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De que a água é formada? 
 

No segundo bimestre, estudamos, juntamente com a biologia a importância da água para os ambientes 
e os seres vivos, particularmente para o funcionamento dos organismos. Mas do que a água é feita? O que a 
torna tão especial? A água de uma fonte mineral apresenta a mesma composição da água de outra fonte? 

Quando comparamos os rótulos de água minerais de fontes diversas, notamos que elas apresentam 
composições diferentes. Todo material formado por dois ou mais componentes é considerado uma mistura 
(aprendemos diversos métodos de separação de misturas no segundo bimestre).   
 

 
Se retirarmos todos os sais da água mineral, obteremos um material formado apenas por um 

componente, a água. Esse material chamado popularmente de água bidesmineralizada, é utilizado em situações 
em que a presença dos sais minerais da água comprometeriam o equipamento como, por exemplo, alguns tipos 
de baterias de veículos automotivos. 
 Quando um material é formado por um único componente, ele é chamado de substância. O termo 
substancia é empregado não apenas para informar que um material é puro, mas também para indicar cada 
componente de uma mistura. 
 
A água como um dos elementos da matéria 
 Não é de hoje que o ser humano busca compreender a composição dos materiais.  
 Das diversas concepções que surgiram na antiguidade, muitas diziam que a água era um elemento 
formador da matéria (estudamos isso no primeiro bimestre, lembram?). 
 Essa concepção foi aceita por muitos cientistas e filósofos por mais de dois mil anos. Somente no século 
XVIII foi possível constatar, por meio de experimentos, que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. 
 Assim com as descobertas cientificas, foi abandonada a ideia de a água seria um elemento formador. 
 
O uso de símbolos para denominar substâncias 
 Você e seus amigos quando se comunicam pela internet (ou pelo Zap) costumam usar símbolos, palavras 
abreviadas e representações de sons, para expressar ações como rindo ou dormindo (ainda temos os emojis). 
Esse sistema simbólico pode ser compreendido por usuários de praticamente o mundo todo, tornando a 
comunicação mais fácil e mais ágil. 
 Algo parecido ocorre com a linguagem matemática e as linguagens científicas. Os símbolos e sinais 
dessas linguagens também possibilitam que falantes de diferentes línguas entendam a mensagem. Imagine, por 
exemplo, uma festa em que os convidados usassem trajes típicos de seu país de origem. Alguém lhes pergunta 
como se diz “dois mais dois é igual a quatro” no idioma deles.  
 Fica muito mais fácil comunicar a ideia “dois mais dois é igual a quatro” usando símbolos matemáticos 
números e sinais. “2+2 = 4”. Esta sentença matemática é compreendida por todas as pessoas que conhecem 
estes símbolos ainda que falem línguas diferentes. 
 O mesmo acontece com Ciências. Para representar as substâncias, foi criada uma linguagem 
internacional, com letras e números; por exemplo a água é representada por H2O. Podemos descrever a 
substância água dizendo que cada molécula esta substância é formada por dois átomos de hidrogênio e um 
átomo de oxigênio. Esta forma descritiva de representar a substância é chamada de fórmula molecular. 
 
 
Composição das substâncias 
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Cotidianamente estamos em contato com uma enorme variedade de materiais, cuja composição define 
a utilidade do material em questão. 
 Os químicos chamam de substâncias químicas ou simplesmente substâncias as amostras de matéria que 
apresentam todas as moléculas iguais entre si, como por exemplo, na água. Existem dois tipos de substâncias: as 
substâncias simples e as substâncias compostas. 
 Substâncias simples são aquelas formadas por um só tipo de átomo e substância composta é aquela 
formada por átomos diferentes. Logo como podemos ver no desenho abaixo a água é uma substância do tipo 
composta porque é formada por átomos de dois tipos. 

              
 
Hoje já sabemos que toda matéria é constituída de minúsculas partículas denominadas de átomos. 
Na natureza existem diversos elementos químicos (conjunto de átomos iguais) que são representados 

por letras que podem ou não coincidir com as iniciais do nome de cada elemento. A tabela periódica apresenta 
os 118 elementos químicos descritos pelo homem, com seus respectivos símbolos e informações identitárias 
mais importantes. 
  
Exemplos de elementos químicos: 
 
H = Hidrogênio     O = Oxigênio     C = Carbono 
Na = Sódio               Fe = Ferro       Ni = Níquel 

 
Outros conceitos: 

 
Os diferentes átomos podem se agrupar formando conjunto de átomos denominados de moléculas. 

Ex.:  
H2O – Uma molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 
C6H12O6 – Uma molécula de glicose é formada por 6 átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis 
átomos de oxigênio.   Essa molécula e formada por 3 elementos químicos : carbono, hidrogênio e  oxigênio.  
   

A quantidade de átomos é representada pelos números que estão na frente de cada letra em formato 
subscrito. 
 
Fórmulas 
 

Toda substância química, é uma aglomerado de moléculas, que por sua vez é a união de vários átomos 
pode ser representada por fórmulas. 
 Fórmula então é a representação das substâncias. Tipos de Fórmulas: 

 Molecular 
 Estrutural 

 
Fórmula Molecular 
 
É uma representação em que se utilizam os símbolos dos elementos químicos acompanhados de números que 
representam a quantidade de átomos. 
 Ex.: H2O 

 C6H12O6   
 
 
 
Fórmula Estrutural 
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É outra maneira de se representar as substâncias em que são utilizados os símbolos dos elementos e as ligações 
covalentes entre esses elementos. 
Ex.:  
 

 
 
Obs.: Tendo a fórmula estrutural é possível se obter a fórmula molecular. 
 
Fonte:  
Catani, André; Para Viver Juntos: ciências, 6 Ano: ensino fundamental; André Catani, João Batista Aguilar –  3 
ediçao; Ediçoes SM, 2014 ; São Paulo. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


