A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química dAS
Piscinas
É tão bom mergulhar numa piscina fresca num dia quente
de Verão ou dar umas braçadas vigorosas numa piscina
aquecida num gelado dia de Inverno. Mas para que o faça
de forma saudável (e segura), é preciso garantir a química
correcta nas piscinas.
Existem vários processos químicos associados à qualidade
da água das piscinas, mas o mais importante é, sem qualquer
dúvida, a desinfeção com compostos de cloro. O “cloro
das piscinas” é um desinfetante químico com uma injusta
má reputação. Um amigo mal compreendido, muitas vezes
ligado ao cheiro desagradável, à irritação da pele e aos
olhos vermelhos.
Na verdade, a presença de um desinfetante é essencial
uma vez que as piscinas são excelentes meios de cultura de
micro-organismos patogénicos. Uma piscina mal desinfetada
expõe-nos a diversos perigos originados por vírus, fungos
e bactérias. Por exemplo: dermatites, pé-de-atleta, infeções
de ouvidos e de pele, doença do Legionário, gastroenterites
… E muitas outras desagradáveis maleitas.
É aqui que entra a química!
Numa piscina correctamente desinfetada a maioria destes
micro-organismos patogénicos não sobrevive mais de 30
segundos! Os desinfetantes de piscina mais comuns são
o hipoclorito de cálcio e os derivados clorados do ácido
isocianúrico. Em contacto com a água, estes desinfetantes
formam substâncias altamente agressivas para estes micro
-organismos, destruindo-os! E nem é preciso uma grande
quantidade de desinfetante: 4 partes por milhão, qualquer
coisa como uma colher de chá por mil litros de água!
Não é fácil manter os níveis adequados destas substâncias
na água da piscina. Elas são instáveis e degradam-se até
por exposição à luz. Mas o que torna tudo pior são mesmo
os banhistas!
Os desinfetantes clorados reagem também com as gorduras
e proteínas transportadas no corpo dos utilizadores das
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piscinas. Transpiração, cosméticos, protetores solares, óleos
e loções e até células de pele mortas dispersam-se pela
água e reagem com os desinfetantes, reduzindo assim a
sua concentração e o seu efeito protetor. E se o nível de
desinfetantes baixar demasiado, estas reações vão começar
a produzir compostos químicos nocivos: as cloraminas.
Estas sim, responsáveis pela irritação dos olhos e da pele
e pelo chamado “cheiro a piscina”. Este desagradável odor
(também conhecido por “cheiro a cloro”) é na verdade o
cheiro a cloraminas e indica uma piscina em más condições
sanitárias, por falta de cloro!
Da próxima vez que usufruir das delícias de uma piscina
assegure-se de um bom nível de cloro e mergulhe com
confiança, sabendo que a química o protege!

ll Fig. 25.1 Estrutura das cloroaminas.

Para saber mais
Quer seja de verão ou de inverno, por desporto ou por
lazer, a natação está a ganhar cada vez mais adeptos e
a Química é aqui chamada a “banhos” como forma de
garantir o bem-estar de todos os que gostam de usufruir
dos benefícios de uma piscina.
No Egito e na Grécia antiga, a natação era já considerada
como um desporto fundamental para o bem-estar do corpo.
Os romanos difundiram por todo o seu império uma cultura
de lazer associada à água impulsionando a construção de
termas, banhos públicos e piscinas através de verdadeiras
obras de engenharia capazes de fazer inveja aos sistemas
atuais de fornecimento de água.
Entretanto, apenas em meados do século XIX as piscinas
voltam a ser populares. Nestas, os primeiros sistemas de
limpeza eram apenas físicos, consistindo na utilização de
filtros para remover as partículas de maiores dimensões,
sendo constante a renovação total da água (o que também
encarecia a manutenção destas estruturas!).

ll Fig. 25.2 Estrutura do ácido tricloroisocianúrico. Quando
reage com a água, este ácido gera ácido hipocloroso,
HClO) (tal como o hipoclorito de cálcio, Ca(ClO)2, e o
hipoclorito de sódio, NaClO). O ácido hipocloroso é um
oxidante forte que destrói os micro-organismos.
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O primeiro registo de utilização do cloro como desinfetante
é de 1897, quando, para combater um surto de febre tifóide
em Kent, no Reino Unido, adicionaram lixívia – uma solução
de hipoclorito de sódio (NaClO) – para desinfetar a água. No
início do século XX, começou a generalizar-se a utilização
do cloro como forma de tornar a água potável, tendo sido
esta uma das principais descobertas que contribuiu para o
aumento da esperança média de vida!
No entanto, a fama do cloro enquanto desinfetante devia
ser partilhada com o ácido hipocloroso (HClO) – este sim, o
verdadeiro responsável pela destruição dos micro-organimos
presentes na água. Os principais desinfetantes à base de
cloro são o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio e os
derivados do ácido isocianúrico (H3O3C3N3). Os derivados
do ácido isocianúrico têm a vantagem de estabilizar o cloro
e evitar perdas por evaporação ou por decomposição por
ação da radiação ultravioleta.
A concentração do ácido hipocloroso é fortemente dependente
do pH da água, razão pela qual é necessário um controlo
rigoroso deste parâmetro químico, o qual é regulado através
da neutralização – processo químico que envolve a adição
de substâncias básicas ou ácidas para que o pH se situe
dentro dos valores recomendados. Além do mais, águas
muito ácidas ou muito alcalinas podem também estragar
o equipamento da piscina, assim como causar irritações na
pele e nos olhos.
Por fim, para ter a água transparente e límpida que nos
convida a dar um mergulho, poderá ainda ser necessário
adicionar clarificantes, como por exemplo, o sulfato de
alumínio e algicidas, como os sais de ferro, que evitam o
crescimento de algas.
Enquanto banhista pode também ajudar a Química e contribuir para a qualidade da água, adotando comportamento
simples, como por exemplo tomar sempre o duche antes
de entrar numa piscina evitando assim levar para dentro de
água ainda mais resíduos!

