L. e CARRERA, L.C.M.). Química
Ambiental. 2ª ed. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2002.
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13.1.2 Dieldrin e Aldrin
As estruturas químicas desses inseticidas organoclorados são mostradas na
Figura 18 a seguir:

Figura 18: Estruturas químicas do dieldrin e aldrin.

O dieldrin é mais tóxico aos vertebrados que o DDT. É persistente tendendo a acumular-se nos tecidos gordurosos. Está proibido na América do
Norte e parte da Europa Ocidental. Na Grã-Bretanha, foi usado para tratar
sementes contra o ataque de larvas de insetos. Pinguins e faisões morreram
ao ingerir as sementes. Outros animais sofreram envenenamento secundário
quando se alimentaram das espécies contaminadas.
O aldrin possui alta estabilidade, permanecendo no solo de 10 a 12
anos. Age por contato e ingestão. Ao ser absorvido, passa ao epóxido dieldrin
através de rápida metabolização hepática. O dieldrin é muito mais tóxico que
o aldrin e, por ser lipossolúvel, armazena-se no tecido adiposo humano.
Mesmo não sendo mais usados, o aldrin e o dieldrin podem ainda estar
presentes no ambiente em virtude da alta persistência. Podem ser encontrados na atmosfera por ação dos ventos e evaporação a partir das águas poluídas, bem como pela adsorção em partículas em suspensão. Degradam-se
lentamente na água, acumulando-se nos sedimentos.

Em águas subterrâneas,
é rara a presença de
aldrin e dieldrin, pois
esses compostos não são
facilmente lixiviados no
solo.

São compostos tóxicos ao homem. A via de contaminação mais comum é através de alimentos e inclui: cefaleia, tontura, náusea, vômito, tremor
muscular e convulsões. Estudos associam a incidência de câncer hepático
e biliar à exposição conjunta ao aldrin, dieldrin e endrin, apesar de não se ter
comprovação bem estabelecida.

13.1.3 Clordano
O clordano é um inseticida de contato empregado contra insetos cujas larvas
se alimentam de raízes. Muito usado na proteção de plantações de milho, em
jardins, e no combate ao cupim. Tem efeitos muito tóxicos a animais e age
por contato, ingestão e fumigação. É rapidamente absorvido pela epiderme e
causa lesões no fígado de cobaias animais. O seu uso tem sido proibido em
muitos países. Em crianças, manifesta-se por distúrbios de comportamento,
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se a exposição ocorrer ainda no ventre materno ou nos primeiros anos de
vida, podendo causar danos nos sistemas endócrino, nervoso e digestivo.
Na Figura 19, é apresentada a estrutura química desse inseticida organoclorado.

Figura 19: Estrutura química do clordano.

Os indivíduos são expostos ao praguicida através do consumo de
alimentos contaminados, ou então por aplicação doméstica no combate a
cupins. A contaminação infantil pode se dá por via sanguínea ou através do
leite materno.
No meio ambiente, pode agregar-se a partículas presentes na água, em
sedimentos, nos solos e na atmosfera. O transporte pode ocorrer através do
vento, da chuva, da neve e de material particulado.

13.1.4 Heptacloro
A estrutura química do heptacloro é representada na Figura 20. Apesar das
estruturas semelhantes, o heptacloro é persistente, enquanto o clordano tem
vida mais curta.
Registros indicam que
o dieldrin aplicado no
combate a besouros
dizimou esquilos, aves,
coelhos e gatos.

Há suspeitas da ação
carcinogênica do dieldrin,
aldrin, clordano, endrin e
heptacloro.

O heptacloro é um
inseticida organoclorado
isolado em 1946, a partir do
clordano.
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Figura 20: Estrutura química do heptacloro.

No passado foi muito usado no controle de pragas que atacam o algodoeiro, sementes de milho, sorgo e outros pequenos grãos, e também contra
o vetor da malária. É altamente tóxico, persistente e bioacumulável. O heptacloro é pouco solúvel em água e de alta estabilidade favorecida por sua estrutura química. Pode ser transportado por ventos e chuvas para longe do local
de aplicação, contaminando a área durante muito tempo. Foi detectado no ar,
na água e até em organismos vivos do Ártico. Sofre lenta oxidação tornando-se mais persistente. Não há indícios que esse inseticida seja responsável
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por intoxicações em humanos, mas são conhecidos registros de efeitos em
animais, incluindo tremor, convulsão e lesões hepáticas. No meio aquático,
polui as águas superficiais e subterrâneas, onde é adsorvido por sedimentos
suspensos, podendo atingir o fundo dos corpos d’água.
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Os organofosforados
foram utilizados como
armas químicas durante a
Segunda Guerra Mundial.

13.2 Compostos organofosforados
Os organofosforados são compostos originados a partir de reações entre diferentes álcoois com ácido fosfórico e seus homólogos.
13.2.1 Estrutura
Os compostos organofosforados são classificados como: a) derivados do ácido fosfórico; b) derivados do ácido tiofosfórico; c) derivados do ácido ditiofosfórico; d) derivados do ácido fosfônico. As estruturas pertencem a quatro tipos
de classes:
Classe 1: o átomo de fósforo central pentavalente liga-se a dois átomos de oxigênio, um através de dupla ligação e outro por ligação simples e a dois grupos etoxi
(–OCH2CH3) ou metoxi (–OCH3) através de ligações simples;
Classe 2: o átomo de fósforo central pentavalente liga-se a um átomo de
enxofre através de dupla ligação, um átomo de oxigênio por ligação simples
e a dois grupos etoxi (–OCH2CH3) ou metoxi (–OCH3) através de ligações
simples;
Classe 3: o átomo de fósforo central pentavalente está ligado a dois átomos de
enxofre, um através de dupla ligação e o outro via ligação simples e a dois grupos
etoxi (–OCH2CH3) ou metoxi (–OCH3) através de ligação simples;
Classe 4: o átomo de fósforo central pentavalente liga-se a um átomo de enxofre
através de dupla ligação, a dois grupos etoxi (–OCH2CH3) ou metoxi (–OCH3)
via ligação simples e a um grupamento R de cadeia mais longa.
Esses inseticidas não persistem no ambiente, como os organoclorados,
pois são degradados por microorganismos, mas apresentam efeitos tóxicos
mais agudos. Também se concentram nos tecidos gordurosos. São perigosos
não apenas a insetos, mas a outros animais. Problemas imediatos de saúde
podem surgir a partir da exposição por inalação, ingestão, absorção pela pele.
Fosforilam estearases vitais, agindo sobre as colinesterases, principalmente sobre a acetilcolinesterase, enzimas de importância vital na hidrólise da
acetilcolina. O átomo de fósforo inativa essas enzimas, causando acúmulo de
acetilcolina nas sinapses nervosas. Consequentemente, o sistema nervoso
parassimpático é afetado.
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13.2.2 Malation
Passou a ser utilizado em 1950 e é considerado um dos inseticidas organofosforados menos tóxicos, pois se hidrolisa mais rapidamente em mamíferos
do que em insetos. Por ser lipossolúvel, o malation, cuja estrutura é mostrada
na Figura 21, é fracamente solúvel em água, mas muito solúvel em solventes
orgânicos.

Figura 21: Estrutura química do malation.

A Resolução CONAMA
357/05 estabelece que,
para organofosforados
totais e carbamatos
em águas destinadas
à conservação da vida
aquática, a concentração
máxima permitida de 10
μg.L-1.

