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Os óxidos acidicos

Sabemos que existem muitas espécies químicas que têm hidrogénio na sua
composição, mas não são ácidas.

Também existem algumas espécies químicas que, não contendo hidrogé-
nio, reagem com a água, fazendo aumentar a concentração dos iões H30+ em
solução.

Estas espécies são chamadas óxidos acídicos. São exemplos destes óxidos o
([Y}Xldo de carbono (COz), o dióxido de enxofre (S02) e vários óxidos ele
azoto, designados genericamente por NOx'

CO2 + H20 ~ H2C03 (ácido carbónico)
H2C03 + H20 ~ HCO} + H30+

S02 + HzO ~ H2S03 (ácido sulfuroso)
H2S03 + H20 ~ HSO} + H30+

N20S + H20 ~ 2 HN03 (ácido nítrico)
HN03 + H20 ~ NO} + H30+

O que é a chuva ácida?

A água da chuva, na ausência de poluição, tem um pH ligeiramente ácido
(pH = 5,6), devido à acidificação provocada pelo dióxido de carbono exis-
tente no ar. No entanto, as chamadas chuvas ácidas têm um pH muito infe-
rior a esse valor.

O termo é usado para descrever os vários tipos de acidez
atmosférica. Essa acidez tem duas formas: a forma húmida e a forma seca.

A forma húmida refere-se à chuva, nevoeiro e neve que caem sobre a
terra. A forma seca refere-se a partículas sólidas e gases.

Cerca de metade da acidez atmosférica deposita-se na superfície terrestre
sob a forma de depósitos sólidos ou de gases, os quais aderem à superfície de
edifícios, carros, árvores, etc. Estas superfícies são «lavadas» pelas chuvas,
que assim se tornam ainda mais ácidas.



Como seforma a chuva ácida?

A água da chuva, que, como dissemos, tem uma acidez natural resultante
da dissolução do CO2 atmosférico, tem sofrido alterações alarmantes no valor
do seu pH em algumas regiões.

Nas últimas décadas, a acidez das chuvas caídas no norte da Europa, no
oeste dos Estados Unidos, no Canadá e no Japão aumentou imenso.

O pH da chuva nessas regiões pode chegar ao valor 2. Em 1978, na Pensil-
vânia (EUA) o pH da chuva atingiu mesmo o valor de 1,5!

As chuvas ácidas formam-se normalmente a grandes altitudes, nas nuvens
onde os óxidos de enxofre e os óxidos de azoto reagem com a água, o oxigénio
e outros oxidantes, formando uma solução de ácido nítrico e ácido sulfúrico.

Parte do S02 atmosférico provém de processos naturais como as erupções
dos vulcões. No entanto, a actividade humana é também responsável pela
produção de uma quantidade significativa de S02' É o que se passa na Europa,
90% do S02 tem esta origem.

Das actividades humanas que produzem S02 destacam-se a extracção dos
metais Zn, Pb, Cu e Ni, a partir dos seus minérios sulfurosos e a combustão dos
combustíveis fósseis, principalmente o carvão, nas centrais termoeléctricas.

Os óxidos de azoto (NOx) formam-se sobretudo durante a combustão nos
motores de automóveis e centrais térmicas. A elevadas temperaturas, os óxi-
dos de azoto são oxidados a pentóxido de diazoto (N20S) que, em solução
aquosa, forma o ácido nítrico (HN03).

'd d NO <4NO+302 ~ 2N20SOJa a os) 2 5

4 N02 + O2 ~ 2 N20S

N20S + H'iO ~ 2 HN03

o dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre que, reagindo com a
água, forma o ácido sulfúrico.

1
S02 +2 O2 ~ S03

S03 + H20 ~ H2S04
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Fig. 169 A formação das chuvas ácidas
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As chuvas ácidas destroem a tsuna cios
lagos, os monumentos e preil.idicam as
florestas.

Fig. 110 Esta fotografia é exemplo dos
efeitos devastadores das chuvas ácidas

Os efeitos da chuva ácida

A chuva ácida tem repercussões negativas a vários níveis.
• Os seres vivos são sensíveis à acidez.

