Carlos C. Romão
Professor catedrático aposentado, ITQB NOVA, ccr@itqb.unl.pt

Tenho o privilégio de viver num sítio onde a janela
sul me desvenda uma vastidão atlântica, mais ou
menos azulada, para a qual converge a majestosa
fita líquida do Tejo. Para além da beleza, nada disto
é extraordinário visto que a água é a substância
mais abundante no nosso planeta, cobrindo
cerca de 71% da sua superfície. A sua composição
química, H2O, inclui o primeiro (hidrogénio) e o
terceiro (oxigénio) elementos mais abundantes no
Universo, pelo que também não é improvável que a
água seja a terceira substância mais abundante no
Universo.
Alguma publicidade recorda-nos que somos
constituídos por 70% de água mas ninguém precisa
de ser lembrado de que sem água não há vida.
Perante tanta água que sentido faz o título deste
texto? Se não é pela sua raridade que a água é
improvável então porque será? Yuan T. Lee, Prémio
Nobel da Química em 1986, diz porquê [1]:
“A água é esquisita. É um líquido, quando deveria ser
um gás; expande quando deveria contrair; e dissolve
quase tudo que toca, se tiver tempo suficiente. No
entanto, sem a esquisitice da água, a Terra deveria ser
mais uma bola de gelo sem vida no espaço.”
Aos olhos de um esquimó, é perfeitamente provável
que partindo a superfície gelada de qualquer lagoa
se encontre água líquida e, com sorte, peixes a
nadar. No entanto, aos olhos de um químico que
preparou e estudou muitas outras substâncias
líquidas, isso é perfeitamente improvável.
De facto, o arrefecimento da esmagadora maioria
dos líquidos leva a que a parte solidificada seja mais
densa do que o líquido e se afunde, mantendo-se a
superfície no estado líquido até que eventualmente

todo o volume solidifique. Por outras palavras, os
líquidos normalmente congelam de baixo para
cima. Na água, tal não acontece: o gelo é menos
denso do que a água líquida e mantém-se à
superfície. Como é um excelente isolante térmico,
impede que o frio congele as zonas mais profundas,
onde o esquimó encontra o peixe vivo.
Nesta natureza diversa não é só o peixe que
sobrevive ao frio, mas também toda uma variedade
de seres e ovos que, após o degelo, vão repor uma
vida agitada no dito lago. Por outras palavras, a vida
na Terra deve a sua viabilidade a esta improvável
propriedade da água sem a qual já se teria
extinguido numa qualquer era glaciar.
O facto de esta propriedade não parecer estranha
senão aos cientistas que lidam com moléculas
deve-se a que o cidadão comum nunca verá
provavelmente muitos outros líquidos a solidificar.
De facto, a água é a única substância que existe na
natureza nos três estados sólido, líquido e gasoso!
Os outros gases e líquidos com que normalmente
lidamos solidificam e fervem a temperaturas
muito baixas como se pode ver pelos pontos de
fusão, p.f., e de ebulição, p.eb., apresentados na
Tabela 1. Para um não químico a comparação
dos valores reportados nesta tabela necessita de
alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, importa
perceber que, tanto a fusão, como a ebulição são
processos que obrigam as moléculas a afastarem-se
umas das outras. Quanto mais fortes forem as forças
com que se atraem, mais altos serão os valores das
temperaturas de fusão e ebulição. Por norma, estas
forças atractivas intermoleculares, ou de coesão,
aumentam com o tamanho da nuvem electrónica
da molécula (volume da molécula), o qual se
correlaciona, grosso modo, com o aumento do peso
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molecular (PM). Na Tabela 1 apenas o hidrogénio
(H2 ) e o metano (CH4 ) têm um PM mais baixo
do que a água e não é de estranhar que tenham
valores de p.f. e p.eb. mais baixos. Mas que dizer de
todas as outras substâncias que constam da tabela?
A representação gráfica – Figura 1 – dos valores da
Tabela 1 põe em evidência o valor anormalmente
elevado do p.f. da água (0°C) que é praticamente
100°C mais elevado que o de moléculas muito
mais volumosas, como o álcool etílico (C2H5OH)
ou a acetona (C3H6O). Olhando para os valores dos
pontos de ebulição, essa anormalidade é evidente

