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Lágrima de preta
Encontrei uma preta
que estava a chorar,
pedi-lhe uma lágrima
para a analisar.
Recolhi a lágrima
com todo o cuidado
num tubo de ensaio
bem esterilizado.
Olhei-a de um lado,
do outro e de frente:
tinha um ar de gota
muito transparente.

Mandei vir os ácidos,
as bases e os sais,
as drogas usadas
em casos que tais.
Ensaiei a frio,
experimentei ao lume,
de todas as vezes
deu-me o que é costume:
Nem sinais de negro,
nem vestígios de ódio.
Água (quase tudo)
e cloreto de sódio.
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A DÉCADA
DA AÇÃO

Numa altura em que o mundo procura modelos de
desenvolvimento sustentável, em que as organizações
se reinventam para dar respostas aos desafios sem
precedentes do tempo que vivemos, a química assume
cada vez mais o seu propósito de setor ao serviço
da nossa qualidade de vida.
Se pensarmos bem, trata-se de uma inspiração que
se confunde com as próprias origens desta área de
conhecimento. Desde o momento em que nos
deu mais segurança na água que bebemos e nas
condições de saúde pública, ou desde que
passámos a colocar uma histórica capacidade
de inovação ao serviço da Humanidade,
a química cresceu connosco.
A indústria química faz hoje parte
do nosso quotidiano e está em
quase tudo o que tocamos ou
usamos. De tal forma que hoje
integra a composição de cerca
de 95% de todos os bens
produzidos.

Nesta que chamamos a “Década da Ação”, numa
alusão ao repto da ONU para que as organizações
deem passos mais convictos e firmes em direção
ao cumprimento das metas de desenvolvimento
sustentável, estamos também nós a diversificar
o nosso negócio, reforçando competências e oferta
em domínios como o tratamento da água e a
utilização de novas e mais ecológicas fontes
energéticas.
Na Bondalti, assumimos este universo
de investigação, desenvolvimento e rigor
de implementação como a nossa
responsabilidade para com a Sociedade.
Esse é o nosso contributo e é por
ele que nos perguntamos diariamente
o que podemos fazer melhor.
ENG. JOÃO DE MELLO
CEO BONDALTI
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Diz a sabedoria
popular que é nos
tempos mais difíceis
que se vê quem sabe
resistir, lutar contra
a adversidade e ajudar
quem mais precisa.
Somos o maior produtor ibérico de Cloro e derivados e, como
tal, quando a pandemia de Covid-19 chegou, afetando tudo e
todos, soubemos de imediato o que fazer.
Aumentámos a produção de Hipoclorito de Sódio, a absorção
de cloro numa solução de soda cáustica, levando a que as nossas fábricas em Portugal e em Espanha passassem a trabalhar
no seu regime máximo.
Objetivo? Doar várias toneladas deste poderoso biocida a quem
mais necessitava: não só a várias instituições de solidariedade
social, como a Cerciesta, mas também às capitais de distrito
em Portugal, ao Governo Regional da Cantábria e ainda a diversas autarquias ibéricas, como a portuguesa de Estarreja ou a
espanhola de Torrelavega.
Foi o nosso Hipoclorito que desinfetou milhares de avenidas e
praças em Portugal e em Espanha, que garantiu a limpeza dos
espaços públicos, de ruas e pracetas, de passeios e esplanadas, de jardins e parques infantis, para assegurar que, mesmo
no auge do confinamento, todo e qualquer passeio higiénico ou
brincadeira ao ar livre era sempre Covid Safe.