Apenas cerca de 8% da dose aplicada é absorvida pela pele, mas, se
houver algum ferimento, o teor absorvido é bem maior. Estima-se que a dose
letal para mamíferos seja cerca de 1g por kg de massa corporal. É altamente
neurotóxico e inativa as enzimas colinesterases, bloqueando a hidrólise da
acetilcolina. Estudos indicam sinais de neurotoxicidade ao feto após exposição materna, mas não há evidencias se os efeitos são transmitidos através da
lactação. O produto tem sido usado no Brasil no combate ao Aedes aegypti,
mosquito transmissor da dengue, apesar de alguns infectologistas considerarem que a pulverização seja inócua para controle da epidemia.
Os efeitos são cumulativos e incluem: anorexia, náusea, vômito, diarreia,
salivação, constrição da pupila, broncoconstrição, convulsão, coma, parada respiratória. Sofre degradação em organismos vivos e é metabolizado de modo diferente por insetos e vertebrados, para os quais é menos tóxico. O fígado humano
não remove o enxofre, o que representa uma vantagem em relação ao paration.
13.2.3 Paration

Muitas vezes, os inseticidas
afetam não apenas as
pragas, mas espécies
benéficas, como as abelhas
e as joaninhas.

O paration é um organofosforado muito mais tóxico que o malation, sendo
classificado pela EPA (Environmental Protection Agency) como Pesticida de
Uso Restrito, pertencente à classe toxicológica dos compostos “extremamente tóxicos” (Classe I). A estrutura desse insumo agrícola é apresentada na
Figura 22 a seguir.

O paration foi desenvolvido
nos anos quarenta do
século XX, pelo alemão
Gerhard Schrader.
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Figura 22: Estrutura química do paration.

É largamente usado no país para o controle de insetos que atacam as
culturas de algodão, milho, soja, cana de açúcar, entre outras. Entretanto,
não é específico a insetos dizimando pássaros e outros animais. É também
empregado na aquicultura adicionado em tanques de cultivo de peixes para
combater os estágios larvais de insetos predadores.
Quando absorvido, o paration é dessulfurado, sofrendo biotransformação, passando ao metabólito ativo paraoxon, como ilustrado na reação a seguir:

Figura 23: Biotransformação do paration.
Fonte: OTTAWAY, J. H. (tradução de PITOMBO, L. R. M. e Massaro S.). Bioquímica da Poluição. Temas de
Biologia, Vol. 29, São Paulo: EDUSP, 1982.

Infelizmente, do mesmo modo que o tecido gorduroso dos insetos, o
fígado humano remove rapidamente o átomo de enxofre. Portanto, o paration
é muito perigoso para os seres humanos, tendo sido registrados casos de
envenenamentos por simples contato com a pele.
O paraoxon é muito mais potente e tóxico que o paration. Inibe também
a atividade da acetilcolina, reagindo com o grupo -OH das colinesterases,
liberando nitrofenol, também tóxico. Pesquisas com cobaias animais evidenciam prováveis atividades carcinogênicas do paration a humanos. Os estudos
mostram os efeitos tóxicos a fetos, não induzindo, porém, defeitos congênitos.
A intoxicação pode ocorrer por via respiratória, absorção cutânea, via ocular
e por ingestão.
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13.2.4 Diazinon
Esse inseticida organofosforado de uso agrícola e doméstico foi sintetizado
em 1956, nos EUA. É aplicado no campo para o controle de insetos e pragas
que destroem folhagens, frutos, vegetais, nozes, entre outros produtos agrícolas. Decompõe-se facilmente em compostos relativamente menos perigosos
tendo, portanto, pouco tempo de permanência no ambiente. Desse modo, tem
substituído os organoclorados. A estrutura desse composto é apresentada na
Figura 24.

Figura 24: Estrutura química do diazinon.
Apesar de todos os
efeitos periculosos do
paration, esse inseticida
organofosforado ainda é
muito usado.

O diazinon é um inseticida de contato e atua alterando as funções neurotransmissoras da praga, exterminando-a. O mecanismo de toxicidade é semelhante ao de outros organofosforados, como o malation e o paration, inibindo a acetilcolinesterase. É metabolizado no organismo da praga, formando o
diazoxon, um composto mais eficiente na inibição da enzima que promove a
hidrólise da acetilcolina.

O diazinon é muito usado
na proteção de gramados
e jardins contra as pragas.
Também é empregado
como acaricida e
nematicida.

A exposição pode ocorrer por inalação e ingestão. A sensibilidade por
contato dérmico é pequena. Exposições agudas causam: lacrimação, salivação, tosse, vômito, anorexia, dispneia, braquicardia, dor abdominal, entre
outros sintomas. Posteriormente, os indivíduos podem sentir tremores, tetania, rigidez muscular, paralisia. Intensas exposições causam perturbações no
sistema nervoso central manifestando-se por insônia, depressão, dificuldade
respiratória, hiperatividade, convulsão, podendo levar ao coma.

Os carbamatos têm sido
responsáveis por várias
intoxicações causadas por
ingestões acidentais ou
intencionais.

13.3 Carbamatos
São ésteres derivados do ácido carbâmico (H2NCOOH). Foram primeiramente sintetizados em 1951, tendo sido iniciada a comercialização em 1956. Têm
amplo espectro de ação e são menos tóxicos a animais superiores que os
organofosforados e mais biodegradáveis que os organoclorados.
Os inseticidas do grupo também são inibidores das colinesterases, mas
diferentemente dos organofosforados, não inibem irreversivelmente essas
enzimas, apesar das intoxicações serem também graves. Atuam acilando
resíduos de serina na acetilcolinesterase: o grupo R2NCO- é transferido aos
grupos hidroxílicos da serina e a enzima se hidrolisa lenta e espontaneamen-
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te. Os inseticidas inibidores das colinesterases são absorvidos pela pele, por
ingestão ou por inalação.
As estruturas do ácido carbâmico e de alguns carbamatos são mostradas na Figura 25.

Figura 25: Estruturas químicas do ácido carbâmico e de alguns carbamatos.

13.3.1 Carbaril
Pertencente ao grupo dos carbamatos, o carbaril foi o primeiro carbamato aplicado. Muito usado na agricultura, em silvicultura e uso domiciliar, sobretudo
em jardins. Juntamente com as pragas, dizima abelhas, crustáceos e outras
espécies não danosas.

Modernas técnicas
analíticas têm sido
aplicadas na análise de
praguicidas.

Apresenta efeitos adversos por ingestão, inalação e contato dérmico.
Em altos níveis de exposição, é tóxico e os sintomas se manifestam por complicações nervosas e respiratórias, sendo considerado carcinogênico pela
EPA (Environmental Protection Agency). Quando expostos a menores concentrações, os indivíduos podem sentir náusea, dor estomacal, salivação excessiva e diarreia.

O carbaril foi sintetizado
pela Union Carbide, que o
introduziu comercialmente
em 1958.

Apresenta pouca afinidade por solventes apolares, e, portanto, solubiliza-se no meio aquático, mas não se concentra em peixes e gorduras animais.
Em virtude de não ser retido fortemente pela matéria orgânica no solo, é facilmente lixiviado para as águas subterrâneas, contaminando-as.

A hidrólise do carbofurano
é mais rápida em solos
alcalinos.

13.3.2 Carbofurano
Esse carbamato apresenta largo espectro de ação e é empregado como inseticida, acaricida e nematicida. Como inseticida, é aplicado em várias culturas, incluindo-se uva, milho, feijão, morango, trigo, entre outras. Penetra nas
plantas através das raízes atingindo as folhas, as quais, ingeridas por insetos,
causam a morte.
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É mais solúvel que o carbaril e tem pouca afinidade por solventes apolares. Distribui-se facilmente no meio aquático e não se armazena em tecidos
gordurosos.
É altamente tóxico por inalação e ingestão. Por absorção dérmica, a
ação tóxica é moderada, mas causa queimaduras em contato com a pele e
olhos. Os riscos são agravados em indivíduos com quadros clínicos de asma,
diabetes, problemas cardiovasculares, obstruções gastrointestinais e trato urinário. Não se acumula nos tecidos mamários e é metabolizado no fígado e
excretado pelo trato urinário. Exposição excessiva pode resultar em óbito.
Cautela deve ser tomada ao entrar num local fechado onde o inseticida
é armazenado, pois há liberação de gases irritantes e nocivos.