em relação ao metano (CH4), azoto (N2) e oxigénio
(O2), com valores de PM próximos do da água, mas
já não é tão vincada quando se compara com as
moléculas mais volumosas, como os álcoois ou a
acetona. Todavia, é preciso chegar ao isooctano
(C8H18), o principal componente da gasolina, com
um PM 6,3 vezes maior do que a água, para encontrar
um p.eb. quase igual ao desta! E, mesmo nesse caso,
o p.f. da água é 107,4°C mais elevado do que o do
isooctano!! É claro que tanto o p.f. de 0°C como
o p.eb. de 100°C da água são excepcionalmente
elevados, relativamente ao seu baixo PM.

Tabela 1. Pontos de fusão e de ebulição de substâncias comuns.
Peso
Ponto de
Ponto de
molecular fusão, p.f. ebulição, p.eb.

Substância

Peso
Ponto de
Ponto de
molecular fusão, p.f. ebulição, p.eb.

Substância

Nome

Fórmula

(g/mole)

(°C)

(°C)

Nome

Fórmula

(g/mole)

(°C)

(°C)

Água

H2O

18.02

0.00

100.00

Hidrogénio

H2

2.02

-259.14

-252.87

Oxigénio

O2

32.00

-218.79

-182.96

Azoto

N2

28.01

-210.00

-195.79

CO2

44.01

--

-78.50 (1)

Metano

CH4

16.04

-182.50

-161.49

CH3OH

32.04

-97.60

64.70

C3H8

44.10

-187.70

-42.25

Álcool etílico C2H5OH

46.07

-114.14

78.24

C4H10

58.12

-140.00

-1.00

58.08

-94.70

56.05

C8H18

114.23

-107.40

99.30

Dióxido de
carbono
Álcool
metílico

Acetona

C3H6O

(1)

Passa directamente de sólido a gás (sublimação).

(2)

Principal componente da gasolina.

Propano (gás
de botija)
Butano (gás
de botija)
Isooctano(2)

Figura 1. Pontos de fusão, p.f., e de ebulição, p.eb., dos compostos da Tabela 1, em função do
peso molecular.
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O mesmo tipo de padrão desviante está também
patente na magnitude relativa dos valores da
entalpia (calor) de vaporização (ΔHvap) destas
moléculas, ou seja a energia necessária para passar
uma determinada quantidade de substância da
fase líquida à fase gasosa que decresce na ordem
H2O > C2H5OH > CH3OH > C3H6O > C4H10 > C3H8 >
CH4 >> H2. Como se vê, a água apresenta um valor
mais elevado do que outras substâncias bastante
mais volumosas.
Os pontos de fusão e de ebulição e o calor
de vaporização são chamadas propriedades
coesivas, pois a sua magnitude reflete diretamente
a intensidade das forças que atraem entre si as
moléculas duma substância, evitando que se
afastem. Um p.eb. ou um calor de vaporização mais
elevado traduz uma maior dificuldade em separar
moléculas próximas entre si na fase líquida para
distâncias muito maiores na fase gasosa. Para se
ter uma noção dessa expansão note-se que 18 g
de água (1 mole; 6,022 x 1023 moléculas) ocupam
18 cm3 na fase líquida e cerca de 22400 cm3 na fase
gasosa.
Os valores da Figura 1 põem em relevo a
anormalmente alta coesão das moléculas de
água, especialmente na fase sólida. A quantidade
de energia necessária para fundir 1 kg de gelo
(333.55 kJ) é a mesma que é necessária para
aquecer 1 kg de água de 0°C até 80°C. Este valor
é o mais elevado entre as substâncias que nos
rodeiam e é responsável pela lentidão do degelo e
pelo isolamento térmico que impede (ou atrasa) a
solidificação total da água no lago do esquimó.
A origem destes desvios e da alta coesão das
moléculas de água reside nas chamadas ligações
de hidrogénio (ligações de H) exemplificadas
graficamente na Figura 2. Nesta figura a linha sólida
representa uma ligação química “normal” entre um
átomo de X e um átomo de hidrogénio, H, formando
uma molécula XH, e a linha tracejada, bastante
mais longa, representa uma ligação de H entre
a molécula XH e o átomo Y. A “bolha” à superfície
de Y indica que este tem um par de electrões não
partilhados, i.e., que não participam em ligações
químicas normais. Os símbolos δ+ e δ− representam
pequenas assimetrias na núvem electrónica. Como
um electrão é uma carga eléctrica negativa, δ−
representa um pequeno excesso de electrões em
torno de X e de Y e δ+ uma pequena deficiência de
electrões em torno de H. Esta assimetria de cargas
é fundamental para a existência de ligações de H,
cuja fundamentação teórica é, no entanto, muito
complexa. Importante é ter em conta que estas
ligações só têm importância quando X e/ou Y são
oxigénio (O), azoto (N) ou flúor (F).