E quando a Guarda Nacional Republicana (GNR) decidiu assumir o
combate ao coronavírus, criando linhas de desinfeção permanente, nós continuámos a oferecer os nossos produtos que, uma
vez mais, asseguraram a limpeza absoluta de vários veículos prioritários como as tão necessárias ambulâncias do INEM, essenciais no socorro aos doentes mais graves.
Mas não só. As brigadas móveis da GNR foram também chamadas a desinfetar escolas, creches, lares e muitas outras instituições sociais. Sempre com o nosso Hipoclorito!
Porque a Química que nos une é também a Química que nos protege. É a mesma Química que, durante os tempos mais duros da
pandemia, revelou às populações uma verdade há muito conhecida e comprovada pela ciência e pela indústria: que o Cloro e os seus derivados são
insubstituíveis como biocidas
e que o seu poder desinfetante é essencial para combater
e prevenir doenças, pois garante a aniquilação de germes,
bactérias e vírus nocivos.

Nunca a nossa
Química fez
tanto por
tanta gente!
SAIBA
COMO

CLORO EM
TEMPOS
DE CÓLERA
Provavelmente, poucos
sabem que a chegada da cólera
a Portugal, em 1833, matou
40 mil pessoas, causando
mais vítimas que a guerra
civil em curso entre liberais
e absolutistas.

A bactéria entrara na Europa apenas um ano antes, através das rotas
comerciais vindas do rio Ganges, na Índia. Logo em 1832, provocou 20 mil
mortes em Paris e mais de 6500 em Londres. E esta primeira vaga foi
seguida por mais oito ondas epidémicas, muito agravadas pelo consumo de água e de produtos frescos contaminados, pela concentração de
doentes em espaços acanhados e mal arejados, e pela falta de higiene no
geral.
Mas a última epidemia de cólera em Portugal surgiu no verão de 1974,
em Tavira. Segundo o semanário Expresso, foram registados mais de mil
casos - em particular em Lisboa e no Porto – e os cuidados sugeridos na
época não diferiram muito dos conselhos dados durante a atual pandemia
de Covid-19: reforçar as normas de higiene, nomeadamente as lavagens
de mãos, quarentena e isolamento dos grupos de maior risco e, obviamente, a desinfeção dos produtos alimentares frescos e a fervura das
águas de consumo.
Felizmente, a Química já havia encontrado a resposta certa para combater
os surtos de cólera, fossem localizados ou tivessem um carácter epidé
mico – o Cloro. O seu poder desinfetante foi descoberto durante uma
epidemia de tifo na Inglaterra, no final do século XIX, mas foi a partir de
1902, na Bélgica, que se generalizou a sua aplicação.

E foi assim que, a partir
de então, esta Química
que nos Protege se espalhou
pelo mundo.
veja aqui COMO
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O Cloro possui um
forte poder residual
e, após o tratamento,
a água irá manter-se
potável até ao seu
consumo.

A esta vantagem, que fornece uma segurança adicional
aos consumidores, acresce ainda que o tratamento da
água com cloro é de baixo custo e de fácil aplicação.
E esse simples facto - o de podermos abrir uma torneira
nas nossas casas e sabermos que a água que bebemos
é segura - mudou totalmente o nosso quotidiano.
O tratamento das águas com o Cloro e os seus derivados não ajudou apenas a combater a cólera. É que o
poder do Cloro é usado para aniquilar todos os agentes
patogénicos que possam estar na água, como sejam germes, bactérias ou vírus.
Pelo que o seu uso ajudou fortemente a diminuir as infeções
de doenças tão perigosas e contagiosas como a febre tifoide,
o dengue, o ébola, a legionela, a leptospirose e diversos tipos
de hepatites ou de gastroenterites. No caso do tifo,
uma doença que tinha caráter epidémico,
o tratamento das águas com Cloro
foi decisivo na sua erradicação
na Europa e em muitas outras
regiões do globo.