Curiosidade
Quando pensamos em algo muito ácido surge-nos logo
à ideia um sumo de limão ou de laranja – sem açúcar! No
entanto, o que para uns é ácido para outros pode até ser
doce. Nesse sentido, os químicos utilizam uma escala própria
para quantificar a acidez de uma determinada solução – a
escala de pH.
O pH foi um conceito proposto pelo dinamarquês Søren
Peter Lauritz Sørensen, em 1909, quando este era diretor
do departamento de Química da empresa cervejeira Carlsberg e se debatia com o desafio de otimizar o processo
de produção da cerveja. O termo pH significa, literalmente,
potência de hidrogénio (a maior ou menor acidez de uma
solução está relacionada com a quantidade de iões hidrogénio presentes) e o seu valor varia geralmente entre 0 e
14. Assim, uma solução será ácida se registar um pH inferior
a 7, neutra para valores de pH iguais a 7, e básica se os
valores de pH forem superiores a 7. O sumo de limão, com
pH próximo de 3, é mais ácido que o sumo de laranja, que
tem pH perto de 4 (a acidez de todos os citrinos deve-se à
presença nestes frutos do ácido cítrico, sendo que o limão
é o citrino que apresenta uma maior concentração deste
ácido). Na escala de pH, esta diferença de uma unidade
significa que o sumo de limão é dez mais vezes mais ácido
do que o sumo de laranja, uma vez que a escala de pH é
uma escala logarítmica. Assim, por exemplo, uma lixivia com
pH igual a 13 é cem vezes mais básica que um detergente
amoniacal com pH igual a 11.
A escala de pH permite que a definição de ácido ou de base
não dependa de métodos sensoriais, como o olfato ou o
paladar (o que seria extremamente perigoso no caso de
substâncias corrosivas, como por exemplo o ácido sulfúrico,
capazes de provocar queimaduras), e que todos aqueles
que diariamente necessitam de lidar com o controlo deste
parâmetro possuam uma ferramenta universal para o seu
trabalho.

ll Fig. 25.3 Valores de pH de alguns líquidos comuns.
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Faça em Casa
O controlo do pH da água das piscinas é fundamental para
assegurar uma boa desinfeção das mesmas, assim como
para evitar o risco de irritação nos olhos. O pH do líquido
do nosso globo ocular é de 7,4, razão pela qual o pH da
água deve estar num intervalo próximo deste valor. Desta
forma, devem ser realizadas medições regulares deste
parâmetro químico para assegurar a qualidade da água
para os banhistas.
Para medir o pH da água de uma piscina, técnicos e particulares
têm à sua disposição vários kits com soluções, reagentes e
aparelhos cientificamente testados. O que propomos que
faça em casa é a construção de um desses kits, com fitas de
papel de filtro e uma solução de indicador de couve-roxa.

Material
•
•
•
•
•
•
•
•

Couve roxa
Água
Limão
Bicarbonato de sódio
Taça
Copos de plástico
Filtros de papel de café
Coador

Procedimento
1. Leve à ebulição cerca de 150ml de água.
2. Junte, numa taça, uma folha grande de couveroxa partida em pedaços, e adicione a água,
agitando até a água apresentar uma cor
escura arroxeada-violeta (entre 10 a 15min).
3. Coe a mistura anterior para um copo de modo
a ficar apenas com o líquido. Deixe arrefecer.
4. Corte o papel de filtro em tiras e mergulhe
as mesmas dentro do copo para o papel
absorver a solução de couve-roxa.
5. Retire as tiras do copo e deixe secar (entre 30min
a 60min). Reserve a solução de couve-roxa.