Está provado que os seres vivos que têm os seus habitats nos rios e nos
lagos começam a morrer quando o pH cai abaixo de 5 e que as águas áci-
das inibem o crescimento das plantas e a germinação das sementes.
Como consequência, por exemplo, muitos lagos da Suécia já não têm
vida e muitas árvores na Europa estão em vias de extinção.
Há já algum tempo que o pH de numerosos lagos canadianos é inferior
a 3,5 e admite-se que metade dos lagos deste país estão biologicamente
inertes.

• As águas ácidas caem sobre as florestas e tornam os solos cada vez mais
ácidos. As doenças das árvores, originadas por este processo, têm
aumentado significativamente.

• A lixiviação dos solos pelas chuvas ácidas conduz à diminuição dos teo-
res em iões Ca2+, Mg2+ e K+, necessários aos vegetais. Estes catiões são
substituídos por iões H+, acidificando os solos.

• Quando a chuva ácida é neutralizada pelos carbonatos que existem no
solo, liberta iões AC3+ de certas rochas e do solo. Estes iões são tóxicos, já
que actuam sobre as guelras dos peixes, dificultando a sua respiração.

• A chuva ácida acelera a corrosão dos metais e produz a decomposição de
monumentos, principalmente os que são feitos de calcário e mármore.

• Os efeitos dos óxidos de azoto e de enxofre sobre a nossa saúde são tam-
bém significativos. A dissolução de CO2 e S02 na água que os órgãos
respiratórios contêm provoca complicações respiratórias e pulmonares.
Para além disso, esta acidificação fragiliza os brônquios face a infecções
microbianas. Mais graves são os efeitos do monóxido de carbono (CO),
pois este provoca asfixia, mesmo em teores muito baixos.



A actuação face às chuvas ácidas

Há três tipos de actuação que podem servir para diminuir os efeitos das
chuvas ácidas:

• redução da emissão de dióxido de enxofre (S02);
• redução da emissão de óxidos de azoto (NOx);

• neutralização dos ácidos que caem sobre a superfície terrestre.

A eliminação total da emissão de S02 de origem antropogénica não é pos-
sível por razões económicas e técnicas. Pode, no entanto, conseguir-se uma
redução significativa acrescentando pedra calcária (CaC03) ou cal (CaO) nos
fornos onde se queima o combustível (figura 171). O dióxido de enxofre for-
mado reage com o carbonato de cálcio ou com a cal, formando sulfato de cál-
cio, que pode ser recuperado e usado posteriormente na construção civil.

CaO + S02 --7 CaS03 (reacção 1)
1CaS03 + - 02 --7 CaS04 (reacção 2)
2

Este processo aumenta em cerca de 10% a 15% o consumo de energia
eléctrica. ,/

Reacção 1
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Reacção 2

Sulfato de cálcio
Fig. 111Diagrama que explica a dessulfuração do gás

Redução da emissão dos óxidos de azoto

Pode conseguir-se uma redução significativa da emissão de NOx controlando
o processo de combustão nos motores dos veículos e nas centrais térmicas.



A temperatura de combustão e a proporção ar-combustível são factores
importantes para o controlo da formação dos óxidos de azoto.

Os fornos das novas centrais térmicas têm em conta estes factores.
Nos automóveis, os novos motores são desenhados de forma a produzirem

menos NOx' Estes motores têm uma baixa relação combustível-ar e integram
no seu sistema de escape catalisadores que reduzem os óxidos de azoto.
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fig. 172 Esquema do tratamento catalítico no sistema de escape dos automóveis

O tubo catalítico trata os gases quentes que saem do motor antes de estes
chegarem ao tubo de escape.

A sonda permite analisar sumariamente o gás que sai do motor e, se
necessário, modificar a alimentação deste último (ou seja, modificar a quan-
tidade de ar que entra).

Conduzir mais lentamente também reduz a formação dos óxidos.

Neutralização da acidez

Para neutralizar os ácidos que chegam à superfície terrestre, pulverizam-se
os lagos, campos, etc. com pedra calcária ou cal pulverizadas.

As equações químicas que se seguem traduzem a neutralização da acidez
pelo carbonato de cálcio e pela cal:

CaC03 (aq) + 2 H30+ (aq) ~ Ca2+ (aq) + CO2 (g) + H20 (C)

CaO (s) + 2 H30+ (aq) ~ Ca2+ (aq) + 2 H20 (C)
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