Carbofurano se degrada
por ação da radiação solar.
Os sintomas de intoxicação
incluem náusea, vômito,
cãibra, diarreia, salivação
excessiva, dificuldade
respiratória, hipertensão,
incontinência urinária.

Experimentos realizados em ratas grávidas evidenciaram a probabilidade de aborto por exposição ao produto. Efeitos teratogênicos foram observados por administração do carbofurano às fêmeas de camundongos durante a
gestação, mas os estudos não indicam riscos de câncer em humanos. Contudo, é muito tóxico a aves e peixes.
É um composto relativamente instável decompondo-se no meio ambiente em poucos dias ou meses. Pode permanecer no solo entre 3 a 60
dias, sendo um potencial contaminante de águas subterrâneas, em virtude da
mobilidade. Degrada-se quimicamente por hidrólise ou por processos microbiológicos. Não se volatiliza no meio aquático e nem é adsorvido por partículas
suspensas e sedimentos. Nesse ambiente, não sofre bioacumulação.
13.3.3 Pirimicarbe

O pirimicarbe é classificado
como um composto moderadamente perigoso.

Pertencente à família dos carbamatos, o pirimicarbe atua por contato, exposição aos vapores e ação sistêmica. É muito empregado em várias culturas,
como cereais, frutas, beterraba, batatas e vegetais. Sua ação é muito rápida
e é um praguicida muito seletivo, sendo apropriado para aplicações em estufas para plantas.
A ingestão e outras formas de exposição ao pirimicarbe podem provocar vários sintomas, destacando-se: irritação da pele e olhos, transpiração,
tontura, mal-estar, diarreia, depressão do sistema nervoso central, dor de cabeça e abdominal, vômito, salivação excessiva, contração e fraqueza muscular, broncoespasmos, dificuldade respiratória, aumento ou decréscimo da frequência cardíaca, entre outros sintomas. Ao contrário dos outros carbamatos
é persistente e tende a ligar-se fortemente ao solo.
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13.3.4 Propoxur
Introduzido em 1959, o propoxur é um inseticida não sistêmico da família dos
carbamatos. Muito usado em gramados, em silvicultura e no combate de pragas domiciliares, como pulgas, mosquitos, formigas. É também empregado
como molusquicida.

189

Comercialmente, o
propoxur é denominado de
Baygon.

Em grandes concentrações é perigoso a gatos, cães e, até mesmo,
ao homem. Apresenta propriedades carcinogênicas a humanos e causa distúrbios no sistema nervoso central, pois inativa a acetilcolinesterase. Exposições a menores concentrações podem provocar náusea, vômito, diarreia,
lacrimejamento, respiração ofegante e transpiração. Sintomas mais severos
manifestam-se como contrações musculares, salivação intensa, parada respiratória e morte.
A estrutura desse praguicida é apresentada na Figura 26.

Figura 26: Estrutura química do propoxur.

Crianças em tenra idade são muito susceptíveis, pois os carbamatos
agem sobre o sistema nervoso durante o desenvolvimento, podendo causar
danos permanentes como retardamento motor e mental, ou então hiperatividade. Estudos indicam riscos de incidência de tumores em pessoas submetidas a exposições crônicas.

13.4 Piretroides
Os piretroides são compostos sintéticos que apresentam estruturas químicas
semelhantes ao piretro, substância existente nas flores do crisântemo Chrysanthemum (Pyrethrum). Na realidade, o piretro constitui-se num dos mais
antigos inseticidas naturais conhecidos.
A partir da obtenção do ácido crisântemo, foram produzidas as piretrinas sintéticas que receberam a denominação de piretroides em cuja síntese
foram efetuadas mudanças estruturais nas piretrinas naturais, introduzindo-se
átomos de nitrogênio, enxofre e halogênios, resultando em compostos mais
estáveis e de menor toxicidade aguda em mamíferos. Agem sobre o sistema
nervoso central e periférico dos insetos, ocasionando paralisia nervosa e, consequentemente, a morte.
As propriedades dos piretroides despertaram interesse, pois são muito
estáveis ao calor e à luz, pouco voláteis, além da eficaz ação sobre os insetos.
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Os inseticidas piretroides
começaram a ser usados
no início dos anos 80.
As piretrinas naturais são
instáveis à luz solar e ao ar,
não sendo muito eficazes
no combate às pragas que
atacam as culturas.

Apresentam também outras vantagens como a baixa toxicidade aguda em
mamíferos, não persistência no meio ambiente e não acumulação em tecidos
adiposos, apesar de serem pouco polares. Não sofrem biomagnificação na
cadeia alimentar.
Em virtude da propagada segurança, os piretroides passaram a ser bastante utilizados na agricultura, além do uso como produtos domissanitários e
no combate de insetos vetores de doenças, como a dengue. São também
aplicados no controle de ectoparasitas.
A Figura 27 apresenta, a seguir, as estruturas químicas de quatro importantes piretroides.

Figura 27: Estruturas químicas da permetrina, cipermetrina, fenpropatrina e deltametrina.

Em contrapartida às inúmeras qualidades, esses compostos podem estar presentes em alimentos, solo e água pondo em risco não apenas a saúde
da população, mas também a de aves, mamíferos, peixes, abelhas, lagostas,
camarões, entre outros animais. São altamente absorvidos através das brânquias dos peixes, pois são lipofílicos e, assim, esses animais aquáticos são
sensíveis a esses produtos.
Podem ser absorvidos por via oral, respiratória e dérmica. Por via dérmica, a absorção é menos pronunciada do que por via oral. Através da inalação
causam irritação das vias aéreas. Esses produtos são rapidamente metabolizados em mamíferos e não se acumulam nos tecidos, sendo prontamente
eliminados pelo sistema urinário.
13.4.1 Permetrina
Utilizada no controle de insetos em lavouras, a permetrina é um carbamato
extremamente tóxico a abelhas e muito tóxico a peixes. Porém, possui baixa
toxicidade para mamíferos.
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O processo de degradação no solo é relativamente rápido, tendo uma
vida média inferior a quatro semanas. Quando usado moderadamente, não
apresenta efeitos significativamente danosos à microflora e à fauna.
Como substância ativa em medicamentos de uso tópico e capilar, tem
sido empregada no tratamento da pediculose e escabiose, causando a morte
do parasita, pois age sobre a membrana da célula nervosa. Contudo, apresenta os seguintes efeitos colaterais: queimação e passageira sensação de
agulhadas. É um medicamento contraindicado para grávidas e lactantes e
para indivíduos sensíveis a piretroides.
13.4.2 Cipermetrina
A cipermetrina é uma substância do grupo dos piretroides que age por contato
e ingestão em vários alvos biológicos, como o bicudo, a lagarta-da-maçã, a
mosca-das-frutas, o percevejo-verde, o bicho-furão, entre outros, que atacam
diversas culturas como algodão, arroz, batata, café, feijão, milho e tomate.
Possui um grupo alfaciano potencialmente tóxico bloqueando a condução nervosa. Apresenta largo espectro de ação e atua como inseticida e
acaricida. Não se degrada por ação da luz solar e apresenta baixa toxicidade
a animais de sangue quente, sendo, porém, muito tóxico a peixes e outras
espécies aquáticas.

Em geral, os piretroides
são de rápida absorção
e metabolização, sendo
facilmente excretados por
mamíferos.