Figura 2. Representação
esquemática duma ligação de
hidrogénio (linha tracejada).

No caso da água, X = Y = O e o valor da estabilização
gerada pelas ligações de hidrogénio (O-H
O) é de cerca de 21 kJ/mole. Este valor é baixo
quando comparado com a energia duma ligação
química “normal” como por exemplo a ligação
O-H: 467 kJ/mole. No entanto, é responsável pela
enorme coesão das moléculas de água e pelo seu
comportamento “anormal”.
A Figura 3a) mostra a estrutura duma molécula
de H2O isolada. O átomo de O está ligado a dois
átomos de H e tem à sua superfície dois pares de
electrões não partilhados (“bolhas” a cinzento).
Estas quatro entidades (duas ligações O-H e dois
pares de electrões não partilhados) orientam-se no
espaço de forma aproximadamente tetraédrica.

Figura 3. a) Estrutura molecular
da água; b) cada molécula de H2O
suporta quatro ligações de H.

De acordo com a definição de ligação de H dada na
Figura 2, é óbvio que cada molécula de H2O pode
formar quatro ligações de hidrogénio, que têm
aproximadamente o dobro do comprimento das
ligações O-H – Figura 3b).
Nenhuma outra molécula tem tantas ligações de H
por unidade de volume e, portanto, nenhuma outra
tem propriedades coesivas tão fortes como as da
água.
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Com este conhecimento é relativamente fácil
interpretar o comportamento da água líquida a
temperaturas próximas da ambiente. Na água
líquida, digamos a 25°C, as moléculas têm uma
dada energia, vibrando e rodando sobre si mesmas,
quebrando e tornando a formar muitas das suas
ligações de H quando se afastam ou se desalinham.
Se a temperatura baixar os seus movimentos vão-se
tornando mais lentos e elas vão-se aproximando
umas das outras. A densidade vai aumentando
com a diminuição de temperatura até ao ponto em
que as moléculas se começam a repelir por estarem
demasiado próximas e incapazes de otimizar as
ligações de H (i. e., minimizar a energia do sistema).
Assim, a partir dessa temperatura, as moléculas de
água vão tender a afastar-se, para maximizarem a
formação de ligações de H que obrigam a maior
distância intermolecular. A essa temperatura de
viragem, 4°C, a densidade atinge um máximo. Com a
continuação do arrefecimento, a densidade da água
continua a baixar até que solidifica deixando muito
mais espaço livre entre as moléculas alinhadas por
exigência da maximização das ligações de H.

Figura 4. Estrutura do gelo Ih (hexagonal) mostrando a
organização espacial das moléculas de água e as suas
ligações de H no cristal [2].

O resultado é a densidade do gelo ser 9% menor do
que a da água o que faz com que apenas cerca de
10% de um iceberg esteja acima da superfície do
mar. Em terra, esta expansão do gelo é responsável
pela fissuração e fragmentação (destruição) das
superfícies rochosas, com a consequente formação
do solo arável. Sem ela não havia chão para a Vida
como a conhecemos.
Se agora quisermos inverter o processo,
aumentando a temperatura para fundir o gelo,
vamos ter de gastar uma grande quantidade de
energia para quebrar toda essa teia tridimensional
de ligações de H. Isso traduz-se nos anormalmente