Mas a água que sai das torneiras das nossas casas não
é a única a ser purificada com Cloro. Este elemento
químico é também utilizado no tratamento das águas
de recreio e de desporto, como a das piscinas, e nas
estações de tratamento de águas residuais. O seu
uso é igualmente muito comum no tratamento das
águas industriais e de refrigeração.
Em Portugal e em Espanha, o Cloro e o Hipoclorito utilizados na potabilidade da água que consumimos
nas nossas casas e na purificação das águas de recreio
e industriais são produzidos por nós, nos Complexos
Químicos de Estarreja e de Torrelavega, com recurso às
melhores tecnologias disponíveis. O que garante uma produção ambientalmente responsável e com elevados padrões
de Segurança e Qualidade.

veja aqui COMO

ÁGUA
(MAIS) PURA

Preocupados com os temas do tratamento e da potabilidade
das águas, decidimos adquirir uma participação na Enkrott,
uma empresa especializada no desenvolvimento, fabrico e
operação de um vasto leque de soluções globais inovadoras e
de valor acrescentado no âmbito das tecnologias de tratamento de água, em especial das águas para consumo humano e de
processo industrial.
Criada em Portugal em 1961, a Enkrott é hoje reconhecida como
líder no mercado nacional, operando também em Angola, onde
é igualmente líder de mercado, e em Espanha. Produz e exporta
as suas tecnologias e equipamentos para clientes em todas as
regiões do mundo, de Portugal à Austrália.
Acreditamos que as soluções para tratamento de águas representam um novo caminho de crescimento com grande complementaridade relativamente à nossa atividade nos químicos
industriais, nomeadamente a produção de cloro. Esta nova área
de negócio traduz também uma aposta de longo prazo num
setor de atividade alinhado com as grandes tendências globais
de desenvolvimento sustentável, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à eficiência no uso, abastecimento e acesso a água potável (ODS 6).
A entrada no negócio de tecnologias e equipamentos para tratamento de águas é mais um sinal da nossa aposta na expansão da empresa, seguindo-se à inauguração da fábrica de
Torrelavega, em Espanha, que nos posicionou como o maior
produtor ibérico de cloro.

Saiba mais em
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O Cloro e os seus
derivados não são
apenas úteis aos
humanos. Quando
devidamente
aplicados, podem
dar um importante
contributo para a
preservação da
Biodiversidade.

É isso que sucede com a parceria, de longa duração, que mantemos
com o Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM), instalado no Ecomare – uma infraestrutura da Universidade de Aveiro.
Neste local são recolhidos e tratados animais selvagens que arrojam nas costas e praias do Centro e Norte de Portugal. Podem ser
aves marinhas ou focas que se perderam no meio de tempestades
de inverno, golfinhos que tiveram encontros acidentais com redes
de pesca ou tartarugas debilitadas por doenças.
Para garantir que todos estes animais são
recuperados e conseguem retornar à Natureza, é necessário que os seus locais de
quarentena sejam devidamente limpos e
desinfetados. E que a água das piscinas,
onde ficam em convalescença, seja igualmente tratada com cloro e com os seus derivados.

Porque a Química
que nos Protege e
Purifica é também
a Química que
os Salva.
SAIBA
COMO
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Ácido Clorídrico

HCl
Cl
H

À temperatura ambiente é um gás incolor ou amarelado e, por
norma, apresenta-se sob a forma de uma solução aquosa
sem cor e odor pungente. Mesmo em concentrações mais
fracas, continua bastante ativo, sendo comercializado
como Ácido Muriático, um eficaz removedor de manchas
de humidade nas mais diversas superfícies. É também
um dos ácidos gástricos presentes no nosso estômago.
Na Bondalti, fornecemos o Ácido Clorídrico na forma comercial. Industrialmente, este produto é obtido pela absorção de gás clorídrico em água desmineralizada. Por sua vez,
o gás clorídrico é obtido através da combustão de hidrogénio
no seio de cloro gasoso.
Há quem atribua a descoberta do Ácido Clorídrico ao alquimista
persa Abū Mūsā Jābir ibn Ḥayyān,
Ḥayyān embora a data mais provável
seja algures na Idade Média. No entanto, a produção em larga escala do Ácido Clorídrico só começou na Revolução Industrial,
sendo hoje utilizado sobretudo na metalurgia, em aplicações ambientais, tratamento de águas, ajuste de pH e na indústria química. A produção de vinilo e de poliuretano são alguns dos principais
usos dos 20 milhões de toneladas de Ácido Clorídrico produzidas
em cada ano.

saiba
mais sobre
A QUÍMICA
da vida
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É um elemento muito abundante na Natureza e o seu
nome provém do grego khlorós, que significa esverdeado. Na Bondalti, fornecemos o Cloro a granel
ou embalado em contentores ou garrafas. Na
produção contemporânea, o Cloro gasoso
proveniente da eletrólise de cloreto de sódio
é arrefecido, filtrado, seco, purificado e comprimido para possibilitar a sua liquefação e
armazenagem.