Estudos demonstraram
que a epiderme de ratos
é muito mais permeável
à cipermetrina que a
epiderme humana.

A legislação brasileira não
autoriza a aplicação da
permetrina na cultura de
alfaces.

É facilmente absorvido pelo trato gastrointestinal e respiratório, mas é
pouco e lentamente absorvido pela pele, apesar de o piretroide depositar-se e
permanecer superficialmente na epiderme.
Por ter caráter lipofílico, os produtos do metabolismo da cipermetrina distribuem-se preferencialmente no tecido adiposo. A meia-vida de
eliminação testada em ratos é de 30 dias. Em mamíferos, a maior parte
absorvida é rapidamente metabolizada no fígado, originando metabólitos
inativos que são excretados na urina ou nas fezes. É mais tóxica quando
administrada por via oral.
Os piretroides agem primariamente no sistema nervoso dos vertebrados, retardando o fechamento do canal de sódio da membrana neural,
gerando uma “corrente residual de sódio” que, progressivamente, causa hiperexcitação do sistema nervoso. Essas substâncias podem causar danos
prolongados ou até permanentes em nervos periféricos.
Os principais sintomas observados incluem alterações no fígado, rins,
pulmões, adrenais e epiderme, destacando-se, entre outros: formigamento,
prurido, eritema e ardor nas áreas expostas, irritação ocular com lacrimação e
conjuntivite, irritação do trato respiratório, náusea, vômito, dor abdominal, sintomas neurológicos, dor de cabeça, vertigem, anorexia, alterações da consci-
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ência, edema pulmonar, irritação gastrintestinal, salivação, visão turva, edema
de glote, palpitação, arritmia, hipotensão, taquicardia, broncoespasmo, fasciculações musculares, convulsões e coma.
13.4.3 Fenpropatrina
Estudos em cobaias
animais sugerem a
possibilidade de efeitos
carcinogênicos da
cipermetrina em seres
humanos.

O piretroide fenpropatrina
não se acumula nem é
lixiviado no solo.

Deltametrina e DDT
são usados no controle
da malária na África
do Sul, onde foram
detectados resíduos
desses praguicidas no leite
materno.

Pertencente à classe dos inseticidas e acaricidas, esse piretroide é usado
em aplicações foliares em várias culturas como algodão, café, cebola, crisântemo, feijão, maçã, mamão, repolho, soja e tomate, no controle de vários
insetos. Apresenta ação repelente.
Não é solúvel em água, mas é solúvel em solventes orgânicos. Altas
concentrações são encontradas em tecidos adiposos. Por ser corrosivo, irrita os olhos causando vermelhidão, inchaço, dor e, algumas vezes, danos
irreversíveis. Pode ser fatal por ingestão e perigoso por inalação, pois é um
irritante respiratório, devendo ser evitada a inalação de seus fumos. Causa
moderada irritação dérmica.
A toxicidade aguda a humanos é semelhante aos outros piretroides e
inclui redução da atividade motora, hiperexcitabilidade, tremor, diarreia, salivação. Pode causar os seguintes sintomas: irritação da pele e olhos, irritabilidade
ao som e ao contato, sensação facial, zunido, arrepio, dormência, dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, diarreia, fadiga.
Casos severos de intoxicação incluem problemas pulmonares e rigidez
muscular. Se ingerido, pode penetrar diretamente nos pulmões, sendo de difícil eliminação, causando danos graves e, até mesmo, a morte. É altamente
tóxico a mamíferos por via oral e extremamente tóxico a abelhas. Tóxico também a aves, organismos aquáticos e peixes onde se bioconcentra. Experimentos em ratos não indicam efeitos carcinogênicos.
Em condições aeróbias se degrada por processos fotoquímicos e
microbiológicos, tendo uma vida média no solo de 33 a 34 dias quando é
fortemente adsorvido, resistindo à lixiviação, exceto em solos arenosos que
contêm pouca matéria orgânica. Não há indícios que contamine as águas
subterrâneas em condições normais.
13.4.4 Deltametrina
A deltametrina é um dos inseticidas mais utilizados em todo mundo. Possui
amplo espectro de ação e dentre todos os piretroides é o mais tóxico para vertebrados. É efetivo contra insetos por ingestão e contato direto. Juntamente
com outros piretroides (permetrina, cipermetrina), organofosforados (malation)
e organoclorados (DDT), desempenha um importante papel no controle dos
vetores da malária.
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Na agricultura é usado contra formigas, gorgulho e besouros para proteger várias culturas como algodão, milho, cereais, soja e vegetais. Muito usado em campos de golfe, jardins, gramados e domicílios, para o combate de
pulgas, carrapatos, aranhas, formigas, baratas. Tem também sido empregado
para desinfetar grãos de cereais armazenados.
Em geral, os piretroides interferem com a produção e a condução de
sinais no sistema nervoso. O deltametrina é uma neurotoxina e, por ter um
grupo ciano, induz uma inibição duradoura do canal de sódio. Não é muito
sensível à luz e tende a ser estável em pH ácido e neutro, mas é muito susceptível à hidrólise em pH alcalino.
A Organização Mundial da Saúde classifica a deltametrina como uma
substância moderadamente tóxica, mas a ingestão apresenta um perigo para
a saúde. A contaminação dérmica é leve e rápida. Por ser pouco volátil, são
baixos os riscos por inalação, mas pode causar vertigem, cefaleia e tosse. O
envenenamento pode provocar fortes dores abdominais, convulsões, vômito
e perda da consciência.
No entanto, esse piretroide é muito tóxico à vida aquática, particularmente
aos peixes, mas não causa significativa mortalidade devida à baixa biodisponibilidade por ser fortemente adsorvido ao solo e degradar-se rapidamente.
Vários vetores da malária têm manifestado resistência à deltametrina
através do engrossamento da cutícula que dificulta a penetração do produto.
Também têm desenvolvido resistências metabólicas.
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14. Herbicidas
Os herbicidas são praguicidas que têm a função de evitar, reduzir ou eliminar as ervas daninhas que infestam o solo. Mais usados que os inseticidas,
os herbicidas correspondem a 40% da produção de praguicidas. Em geral,
ligam-se ao solo, sobretudo nas partículas minerais de argilas. Podem ser
classificados de diversos modos:
• Conforme a estrutura química: são agrupados conforme o grupo químico
a que pertencem;
• Quanto à ação geral: podem ser seletivos e não-seletivos. Os herbicidas
seletivos agem como um hormônio controlando uma dada mudança química. Os não-seletivos atacam indiscriminadamente a vegetação e geralmente interferem na fotossíntese.
• Quanto à forma de aplicação: podem ser aplicados diretamente no solo
ou às folhas (de contato e sistêmicos). Os herbicidas aplicados no solo se
movem das raízes até as folhas e os de contato são aplicados nas folhas,
reagindo rapidamente no ponto de contato, não se movendo nos sistemas
internos dos vegetais. Os herbicidas sistêmicos são também aplicados nas
folhas de onde se movem até os pontos de crescimento dos vegetais.

197

Deltametrina é um
inseticida potente é usado
em iscas e armadilhas com
a finalidade de capturar
uma grande quantidade de
insetos.

O impacto ambiental
da deltametrina é sério,
pois, tal como os outros
piretroides, é um inseticida
pouco seletivo.

Os herbicidas pósemergentes são muito
eficazes, mas comumente
é difícil matar as ervas
que possuem um sistema
radicular profundo.