70 | Recursos Hídricos

altos ponto de fusão e calor de fusão já focados
anteriormente. Quando o lago está a gelar, a água a
4°C afunda-se e por aí fica sem arrefecer impedindo
que todo o lago solidifique depressa. Se o lago fosse
de metano, como nalguns planetas, tudo quanto
solidificasse à superfície afundar-se-ia logo e o lago
solidificaria de baixo para cima.
Esta descrição do processo de solidificação da
água, implica uma grande arrumação molecular
e, portanto, comporta alguma dificuldade: há que
colocar tudo no sítio certo pois a ligação de H é
muito direccional, i.e., o ângulo O-H-O tem de ter
≈ 180°. Como essa arrumação é lenta, a água pura,
desde que não seja agitada mecanicamente, pode
ser sobre-arrefecida e manter-se líquida até −42 °C.
Na fase sólida, a água também continua a ser uma
substância fora do normal. Ao contrário de quase
todos os líquidos, que solidificam a temperaturas
mais elevadas quando a pressão aumenta (são
mais fáceis de solidificar porque as suas moléculas
se aproximam com o aumento da pressão), a água
solidifica a temperaturas mais baixas do que 0°C
quando a pressão é maior do que a atmosférica. É
sobre mais esta originalidade da água que se baseia
a patinagem no gelo que outra coisa não é do que
escorregar sobre a fina camada de água líquida que
se forma entre o gelo e a lâmina dos patins, por ação
do aumento da pressão exercida por esta lâmina.
Dependendo das condições de pressão e
temperatura verificadas na sua formação, o gelo
pode, além de três formas amorfas, adquirir
dezasseis (!) estruturas cristalinas diversas, algumas
das quais metaestáveis. A estrutura mais comum é
a estrutura hexagonal conhecida como gelo Ih (ler:
gelo um h) (Figura 4) onde estão bem patentes os
grandes espaços vazios criados pelas ligações de H.
Se o arrefecimento da água for feito na presença de
gases, em determinadas condições de pressão, o gelo
que se forma aprisiona moléculas desses gases nas
suas cavidades. Estas associações supramoleculares
hóspede-hospedeiro são chamadas hidratos. Não
há qualquer ligação química entre as moléculas do
gás aprisionado (p. ex., metano) e as moléculas de
água que formam a gaiola de gelo que as aprisiona.
Aumentando a temperatura, a estrutura do gelo
(hospedeiro) colapsa, libertando as moléculas do
gás (hóspede).
O hidrato de metano forma grandes depósitos, quer
no fundo do mar, como aqui junto a Gibraltar, quer
no permafrost (gelo permanente) das regiões árticas
da Sibéria, Canadá etc.. As reservas de metano
retido nestes depósitos são colossais, mas ainda
não estão em exploração. O degelo do permafrost,
provocado pelo aquecimento global, pode vir a
ser uma catástrofe de grandes dimensões pois

originará a libertação de metano, cujo potencial de
aquecimento global num horizonte de 100 anos
(GWP na sigla em inglês) é 28 vezes mais elevado
do que o do CO2, contribuindo para uma forte
aceleração do aquecimento global [3].

dentro da fase líquida, deixando a superfície em
tensão.
A força que temos de aplicar para “puxar” as
moléculas da superfície para fora da fase líquida
chama-se tensão superficial e pode ser medida com
uma simples balança Figura 6b) [4]. Com exceção
do mercúrio, a água é o líquido com maior tensão
superficial.

Figura 5. a) Hidrato de metano a arder; b) estrutura
do hidrato de metano. A molécula de CH4 (a verde e
cinzento) está no centro dum dodecaedro formado por
moléculas de H2O (a vermelho e branco) interligadas
por ligações de H (traços a laranja).

As mesmas forças de coesão explicam o elevado
calor específico da água, i.e., a quantidade
de energia que é necessária para fazer subir a
temperatura de uma dada massa de água.
Um quilograma de água tem de absorver
4184 J para que a sua temperatura suba 1°C.
Para fazer o mesmo ao cobre metálico bastam
385 J. Esta propriedade largamente “divulgada”
pelos radiadores dos automóveis (que devido
àquele elevado calor específico absorvem calor,
controlando a temperatura do motor), também
é fundamental para a vida, pois garante aos
“peixinhos” que a temperatura do seu lago não
varia muito depressa, nem num dia de calor, nem
numa noite gélida. Permite também amenizar as
temperaturas do ar junto às grandes massas de
água, em particular aos oceanos, que contribuem
decisivamente para a estabilização da temperatura
no planeta. Os humanos já perceberam bem isso
pois 40% vivem a menos de 100 km das costas.
A elevada tensão superficial da água é outra
consequência das suas fortes forças coesivas
intermoleculares. Como se pode ver na Figura 6a),
uma molécula que se encontre no interior da massa
líquida é atraída pelas moléculas que a rodeiam
em todas as direções, e essas forças de atração têm
uma resultante nula. Pelo contrário, as moléculas
de água que se encontram à superfície são muito
mais fortemente atraídas pelas moléculas de água
do interior do que pelas moléculas do ar para lá da
superfície. Assim, as moléculas da superfície estão
sujeitas a uma força resultante, F, que as “puxa” para

Figura 6. a) Origem da tensão superficial
na água líquida; b) sua medição com uma
balança [4].