Em 1648, o químico alemão Johann Rudolf
Glauber foi o primeiro a detetá-lo, aquecendo
sal húmido numa fornalha de carvão e condensando os vapores resultantes. Só em 1774 é que o
Cloro foi isolado pela primeira vez: o sueco Carl Wilhelm Scheele descreveu o gás, mas não percebeu que se
tratava de um elemento. Foi preciso passarem vários anos até
que, em 1810, o inglês Humphry Davy o identificasse e batizasse.
O Cloro é, hoje em dia, utilizado principalmente no tratamento de
águas e na indústria química, em particular, no fabrico de poliuretanos (MDI e TDI) e PVC. O Cloro é também usado como um produto na desinfeção de água potável e de piscinas, no tratamento
de águas residuais e de refrigeração, na indústria têxtil e na produção de pasta de papel.

saiba mais
sobre a
produção
de Cloro

Hipoclorito
de Sódio

NaClO

É um composto químico que, quando muito diluído, é conhecido
como lixívia.
Na Bondalti, fornecemos o Hipoclorito de Sódio a granel, sendo
obtido pela absorção, a frio, de cloro gasoso numa solução de
soda cáustica. O método corrente de produção é o processo
Hooker, em que Hipoclorito de Sódio e cloreto de sódio são formados quando o cloro passa por uma solução diluída e arrefecida
de hidróxido de sódio.

Cl

Na

O Hipoclorito de Sódio foi descoberto em 1774 pelo
químico sueco Karl Wilhelm Scheele, tendo as
suas propriedades branqueadoras sido demonstradas onze anos depois pelo francês
Claude Berthollet. O pó de lixívia, uma combinação de cloro com leite de cal, foi primeiro produzido pelo cientista escocês Charles
Tennant, no fim do século XVIII, permanecendo como o principal agente branqueador
disponível até à década de 1920.
Só então foi substituído pelo cloro liquefeito e
pelo Hipoclorito de Sódio.

O

O Hipoclorito de Sódio é hoje utilizado no tratamento de águas,
no branqueamento têxtil e no fabrico de produtos de limpeza.
A higiene doméstica e a desinfeção continuam a ser os seus principais principais usos quotidianos.

Hidróxido
de Sódio

NaOH

Mais conhecido como Soda Cáustica, este composto é um sólido
esbranquiçado facilmente solúvel em água, embora deva ser
manuseada com cuidado, pois trata-se de uma base forte. Na
Bondalti, fornecemos a Soda Cáustica em solução aquosa nas
concentrações de 32% e 50%.
A Soda Cáustica é coproduzida na eletrólise do cloreto de sódio.
O cloro, o hidróxido de sódio e o hidrogénio são obtidos a partir
da eletrólise do cloreto de sódio, em solução aquosa, o denominado processo cloro-álcali.

Na

Por muito tempo, a eletrólise com célula de amálgama de mercúrio foi o processo mais comum, mas as consequências para a
Natureza,
ditaram a sua substituição por tecnolo
gias amigas do Ambiente. A Bondalti foi dos primeiros produtores a implementar a eletrólise
com célula de membrana.

H

O

O Hidróxido de Sódio, ou Soda Cáustica, é utilizado para ajustar o pH, na produção de biodiesel,
na limpeza dos equipamentos da indústria alimentar, na
indústria de pasta e papel, na produção de alumínio, na indústria
têxtil e no tratamento de águas. Os consumidores usam-no para
desentupir canalizações domésticas.
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