6. Num dos copos, prepare uma solução de
bicarbonato de sódio adicionando para
isso uma colher de café de bicarbonato
a cerca de 20ml de água.
7. Adicione a um dos outros copos a
mesma quantidade de sumo de limão
e, no terceiro copo, coloque também,
aproximadamente, 20 ml de água.
8. Em cada um dos copos coloque uma das
tiras preparadas no ponto 5 de modo a
que uma das extremidades da tira fique em
contacto com o conteúdo de cada copo.
9. Retire e observe a cor apresentada por cada tira.
10. Adicione uma colher de café da água de couve
roxa guardada no ponto 5 e verifique a cor
final apresentada por cada um dos líquidos.

Resultado
Um kit completo para testar o pH de qualquer solução!

O que aconteceu
A couve roxa contém antocianinas, pigmentos responsáveis
por uma variedade de cores da natureza (ver “Química das
cores de Outono”). Desde o vermelho dos frutos ao azul
das flores, a cor destes pigmentos varia em função do pH
do meio onde se encontram.
Quando se modifica o pH do meio, a estrutura das antocianinas é alterada o que provoca as mudanças de coloração.
Desta forma, em meio ácido, como no sumo de limão, a
antocianina recebe um ião hidrogénio (H+), dando origem
ao catião flavílio de cor avermelhada. Por sua vez, em meio
básico, a antocianina perde iões H+ formando um composto
de cor verde-azulada.
Esta mudança de cor permite determinar o pH de uma
solução, funcionando assim como um indicador ácido
-base, semelhante aos utilizados para controlar o pH
das piscinas.

ll Fig. 25.4 Estrutura da cianidina. A cianidina origina os
pigmentos antocianinas, por ligações a moléculas de
açúcares (hidratos de carbono). No caso particular da
antocianina extraída da couve-roxa, a sua estrutura apresenta duas moléculas de glucose ligadas pelos átomos
de oxigénio nas posições 3 e 5, respetivamente.
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Os indicadores ácido-base são compostos químicos que
apresentam cores distintas em meio ácido e em meio básico
e cuja cor varia num intervalo de pH conhecido.
Um dos indicadores utilizados para análise do pH das piscinas, o vermelho de fenol, apresenta para valores de pH
abaixo de 6,6 cor amarela e, para valores de pH acima de
8,0, adquire uma cor vermelho/magenta. O intervalo de pH
entre estas cores, ou seja, de 6,6 a 8,0 (muito próximo dos
valores aceitáveis para o pH da água das piscinas, razão
pela qual este é o indicador mais utilizado) corresponde ao
que chamamos em química de zona de viragem. O que os
técnicos fazem é colocar uma amostra da água da piscina
num estojo de análise e adicionar algumas gotas deste
indicador fazendo depois uma comparação entre as cores
obtidas e uma escala padrão (que mostra as diferentes cores
apresentadas pelo indicador para os valores da escala de pH).
Os indicadores de pH podem existir na forma de solução,
ou de fitas de papel, semelhantes às que produzimos com
o papel de filtro. Os indicadores baseiam-se no método
colorimétrico para determinação do pH, o qual é apenas
utilizado quando não são necessárias medições contínuas
nem muito rigorosas, dada a subjetividade da observação
e comparação das cores. Para medições rigorosas, existem
aparelhos medidores de pH nos quais é possível ler diretamente o valor do pH da solução.
E agora que já tem o seu próprio kit para medir pH, como
sugestão, pode verificar o pH das diversas soluções que
tem em casa (elixir, sumos, vinagre, shampoo, detergentes)
bastando para isso verificar as cores da solução de couve-roxa
para diferentes valores de pH (ver figura 25.5).

NOTA DE SEGURANÇA
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos comuns.
As crianças deverão sempre ser supervisionadas por um
adulto responsável. Os autores e a Universidade de Aveiro
não assumem qualquer responsabilidade por danos ou
prejuízos sofridos em resultado das experiências descritas.
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A desinfeção de águas pode também ser
obtida por combinação de luz, oxigénio e um
foto-sensível. Este método de inativação de
micro-organismos utiliza a energia solar e
um corante adequado (fotossensibilizador)
para gerar compostos de oxigénio de elevada
citotoxicidade, que conduzem à morte dos
organismos unicelulares. É um método com
largo espetro de acção e que não induz
resistências dos micro-organismos, pelo que
tem uma aplicação muito promissora na área
ambiental, nomeadamente, na desinfeção de
águas de consumo, residuais e piscícolas.
Esta terapia tem sido considerada como
uma alternativa aos métodos convencionais
de desinfeção da água e recentemente foi
demonstrada a sua eficácia na eliminação de
bactérias, usando porfirinas catiónicas como
fotossensibilizadores. O desenvolvimento
de novas moléculas (materiais híbridos
nanomagnete-porfirina) que possam vir a
ser consideradas bons fotossensibilizadores
para serem aplicadas em formulações para
desinfeção de águas, resultou já numa
patente de invenção nacional (PT103828)
atribuída à Universidade de Aveiro.
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ll Fig. 25.5 Relação entre as cores da solução de couve-roxa
e o respectivo pH: vermelho 1-3, rosa 4-5, violeta 6-7, azul
8-9, verde 10-12, amarelo 13-14.