Esta tensão pode manter a boiar uma agulha, um
clip metálico ou até algumas moedas pequenas,
mas os saltos dos alfaiates à superfície da água
são porventura a sua demonstração mais curiosa
(Figura 7).

Figura 7. Alfaiate pousado sobre
uma superfície de água [5].
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Como a tensão superficial puxa as moléculas
“para dentro”, a superfície de líquido exposta ao
ar é minimizada, explicando que a água forme
gotas. Na ausência de gravidade, essas gotas são
perfeitamente esféricas mas na Terra deformam-se,
alongando-se, como nos pingos de uma torneira,
ou achatando-se, sobre superfícies horizontais.
O processo de formação de gotas de água no ar
também atua quando a água se dispersa num
líquido em que é imiscível, como óleo ou azeite.
Neste caso as moléculas de água que se encontram
em contacto com o óleo agregam-se em pequenas
esferas pois as forças atrativas mútuas são muito
mais fortes do que entre elas e o óleo. Esta situação
é descrita em termos mais ou menos humanizados,
dizendo que o óleo é hidrofóbico, i.e., tem “medo”
da água. Pelo contrário, líquidos que, como o álcool,
se misturam com a água em todas as proporções
são considerados “amigos” da água ou hidrofílicos.
Este comportamento chama a atenção para as
propriedades adesivas da água. Depois da
importância que foi dada às forças de coesão entre
as moléculas de água, até pode parecer estranho
falar de adesão, pois esta implica forças de coesão
entre moléculas de água e as substâncias a que ela
adere.
Na realidade, o fenómeno não tem nada que
espantar, pois na maioria dos casos a sua génese é a
mesma: as ligações de H. A água adere a um enorme
número de substâncias naturais porque estas têm à
sua superfície uma grande abundância de grupos
OH. No exemplo da celulose (Figura 8), estes grupos
OH podem formar ligações de H com as moléculas
de água que, assim, adere perfeitamente ao papel.
Se, como no caso da celulose, os grupos OH forem
muito abundantes, a água espalha-se de forma
contínua sobre toda a superfície, molhando-a.
Se as superfícies não tiverem grupos OH, ou se
tiverem muito poucos, a água não se espalha e forma
gotas sobre a superfície. Olhando para os átomos
à superfície de um plástico, como o polietileno ou
o polipropileno (Figura 8), verifica-se que não há
possibilidade de interação forte com a água pois
as ligações C-H não formam pontes de hidrogénio.
Por isso as moléculas de água agrupam-se em
gotas separadas que são repelidas pela superfície.
Inclinando a superfície as gotas rolam e caem,
deixando-a praticamente ou totalmente seca. Este
efeito, que irrita muito cidadão ao tirar as caixas
de plástico da máquina de lavar loiça, é por vezes
aproveitado para criar superfícies não molháveis
que se limpam sozinhas (self-cleaning) pois a gotas
de água rolam arrastando consigo as poeiras.
Estas superfícies chamam-se normalmente superhidrofóbicas e há exemplos absolutamente de

72 | Recursos Hídricos

Figura 8. Estrutura hidrofílica da celulose (propensa
a ligações de H) e estrutura hidrofóbica de plásticos
vulgares (polietileno e polipropileno).