• Conforme o tempo de aplicação: podem ser pré-emergentes e pós-emergentes. Os pré-emergentes são aplicados logo após a semeadura, antes que
as plantas infestantes tenham germinado. A ação caracteriza-se pela criação
de uma barreira em torno das sementes não germinadas, impedindo o desenvolvimento de ervas daninhas. Os herbicidas pós-emergentes são aplicados quando as plantas daninhas já emergiram e agem sobre suas raízes.
• Quanto ao mecanismo de ação: os herbicidas podem agir inibindo os
processos enzimáticos, desacoplando a fosforilação do transporte eletrônico ao longo da cadeia respiratória, reduzindo a taxa de formação de ATP
pela célula. Podem também interferir na ação dos cloroplastos, ou ainda
simular o papel da auxina.

14.1 Paraquat
Produzido em 1961 e largamente empregado como herbicida, o paraquat é um
composto quaternário de amônio. Herbicida de contato não-seletivo, o produto
é muito eficaz e não apresenta efeitos ambientais cumulativos. No solo é rapidamente adsorvido pelos minerais argilosos. Degrada-se fotoquimicamente
originando compostos menos tóxicos. Também pode ser degradado por ação
de microorganismos do solo. Sua estrutura química é apresentada na Figura 28.
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Figura 28: Estrutura química do paraquat.

O paraquat é solúvel em água e insolúvel em solventes orgânicos apolares. É estável em meio ácido ou neutro, mas hidrolisa-se facilmente em meio
alcalino. Em meio aquoso não é volátil, explosivo ou inflamável. Devido à baixa pressão de vapor, não é absorvido pela via respiratória.
Há suspeitas de possíveis
relações entre o uso
do paraquat e o mal de
Parkinson.

O paraquat pode causar
intoxicações fatais por
ingestão, absorção
cutânea, especialmente
se a pele estiver lesada
e, possivelmente, por
inalação.

O glifosato é rapidamente
adsorvido no solo, não
sendo facilmente lixiviado.
Portanto é pouco provável
que contamine as águas
subterrâneas.

Ataca as partes aéreas das plantas e as gramíneas são as mais sensíveis. O principal efeito é a peroxidação do componente lipídico das membranas celulares. A atividade herbicida do paraquat envolve a interferência no
sistema intracelular de transferência de elétrons, inibindo a redução de NADP
a NADPH durante o processo fotossintético, quando os radicais superóxido,
oxigênio singlete, hidroxila e peróxido são formados nos vegetais. Como resultado desse processo, os lipídios das membranas celulares são destruídos
pela polimerização de compostos lipídicos insaturados.
Quando usado cuidadosamente, não polui fora da área de aplicação,
sendo assim considerado um herbicida não poluente ambientalmente, apesar
de seus graves efeitos toxicológicos. Quando ingerido, é muito tóxico a humanos, apresentando elevada taxa de mortalidade. A ingestão em concentrações
inferiores a 20 mg/kg causam problemas no trato digestivo, enquanto que, em
doses de 20 a 40 mg/kg, provoca lesões no fígado, pulmões e coração, além
de insuficiência renal, podendo resultar na morte do indivíduo, em torno de 30
dias após a ingestão. Doses superiores a 40 mg/kg levam rapidamente a óbito.
Os sintomas incluem, entre outros, vômitos, diarreia, lesões cáusticas ulcerosas orais e faríngeas, bilirrubina, insuficiência renal e insuficiência respiratória.

14.2 Glifosato
Introduzido em 1971, o glifosato, cuja estrutura química é mostrada na Figura
29, é um herbicida não-seletivo, sistêmico e pós-emergente de elevada eficiência no controle de ervas daninhas.

Figura 29: Estrutura química do glifosato.

Glifosato é indicado no combate de ervas daninhas em culturas de arroz, cana-de-açúcar, café, milho, soja, fumo, uva, ameixa, banana, pêssego,
entre outros. O herbicida é comumente pulverizado, sendo absorvido pelas
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folhas das plantas. Liga-se firmemente ao solo onde é rapidamente metabolizado e inativado por desfosforilação, não sendo transportado para as águas
subterrâneas. No solo, tende a eliminar as bactérias que regeneram o solo.
É também empregado no controle de ervas aquáticas e sua presença em
água potável deve-se, em parte, à aplicação direta em corpos d’água, onde a
toxicidade do herbicida é acentuada com o aumento da temperatura e do pH.
A atividade herbicida do glifosato é exercida através da inibição da enzima 5-enolpiruvoil-shikimato-3-fosfato sintetase, que sintetiza os aminoácidos
fenilalanina, tirosina e triptofano.
O composto é absorvido por via oral e dérmica e, quando ingerido em altas doses, pode causar danos hepáticos e renais. Não afeta o sistema nervoso.
Os seguintes efeitos agudos e crônicos têm sido observados em humanos: dermatite de contato, ulceração ou lesão da mucosa gástrica, hipotensão, conjuntivite, choque cardiogênico, arritmia, edema pulmonar, lesão renal, elevação de
enzimas hepáticas, aumento do teor de leucócitos, entre outros sintomas. São
controversos os estudos sobre os efeitos carcinogênicos em seres humanos.
O herbicida é excretado, sobretudo pela urina, mas a excreção biliar é
limitada e a eliminação por expiração do ar é muito baixa.
Em determinadas espécies animais, as exposições em doses elevadas
e administradas por longo tempo resultam em defeitos congênitos da prole.
Além dos peixes, os invertebrados aquáticos apresentam elevada sensibilidade ao herbicida e aos componentes dos produtos disponíveis comercialmente. O glifosato é também muito tóxico a microorganismos, especialmente
bactérias e fungos.
Na Argentina, onde foi massivamente usado, há registros da resistência
ao glifosato, implicando inclusive em perda de fertilidade do solo. Microorganismos que possuem uma forma da enzima 5-enolpiruvoil-shikimato-3-fosfato
sintetase têm apresentado resistência.

O glifosato tem sido muito
empregado no combate
a ervas em plantações
de soja geneticamente
modificadas.

Uma grande vantagem do
uso dos herbicidas é que
substituem com eficiência
a retirada mecânica
ou manual das ervas
indesejáveis.

Os EUA pulverizam vários
herbicidas, inclusive o
glifosato, nas plantações
colombianas de coca.

14.3 Ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) e Ácido triclorofenoxiacético (2,4,5-T)
O ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), produzido durante a Segunda Guerra
Mundial, foi o primeiro herbicida seletivo e sistêmico empregado no controle
de plantas daninhas latifoliadas anuais. O herbicida é comercializado e usado
até hoje no combate a diversas ervas infestantes em culturas de cereais, árvores frutíferas, cana-de-açúcar, bem como no controle florestal, tendo substituído a capina no campo. Pode ter pequena ou moderada persistência no solo.
A aplicação de doses consideradas normais em solos argilosos e de clima
quente, a atividade residual do herbicida não é superior a quatro semanas. Em
solos secos e frios, a decomposição é consideravelmente reduzida.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) classifica o 2,4-D
como um herbicida hormonal de toxicidade II, ou seja, moderadamente tóxico. A
absorção pode ser por contato dérmico, ingestão e inalação. Durante o período
da exposição pode produzir neurite periférica retardada e diabetes transitória.
Entretanto, em doses elevadas, causa lesões degenerativas hepáticas e renais.
O ácido triclorofenoxiacético (2,4,5-T) é um herbicida extremamente
irritante e comporta-se semelhantemente ao 2,4-D. Possui dioxina como impureza, substância muito tóxica e que causa o aparecimento de cloroacnes,
abortos e efeitos teratogênicos e carcinogênicos. Por ser muito tóxico, a aplicação do praguicida em áreas como arrozais, canaviais e pomares foi proibida desde 1985 pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).

O herbicida 2,4-D foi
sintetizado em 1942 e,
no entanto, ainda hoje,
os efeitos sobre a saúde
humana e o meio ambiente
não são bem esclarecidos.

