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Assunto:
• Dureza total de uma água
• Formação de estalactites e estalagmites
• Solubilidade de gases
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Todas as águas naturais possuem, em graus distintos, um conjunto de sais em solução
que contribuem para a sua maior ou menor dureza.
Pode-se reduzir a dureza de uma água adicionando carbonato de sódio e hidróxido de
cálcio provocando-se a precipitação dos iões cálcio e dos iões magnésio.
As resinas de permuta iónica são outro meio de reduzir a dureza de uma água. Alguns
tipos de resinas trocam os iões de Mg2+ e de Ca2+ por iões de Na+.
Formação de estalactites e estalagmites
Nas grutas calcárias ocorrem impressionantes formações de calcário, umas que pendem
do tecto, as estalactites, e outras que se elevam a partir do solo, as estalagmites.
Como se formam e como crescem?
O calcário (carbonato de cálcio) existente em depósitos subterrâneos é bastante insolúvel
em água:
CaCO3(s)
Ca2+(aq) + CO32-(aq)
Kps = [Ca2+] x [CO32-] = 4,5 X 10-9
mas dissolve-se facilmente em meio ácido:
CaCO3(s) + 2 H+(aq) --.
Ca2+(aq) + H2O(l) + CO2(g)
A água subterrânea é normalmente capaz de dissolver o calcário, pois contém ácidos
produzidos na decomposição da vegetação e dióxido de carbono atmosférico dissolvido, o
que transforma o CaCO3:
CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)

Ca2+(aq) + 2 HCO3-;(aq)

Dado que a reacção de transformação do carbonato em hidrogenocarbonato é reversível,
por evaporação da água o equilíbrio desloca-se no sentido inverso, depositando-se
novamente o carbonato e cálcio sólido
Esta reacção é particularmente importante a pressões mais altas, como as que se
verificam nos depósitos subterrâneos, em que as águas são mais ricas em dióxido de
carbono (o que está de acordo com o Princípio de Le Chatelier):
CO2(g)

CO2(aq)

Para pressões elevadas, este equilíbrio desloca-se no sentido directo, dissolvendo-se mais
dióxido de carbono, Para pressões baixas, o equilíbrio desloca-se no sentido inverso.
Assim, a dissolução do calcário de profundidade leva à ocorrência de formações em
grutas; as águas de infiltração contendo Ca2+ e HCO3- ao atingirem o tecto da gruta, vãose evaporando e provocam precipitação de carbonato de cálcio sob a forma de
estalactites.
As gotículas de água, escorrendo pelas estalactites e evaporando-se, fazem-nas crescer,
pingando sobre o solo e originando estalagmites, fazendo-as elevar do solo.
Por vezes, ao fim de muito tempo, as estalagmites e as estalactites acabam por se unir,
constituindo colunas.

Solubilidade de gases
Porque é que quando se abre uma garrafa de
champanhe, cerveja ou coca-cola se observa
abundante libertação de gás (CO2)?
Embora não tenha qualquer influência na solubilidade
de líquidos e sólidos, a pressão exterior afecta bastante
a solubilidade dos gases.
A temperatura constante, a solubilidade de um gás
num líquido é directamente proporcional à pressão
parcial do gás em solução.
As bebidas gaseificadas são engarrafadas introduzindo CO2, sob pressão, no líquido.
Quando se abre um recipiente com uma bebida gaseificada, a pressão desce subitamente
(produz-se um ruído característico); a solubilidade do dióxido de carbono e a sua
concentração na solução também diminuem, libertando-se bolhas de dióxido de carbono e
algum vapor de água Se, antes de ser aberta, a garrafa tiver sido arrefecida, a libertação
de gás dissolvido é menor.
A solubilidade de gases em água depende, também, da temperatura, diminuindo quando a
temperatura aumenta..
Por esta razão, quando se aquece água, à medida que a temperatura aumenta, o ar
dissolvido começa a libertar-se sob a forma de bolhas, muito antes da água atingir a
temperatura de ebulição.
A baixa solubilidade do oxigénio molecular, O2, em água quente é responsável pela
poluição térmica porque o aquecimento da água diminui o teor de dioxigénio na água,
pondo em risco a vida aquática.