pasmar, tais como roupa insuscetível de se sujar ou
totalmente repelente de água [6].
Se o plástico for “velho” então é possível que a água já
não seja tão fortemente repelida pela sua superfície
pois a ação prolongada da luz e do oxigénio oxida-a
implantando aí grupos OH compatíveis com a água.
Do lado oposto da super-hidrofobia, existe a
super-hidrofilia usada provavelmente no seu
automóvel ou de certeza no seu dentista.
Tratando uma superfície de vidro com óxido de
titânio é possível cobri-la com uma elevadíssima
concentração de grupos OH, de tal modo que,
quando o vidro se molha com água, esta espalha-se
numa camada fina e regular sobre toda a superfície.
O resultado é, por exemplo, que tal superfície não se
embacia, o que é uma vantagem importantíssima
num espelho retrovisor ou num para-brisas de um
automóvel, ou ainda no espelho com que o seu
dentista examina os seus dentes.
A mais clássica manifestação do efeito combinado
da coesão e da adesão é o menisco que a água
forma em tubos de vidro. No interior de um tubo
de vidro estreito a água adere às paredes e vai
“trepando” por elas acima, com a ajuda dos grupos
OH que aí abundam. Simultaneamente, a coesão
vai “puxando” outras moléculas de água por aí
acima até que a força da gravidade as impeça de
continuar a subir e, no equilíbrio, se forme um
menisco côncavo (Figura 9).
Se o tubo for muito estreito, a subida da água é
muito mais facilitada pois não tem uma massa coesa
tão grande a puxá-la para baixo: é tudo só paredes
cheias de grupos OH para trepar. Está-se perante

Figura 9. Menisco
côncavo da água (H2O) e
convexo do mercúrio (Hg).

o fenómeno da capilaridade. A combinação
entre adesão e coesão permite à água subir pelos
capilares das plantas até alturas superiores a 100 m,
como no caso das sequóias.
Na mesma Figura 9 apresenta-se o caso oposto: o
menisco convexo do mercúrio. Esta convexidade
resulta da enorme tensão superficial do mercúrio
e da sua nula afinidade com os grupos OH da
superfície do vidro. Assim sendo, o mercúrio foge
do vidro e a superfície livre fica convexa, devido à
grande tensão superficial.
Uma das mais importantes anormalidades da água
é a extraordinária capacidade de dissolução, que
ultrapassa a de qualquer outro solvente.
O princípio que regula a solubilidade é “like dissolves
like”, ou seja, uma substância dissolve as suas
semelhantes. Por outras palavras, se uma molécula
de A se dissolve em B é porque as interações A-A
são semelhantes às interações A-B.
Portanto, a grande capacidade dissolvente da
água resulta de ser “parecida” com muitas coisas
ou de estabilizar muitas moléculas no seu seio. Já
foi mencionada a importância das ligações de H
na interação da água com outras superfícies. Esse
mesmo tipo de interações explica a facilidade com
que a água dissolve moléculas biológicas, como
açúcares e proteínas, cuja composição inclui grande
número de grupos OH e NH2, capazes de formar
ligações de H com a água.
Pelo contrário, a ausência desse tipo de grupos
explica a insolubilidade da gasolina em água. No
entanto, não tendo o vulgar sal de cozinha, cloreto
de sódio (NaCl), grupos OH e nem sequer formando
moléculas, como é que se dissolve em água? De
facto, a estrutura do cloreto de sódio é mantida por
interações eletrostáticas entre os iões positivos de
sódio (Na+) e os iões negativos de cloro, o cloreto
(Cl−) (Figura 10).
A dissolução do sal dá-se porque a água é uma
substância fortemente polar, i.e., a molécula de

Figura 10. Estrutura do sal de
cozinha, NaCl: aniões cloreto, Cl−
(a verde), e catiões sódio, Na+ (a
cinzento). Cada ião Na+ está rodeado
por seis iões Cl− (octaedro cinza) e
vice versa (octaedro verde) [7].

água comporta-se como um pequeno dipolo
eléctrico, pois é positiva (δ+) no lado do hidrogénio
e negativa (δ−) no do oxigénio (vd. Figura 3).
Quando se coloca um cristal de NaCl dentro de água,
as moléculas desta interatuam electrostaticamente
com os iões da superfície do cristal: os átomos de
O atraem os catiões Na+ e os átomos de H atraem
os aniões Cl−, que, assim, vão sendo arrancados
da superfície do cristal e dissolvidos no seu seio.
Cada ião Na+ é rodeado por moléculas de água
(hidratado) que lhe “mostram” o O (δ−) enquanto
os aniões cloreto só “vêem” átomos de H (δ+) à
sua volta (Figura 11). A energia eletrostática que
se liberta pela hidratação dos iões compensa a
energia eletrostática (energia da rede cristalina)
que mantinha a organização iónica do cristal de
NaCl e este dissolve-se.