A adsorção da atrazina é
proporcional à quantidade
de matéria orgânica e ao
teor de umidade do solo.

A Organização Mundial da
Saúde recomendou para
o 2,4-D, a concentração
máxima de 30 μg/L na água
de abastecimento público.

A atrazina é um dos
herbicidas frequentemente
detectados em águas
superficiais e subterrâneas
de regiões agrícolas
portuguesas.

As manifestações clínicas desses herbicidas incluem: anorexia, irritação da pele exposta, enjoo, vômito, irritação do trato gastrointestinal, dores
torácicas e abdominais, cansaço, fraqueza, fasciculação muscular, confusão
mental, convulsões e coma.
O 2,4-D e o 2,4,5-T enquadram-se como os herbicidas seletivos mais
usados. Simulam a ação da auxina, um hormônio natural responsável pelo
crescimento de vegetais. O crescimento exagerado e deformado dizima as
plantas indesejáveis: as células incham e os tecidos tornam-se muito finos
para o transporte químico através das raízes, dificultando a absorção de água
e de nutrientes. Ambos possuem estrutura similar ao hormônio e alteram o processo natural, matando ervas daninhas, sem, no entanto, atacar as gramíneas.
A estrutura química desses dois herbicidas pertencentes à classe dos
ácidos fenoxiacéticos é mostrada a seguir, na Figura 30.

Figura 30: Estruturas químicas do (2,4-D) e do (2,4,5-T).

O 2,4,5-T é apenas moderadamente tóxico. Entretanto, em sua síntese, é produzido, conjuntamente, traços do composto extremamente tóxico
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCCD). As dioxinas são organoclorados
e persistem muito tempo no solo e na água. Em grandes concentrações, dizimam animais pequenos e, em humanos, bloqueiam as glândulas sebáceas
surgindo uma acne persistente e repugnante. O TCCD é carcinogênico, teratogênico e induz a atividade da oxidase de função mista do fígado. Na Figura
31, é apresentada a estrutura química dessa substância.

Figura 31: Estrutura química do TCCD.
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O agente laranja é um herbicida produzido pela mistura dos compostos 2,4-D e o 2,4,5-T, o principal constituinte. Foi muito usado pelos EUA
como desfolhante durante a Guerra do Vietnã com a finalidade de deixar o
inimigo descoberto e destruir as colheitas. Intencionalmente ou por negligência, o país invasor produziu o agente laranja contendo altos teores do subproduto TCCD, pulverizando-o sobre as matas e aldeias vietnamitas, o que
foi catastrófico, pois grande parte do habitat natural foi destruído como manguezais e florestas. Graves sequelas aconteceram com a população do país
invadido e também com os próprios soldados norte-americanos. Milhões de
pessoas expostas foram acometidas de enfermidades irreversíveis, incluindo malformações congênitas, câncer de diversas naturezas, e síndromes
neurológicas com danos cerebrais irreversíveis. Mudanças genéticas têm
sido observadas na prole das pessoas expostas, inclusive os descendentes
de segunda geração (netos).

14.4 Atrazina
Conhecido como atrazina, o composto 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina, é um herbicida sistêmico, seletivo e utilizado no controle pré- e
pós-emergente de ervas de folhas largas. É efetivo e de baixo custo, sendo
empregado em diversas culturas, como o milho, o sorgo e a cana de açúcar.
Pertencente à família das triazinas, a atrazina inibe a fotossíntese através do
bloqueio do transporte eletrônico. O vegetal morre por inanição e por processos oxidativos causados pelo bloqueio do transporte eletrônico.
Nos vegetais tolerantes, o herbicida é prontamente metabolizado, gerando formas atóxicas. Contudo, as plantas mais sensíveis à sua ação sofrem
clorose, resultando na necrose dos tecidos.
A estrutura molecular da atrazina é apresentada na Figura 32.

Figura 32: Estrutura molecular da atrazina.

A atrazina é um composto polar e fracamente básico e sua solubilidade em água é praticamente independente do pH, apesar de ser mais
solúvel em valores de pH inferiores a 2,0. Degrada-se no solo por ação de
micro-organismos, onde pode permanecer em torno de 13 a 260 dias. A biodegradação pode ocorrer por hidrólise da ligação C-Cl e desalquilação dos
grupos amínicos.
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A atrazina e seus derivados são relativamente persistentes no ambiente, contaminando o solo e o meio aquático. Apesar de ainda serem mundialmente usados, inclusive nos EUA, os países da União Europeia o baniram em
virtude dos evidentes registros ecotoxicológicos de contaminação da água,
resultando em efeitos endócrinos e hormonais (alteração do ciclo menstrual
de mulheres e redução do nível de esperma nos homens), além de indícios
de possíveis efeitos carcinogênicos e teratogênicos. O uso intensivo e a mobilidade nos solos têm contribuído para que este seja um dos pesticidas mais
frequentemente detectados em águas superficiais e subterrâneas.

15. Fungicidas
Fungicidas são compostos de origem natural ou sintética empregados no controle de doenças de plantas causadas não apenas por fungos, mas também
por bactérias, vírus e algas. Previnem e curam doenças que afetam a produtividade e a qualidade das colheitas.
Os fungicidas que inibem temporariamente a germinação dos esporos
são chamados de fungistáticos e os que inibem ou previnem a produção de
esporos são denominados antiesporulantes.
Em geral, vários fungicidas de diferentes naturezas são utilizados em
combinação, em virtude da necessidade de controlar o amplo espectro de doenças e o desenvolvimento de resistência dos fungos aos produtos aplicados.

15.1 Classificação dos fungicidas
O Governo brasileiro usou
o agente laranja para
desfolhar grande área
da floresta Amazônica
na construção da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí.

Estudos recentes indicam
que a atrazina pode mudar
o sexo de rãs.

Um fungicida aplicado em
excesso pode causar danos
fisiológicos à planta.

De acordo com a ação, os fungicidas podem ser classificados como:
• Fungicidas preventivos: são aplicados antes que surjam as esporas dos
fungos, inibindo a germinação e a penetração dos fungos nos tecidos do
hospedeiro;
• Fungicidas erradicantes: são sistêmicos e aplicados para tratar a planta
já atacada por fungos. São absorvidos através das folhas ou das raízes e
movimentam-se por todo o vegetal.
• Fungicidas curativos: agem após a infecção ter-se instalado no vegetal.
O seguinte critério de classificação baseia-se nos efeitos toxicológicos
dos fungicidas:
Classe I - Extremamente tóxico - rótulo vermelho
Classe II - Altamente tóxico - rótulo amarelo
Classe III - Medianamente tóxico - rótulo azul
Classe IV - Pouco tóxico - rótulo verde
Conforme o alvo de aplicação, os fungicidas podem ser usados: a) no revestimento de sementes; b) na desinfecção do solo; c) aplicados sobre as plantas.
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Com relação à mobilidade na planta, os fungicidas podem depositar-se
e permanecer na superfície, ou ser absorvidos, deslocando-se pelo sistema
condutor do vegetal para locais distantes da deposição.
Quanto à absorção pelos esporos, há dois tipos de fungicidas:
• Fungicida de contato: atinge o fungo na fase de repouso, tanto antes
como após o fungo ter encontrado o sítio de infecção. É aplicado quando
os esporos encontram-se na superfície da planta.
• Fungicida residual: é aplicado numa camada prévia da superfície do hospedeiro, à espera do propágulo móvel dos fungos.
Segundo a composição química, podem ser:
• Fungicidas inorgânicos: os mais importantes são os compostos de cobre, de mercúrio, de estanho, de zinco e de enxofre.
• Fungicidas orgânicos: compostos organofosforados, ditiocarbamatos,
carbamatos, hidrocarbonetos halogenados, nitrocompostos aromáticos,
quininas, anilidas, triazinas, entre outros.

203

Os compostos orgânicos
e inorgânicos de mercúrio
foram usados como
fungicidas, inseticidas e
herbicidas, em sementes,
bulbos, frutos e hortaliças.

Sais mercuriais são
empregados em
formulações farmacêuticas
como, por exemplo,
conservante em soluções
nasais. Desde 2001, o
Brasil baniu o uso desses
medicamentos.

15.2 Fungicidas inorgânicos
Vários sais são empregados como fungicidas inorgânicos.
• Compostos de cobre
Os principais compostos de cobre usados como fungicidas são: caldo
bordalesa, cloreto de cobre, oxicloreto de cobre, óxido cúprico, carbonato de
cobre básico, sulfato de cobre, cromato de cobre. Têm amplo espectro agindo
sobre diversos estados patológicos da planta e apresentam ação bacteriana e algicida. Quando aplicados por longo período e em altas doses, o solo
contamina-se afetando a fauna. Pode também eliminar vermes. Há indícios
de que as árvores e áreas vizinhas não sejam contaminadas. Muito utilizados,
pois são de baixo custo, protegem a folhagem controlando muitos patógenos.
O sulfato básico de cobre não é considerado tóxico e sua fitotoxicidade
só se manifesta quando aplicado em doses altas. Por sua vez, o oxicloreto de
cobre apresenta efeitos fitotóxicos através do endurecimento, amarelecimento e crestamento das folhas de plantas jovens.
• Compostos de mercúrio
Dentre os compostos inorgânicos mercuriais mais empregados como
fungicidas, têm-se o cloreto mercúrico, o cloreto mercuroso e o óxido mercúrico. O cloreto mercuroso Hg2Cl2, conhecido como calomelano, foi muito
usado como purgante em seres humanos e como fungicida, principalmente
em horticulturas.
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Crestamento significa a
queima das folhas causada
por falta de irrigação ou por
ataques bacterianos.
Em águas neutras ou
alcalinas, a formação
dos compostos
organomercúricos é
favorecida.
O fungicida tiabendazol foi
usado em humanos como
antihelmíntico. Possui
amplo espectro de ação
antifúngica, sendo um dos
poucos produtos permitidos
em tratamento pós-colheita
de mamão e banana.
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Atualmente, o uso desses fungicidas foi banido, devido aos efeitos muito tóxicos. O mercúrio pode ser transmitido e concentrado na cadeia alimentar, acumulando-se em organismos animais. Quando o mercúrio inorgânico
ou metálico é liberado por ação bacteriana pode passar às formas metilada ou
etilada, muito tóxicas e que afetam o sistema nervoso central.
Ao sedimentar em meios aquáticos, o mercúrio é convertido por bactérias anaeróbias a compostos orgânicos, passando a metilmercúrio, CH3Hg+
ou a dimetilmercúrio (CH3)2Hg, compostos cujas toxicidades são cerca de 100
vezes superiores às apresentadas pelos vapores do mercúrio metálico. As
bactérias anaeróbicas presentes nos sedimentos reduzem CO2 a CH4. O decaimento anaeróbico é favorável à formação dos compostos organomercúricos através do processo de metilação por ação da coenzima metilcobalamina:
		

metilcobalamina

HgCl2

CH3HgCl

+ Cl-

Os compostos inorgânicos do metal são lipossolúveis, altamente tóxicos e permanecem no meio ambiente por longo tempo, integrando-se à
cadeia alimentar. Os peixes são os principais transmissores da cadeia. São
voláteis e emitidos para o ar. Distribuem-se no tecido renal, fígado, pulmão,
coração, baço, intestino e sistema nervoso central.
• Compostos de arsênio
São empregados como fungicidas, o trióxido de arsênio, o arsenato de
chumbo e o arsenato de cálcio. Esses compostos apresentam efeitos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos. Exposições crônicas por vários
anos podem causar câncer de pele, pulmão, bexiga, rins e fígado. Provocam
efeitos cutâneos, doenças gastrointestinais, neurológicas e endocrinológicas.
A contaminação por esses compostos manifesta-se através dos seguintes sinais e sintomas: náusea, vômito persistente, queimação na garganta, esôfago e estômago, sede insaciável, dor na região epigástrica, diarreia, cãibra,
pulso irregular, resfriamento do corpo, rosto azulado e evacuações frequentes,
sanguinolentas e mucoides. Os efeitos neurológicos incluem irritabilidade, inquietação, dor de cabeça crônica, apatia, fraqueza, tontura, delírio, sonolência,
convulsões, coma. Dependendo da dose ingerida, óbito após algumas horas.
• Fungicidas sulfurados inorgânicos
Os fungicidas à base de enxofre são mundialmente utilizados em virtude da alta eficiência no controle de várias doenças em roseiras e espécies
frutíferas, têm ação acaricida, não deixam resíduos tóxicos, além do baixo
custo em relação aos fungicidas orgânicos sintéticos. Porém, podem ser fi-
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totóxicos em excessivas dosagens, especialmente em abóbora, castanheiro,
espinafre, melão, morango, pepino, pera, plantas ornamentais, entre outras
espécies vegetais.

15.3 Fungicidas orgânicos
Dentre os mais empregados, incluem-se: ditiocarbamatos, carbamatos, hidrocarbonetos halogenados, nitrocompostos aromáticos, quininas, anilidas, clorofenóis, triazinas, e derivados organometálicos.
• Fungicidas ditiocarbâmicos e etilenobisditiocarbâmicos
Os ditiocarbâmicos passaram a ser usados na década de 30 do século
XX, assinalando a introdução dos produtos orgânicos como fungicidas. Derivados do ácido ditiocarbâmico são aplicados em folhagens, no tratamento
de sementes e de madeiras para prevenir a ação de fungos. Possuem amplo
espectro de ação e exercem atividades fungitóxicas contra vários patógenos.
A Tabela 16 mostra as características de alguns ditiocarbâmicos e etilenobisditiocarbâmicos.
Tabela 16

CARACTERÍSTICAS DE FUNGICIDAS DITIOCARBÂMICOS E ETILENOBISDITIOCARBÂMICOS
Composto

Características

205

Prolongadas exposições
aos compostos de mercúrio
resultam em distúrbios
renais e neurológicos, e
retardamento mental em
crianças.

Os compostos
organomercúricos
protegem as sementes
contra fungos, mas as aves
podem se contaminar por
ingestão das sementes.
O mercúrio orgânico
distribui-se no fígado
e no cérebro. A maior
toxicidade dos compostos
organomercúricos deve-se
à maior absorção e menor
excreção, acumulando-se
no organismo.

Tiram (Tetrametiltiuram)
Protege as partes aéreas e sementes.
Ferbam
Uso em plantas frutíferas e ornamentais, sarna das rosáceas, antracnose, etc.
(Dimetilditiocarbamato férrico)
Ziram
Possui alto poder residual, uso em hortaliças contra míldios e antracnoses.
(Dimetilditiocarbamato de zinco)
Zineb
Usado em hortaliças e frutíferas no controle de míldios.
(Etilenobisditiocarbamato de zinco)
Mancozeb
Controla a incidência de ácaros em citros. Usado na requeima da batata e
tomate e tem efeito tônico sobre o alho e a cebola.
(Etilenobisditiocarbamato de manganês
e zinco)

• Fungicidas quinônicos
As quinonas são produtos da oxidação de fenóis usadas como corantes
naturais. Possuem propriedades inseticidas, fungicidas, antivirais e alelopáticas. As primeiras propriedades antimicrobianas foram evidenciadas no composto 1,4-benzoquinona no início do século X, tendo sido demonstradas suas
atividades fungitóxica, bactericida, algicida e fitotóxica. A Tabela 17 mostra as
características de alguns fungicidas quinônicos.
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Os fungicidas
ditiocarbâmicos e
etilenobisditiocarbâmicos
exercem também ação
acaricida.