Figura 11. Iões Na+ e Cl− hidratados.

Há casos em que a dissolução dum sal iónico
provoca o arrefecimento da solução devido à
absorção de calor do exterior. É o caso do sal de
cozinha: se aquecermos dissolve-se mais sal e mais
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depressa. Noutros casos, a hidratação é de tal ordem
favorável que a dissolução ocorre com libertação de
calor: se quisermos dissolver mais depressa temos
de arrefecer a mistura. É o caso da cal viva (CaO)
e do hidróxido de sódio ou soda cáustica (NaOH)
com que, respetivamente, são caiadas as casas e
desentupidas canalizações. Se tentarmos dissolver
soda cáustica com água quente corremos o risco
de apanharmos espirros provenientes da ebulição
violenta da mistura soda/água que, além de
garantidamente furarem a roupa e a pele, podem ter
gravíssimas consequências se por acaso atingirem
os olhos. O mesmo se aplica na preparação da cal
de caiar.
Se por um lado a capacidade de a água dissolver
muitos tipos de substâncias é vital na Biologia
garantindo o transporte de todo o tipo de
nutrientes para os seres vivos, por outro levanta
graves problemas a nível da corrosão dos materiais,
desde a pedra aos metais.
Na prática a água até “extrai” iões das paredes
dos recipientes de vidro ou de outros materiais
onde se guarda, tornando extremamente difícil a
obtenção de água verdadeiramente pura. O grande
poder corrosivo da água sobre os metais surge da
combinação da sua capacidade de transportar iões
dissolvidos, com o poder oxidante do oxigénio do
ar. A oxidação “arranca” eletrões da superfície de
metais (ferro, zinco, alumínio, etc.) formando iões
metálicos que são removidos por dissolução em
água. Deste modo, expõem-se sucessivamente à
oxidação camadas de átomos do metal cada vez
mais profundas, agravando o processo de corrosão.
Em termos de absorção de radiação
eletromagnética, a água é transparente em
quase todo o espetro de radiação visível, pois
apenas absorve uma pequena porção da radiação
vermelha. Assim, a luz branca que atravessa a água
emerge com um défice de radiação vermelha,
pelo que a vemos ligeiramente azulada. Como
este défice é muito pequeno, a cor azul só se torna
percetível quando a espessura da camada de água
através da qual olhamos é muito grande. É por essa
razão que o mar, algumas massas de gelo e túneis
cavados em glaciares são bastante azuis (Figura 12).
Fora do visível, a água absorve quase toda a
radiação ultravioleta, infravermelha e de microondas. Esta última capacidade tornou-se bem
prática nas cozinhas modernas. Ligando o forno
de micro-ondas, as moléculas de água dos
alimentos são irradiadas por ondas com energia
que corresponde à das suas vibrações e rotações.
Absorvendo essa energia, as moléculas aumentam
os seus movimentos, i.e., aquecem. Como
praticamente tudo o que não é água é transparente
a este tipo de radiação, a comida aquece por dentro
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Figura 12. Iceberg e caverna azuis [8].

e os pratos ficam mais ou menos frios, dependendo
do material de que são feitos.

NOTA FINAL
Um endereço eletrónico especializado na
“normalidade” da água, apresenta 74 propriedades
consideradas fora daquela “normalidade” [9].
Ao longo destas breves páginas, não foram
obviamente todas consideradas, até porque
algumas estão para além do olhar de um químico.
Sem embargo, apresentaram-se algumas dessas
propriedades que fazem parte do nosso dia-a-dia
e que, não obstante as percecionarmos como
normais, são, antes pelo contrário, manifestações da
singularidade da água, essa molécula tão pequena
que nos mantém vivos e que modela o nosso
ambiente e a nossa vida através de improváveis
propriedades únicas ou muito próximas disso.
Para quem lida com a água e a trata como um bem
maior indispensável, a abordagem adotada ao nível
microscópico é provavelmente uma curiosidade,
que, contudo, se espera poder contribuir para
reforçar a noção do valor singular da água e a
urgência da sua proteção, pois não tem substituto.
Para além dela…é o deserto.
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