O fungicida Cloranil pode
ser fitotóxico em algumas
sementes, como do tomate
e pimentão.

Tabela 17

CARACTERÍSTICAS DE FUNGICIDAS QUINÔNICOS
Composto

Características

Cloranil
Tetracloroparabenzoquinona

Empregado no tratamento de sementes e desinfestação de bulbos, estacas e
tubérculos. Exposição a altos teores causa depressão, perda de consciência e
morte. Muito tóxico para ambientes e organismos aquáticos.
Inibe a germinação dos esporos. Possui baixa fitotoxicidade, exceto para
algumas cultivares de maçã.

Ditianon
Dicianoditioantraquinona
Diclone
Dicloronaftoquinona

É fitotóxico. Nocivo por ingestão e causa irritação cutânea e ocular. Tóxico a
organismos aquáticos, podendo provocar sérios efeitos em corpos d’água.

• Fungicidas do grupo dos benzimidazóis
Os fungicidas do grupo são sistêmicos. Influenciam a divisão celular
inibindo a biossíntese das turbulinas, proteínas que compõem os microtúbulos
cuja formação é afetada, não havendo a divisão do núcleo. A Tabela 18 mostra
as características de alguns fungicidas.
Tabela 18

CARACTERÍSTICAS DE FUNGICIDAS DO GRUPO DOS BENZIMIDAZÓIS
Composto

Características

Benomil
Metil 1- (butilcarbamoil)
benzimidazol-2-ilcarbamato
Carbendazin
Metil benzimidazol-2-ilcarbamato
Tiabendazol
2-(4-tiazolil)-benzimidazol

Possui propriedades preventivas e curativas contra vários fungos. É tóxico a
microorganismos e invertebrados, como as minhocas.
Apresenta as mesmas características do beno-mil, porém é menos eficiente no
controle das mesmas doenças.
É usado no tratamento de sementes e é um dos poucos produtos permitidos
em tratamentos pós-colheita de muitas frutas.

• Fungicidas do grupo dos compostos aromáticos
Dentre esses fungicidas destacam-se, entre outros, os compostos organoclorados e os nitrocompostos. As características de alguns fungicidas de
natureza aromática são apresentadas na Tabela 19 a seguir.
Tabela 19

CARACTERÍSTICAS DE FUNGICIDAS DE NATUREZA AROMÁTICA

O DNOC é um potencial
e cumulativo poluente
da água, sendo muito
tóxico aos organismos
aquáticos. A toxicidade
a humanos inclui
efeitos carcinogênicos,
reprodutivos, neurológicos.
A toxicidade aguda pode
levar a óbito.
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Composto

Características

Clorotalonil
2,4,5,6-Tetracloroisoftalonitrila

Fungicida e acaricida policlorado, não-sistêmico e de amplo espectro de ação.
Possui longa atividade residual. Muito tóxico a peixes e outros organismos
aquáticos. É moderadamente persistente no solo.
É um composto cloroaromático e fungicida de contato com ação protetora
e erradicante. Não é fitotóxico em dosagens adequadas. Perigoso ao meio
ambiente (Classe II) e altamente tóxico a organismos aquáticos.

Dicloran
2,6-Dicloro-4-nitroanilina
DNOC
2-metil-4,6-dinitro-fenol

Fungicida, herbicida e inseticida derivado de dinitro-fenol, altamente tóxico.
Fitotóxico e queima folhas e flores. Muito tóxico para os organismos aquáticos
podendo causar efeitos irreversíveis em longo prazo
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Atividades de avaliação
1. Escolha um fungicida para fazer comentários sobre as consequências de
seu uso sobre:
a) a saúde humana;
b) a cadeia alimentar;
c) ambientes aquáticos.
2. Estudo de Caso: No Sri Lanka, país asiático, a malária permanece endêmica. Por ser muito eficaz no combate ao mosquito transmissor, o DDT
foi muito usado por 15 anos e o no de casos de malária foi reduzido de
2.800.000 para apenas 17 casos. 6 anos após a proibição do uso do inseticida, o no de casos voltou a aumentar, atingindo 2.500.000. Foi adotado
um programa de combate ao mosquito com um inseticida de relativa solubilidade em água e mais susceptível à degradação, porém muito mais caro e
menos eficaz (a malária continua sendo um sério problema no país). Faça
uma avaliação desse caso real.
3. Comente sobre as vantagens e desvantagens do uso de praguicidas.
4. Explique:
a) A ação diferenciada do Malation sobre os organismos de insetos e vertebrados;
b) Porque o Paration é muito tóxico tanto a insetos quanto a vertebrados;
c) Por que DDT (diclorodifeniltricloretano) é especialmente perigoso a aves
(garças, pelicanos, etc.)?
5. Dentre cada par de compostos, qual o que sofre degradação mais rápida
no meio ambiente? Explique, salientando a sua ação ambiental:
a) CH3CH2CH2CH=CHCl e CH3CH2CH=CHCH2Cl;
b) DDT e DDE;
c) Dieldrin e paration
6. Responda:
a) O DDT provoca disfunção hormonal em aves, alterando a disposição de
cálcio. Quais as consequências causadas por essa ação do inseticida
nessas espécies animais?
b) Que herbicidas são usados na produção do agente laranja? Quais são
as graves consequências do uso desse agente?
c) Porque os fungicidas orgânicos tem substituído os inorgânicos?
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7. As dioxinas possuem a tendência de bioacumular-se e a biomagnificar-se,
mas o paration não apresenta a mesma tendência. Explique essa diferença
de comportamento.
8. Selecione 4 inseticidas (um organoclorado, um organofosforado, um carbamato e um piretroide) e comente sobre suas principais propriedades,
comparando as ações, destacando vantagens e desvantagens do seu uso.
9. Baseando-se na figura explique a trajetória real e a trajetória ideal de um
praguicida no meio ambiente.

Leituras, filmes e sites

@

Ciências 4 – O Solo. São Paulo: Nitta’s Digital Vídeo.
O DVD, com duração de 31 minutos, versa sobre o solo, a sua formação física
e química e os principais biomas da Terra: as florestas tropicais e temperadas,
as taigas, savanas, estepes, tundras e desertos. O DVD focaliza também sobre as atividades humanas baseadas no solo: a agricultura, a pecuária e a
mineração.
Ciências 7 - O Homem no Planeta Terra. São Paulo: Nitta’s Digital Vídeo.
O volume integra a Coleção Ciências - Ecologia e Meio Ambiente. Tendo
como foco principal o ser humano e sua relação com a Natureza. O DVD
com duração de 28 minutos, aborda sobre os impactos ambientais causados
pelo progresso e pelo crescimento populacional. Analisa também as formas
de utilização racional dos recursos naturais, e os caminhos que norteiam o
desenvolvimento sustentável.
Ética & Ecologia – Desafios do século XXI – Leonardo Boff – Instituto de
Gestão das Águas e Clima – Ingá – Secretaria do Meio Ambiente do Governo
da Bahia.
Reciclagem 7 - Como Implantar Um Programa de Coleta Seletiva. São
Paulo: Nitta’s Digital Vídeo.
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O DVD, com duração de 31 minutos, em 10 passos simples orienta sobre
a implantação de um programa de reciclagem em escolas e comunidades,
tendo como principal objetivo a melhoria ambiental e o desenvolvimento da
responsabilidade cidadã, baseado no consumo responsável, na redução do
desperdício de recursos naturais e no respeito à natureza.
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