A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química dAS
Cores de Outono
Há cores, que associamos naturalmente às estações do ano:
as cores das flores na Primavera, o castanho no Inverno, o
azul do céu ao Verão... mas hoje vamos falar da química
das cores do Outono.
No Outono, as folhas das árvores abandonam o verde, e
brindam-nos com uma paleta de amarelos e castanhos, a
que se juntam tons laranja, vermelho e roxo. E a química
explica porquê!
A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. As
moléculas de clorofila absorvem a luz do sol na região do
vermelho e do azul, e portanto a luz refletida pelas folhas
tem falta de vermelho e de azul e vemo-la como verde.
A clorofila não é uma molécula estável e tem de ser continuamente sintetizada pelas plantas, o que exige sol e calor.
Com a chegada do Outono, chegam os dias de frio e pouca
luz. Nas plantas de folha caduca, a produção de clorofila
pára e o tom verde desvanece-se, permitindo assim que
se vejam outros pigmentos também presentes nas folhas.
Um destes pigmentos é caroteno, que absorve luz na região
do azul e o azul-verde, refletindo a luz como amarela.
Os pigmentos de caroteno são bastante mais estáveis que
a clorofila e quando esta começa a desaparecer das folhas,
são os carotenos que lhes dão a coloração amarela dourada.
No terceiro grupo de pigmentos presentes nas folhas estão
as antocianinas, que absorvem a luz desde o azul até ao
verde vivo. Assim, a luz refletida pelas folhas que contêm
antocianinas aparecem avermelhadas
As antocianinas resultam de uma reacção com os açúcares
presentes nas células vegetais. A acumulação progressiva
de açúcar leva à síntese de antocianinas no final do verão,
criando assim os tons avermelhados das folhas de outono.
As antocianinas são também responsáveis pela cor das
rosas, das uvas pretas e dos chamados frutos vermelhos.
De facto, a paleta de cores do Outono é muito dependente
do estado do tempo. As baixas temperaturas e a luz do
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sol destroem a clorofila, ao mesmo tempo que promovem
a formação de antocianinas, a qual depende também da
concentração de açúcares nas folhas – que aumenta com
o tempo seco. Assim, as cores mais brilhantes de Outono
são obtidas com dias secos e ensolarados, seguidos de
noites frias.
A beleza do Outono é também a beleza da química!

Para saber mais
Um mundo a preto e branco seria certamente menos interessante. As cores constituem um fenómeno fascinante que
impressiona os nossos sentidos. Não por acaso, uma das
afirmações mais famosas do astronauta Yuri Gagarin – o
primeiro ser humano a ver a terra do espaço – foi “A Terra
é azul”. O Homem pode mesmo considerar-se um felizardo
por ter o privilégio da perceção das cores, uma sorte que
partilha com um grupo restrito de outros animais.
A cor é um fenómeno complexo que só há relativamente
pouco tempo foi compreendido e cuja explicação engloba
diversas ciências. Do ponto de vista físico-químico, a cor
resulta da interação da radiação eletromagnética com a
matéria. Para os químicos, essa interação ocorre com os
átomos e as moléculas que constituem os diferentes materiais
(ver também “Química do fogo de artifício”). A radiação
eletromagnética inclui um conjunto de radiações – algumas
bem conhecidas do nosso dia-a-dia como as microondas
ou as ondas rádio. No entanto, apenas uma pequena parte
desse conjunto é percetível pelos nossos olhos – a radiação
visível, à qual correspondem as diferentes cores, do violeta
ao vermelho e cuja mistura constitui a luz branca.
O olho humano possui na retina uma espécie de sensores da
luz visível – os bastonetes e os cones. Os primeiros detetam a
intensidade luminosa e são responsáveis pela visão noturna.
Aos cones devemos a visão colorida, mas estas células são

ll Fig. 22.1 Pigmentos responsáveis pelas principais cores
de outono: de cima para baixo, clorofila (verde), caroteno
(amarelo dourado) e antocianina (vermelho).
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apenas sensíveis à luz nas zonas do vermelho, do verde
e do azul, que são assim as chamadas “cores primárias”.
As restantes cores resultam do trabalho do cérebro, que
determina a cor analisando a combinação dos diferentes
sinais enviados pelos cones através do nervo ótico.
A cor está assim relacionada com as radiações que incidem nos nossos olhos, provenientes de um determinado
material. Através de um olhar químico podemos concluir
que as radiações que chegam até nós são aquelas que são
“rejeitadas” por um composto químico. Por exemplo, a cor
verde das folhas resulta da absorção, por parte da clorofila,
da radiação nas regiões do vermelho e do azul. A restante
radiação é refletida e, na ausência do vermelho e do azul,
assume aos nossos olhos a cor verde.
No caso específico das folhas das árvores, a enorme variedade
cromática é obtida com recurso a um número relativamente
reduzido de compostos: a clorofila, os carotenos e as antocianinas. Na interação da radiação com a matéria está assim
o segredo químico da cor que é praticamente desvendado
com as tonalidades do Outono.

Curiosidade
A conversão da radiação eletromagnética em sinais neurais
ocorre nos cerca de 126 milhões de fotorrecetores – cones
e bastonetes. Quando a luz atinge estas células é absorvida
por moléculas de rodopsina, uma proteína existente na
retina. A etapa seguinte envolve um conjunto complexo de
reações cujo resultado final se traduz no envio de um impulso
nervoso ao cérebro. Durante este processo, a rodopsina vai
sendo consumida, razão pela qual necessita de ser reposta.
E para isso é necessário que a nossa alimentação inclua
beta-carotenos. Este pigmento (que é responsável pela
cor alaranjada da cenoura), é um precursor da vitamina
A, o que significa que no nosso organismo se transforma
nesta vitamina, a qual é fundamental para a regeneração
da rodopsina. Assim, pode ainda não estar provado que “a
cenoura faz os olhos bonitos”, mas a química explica que
os torna mais saudáveis e que nos ajuda a ver melhor.

ll Fig. 22.2 Espetro de absorção da clorofila: a clorofila
absorve a radiação visível principalmente nas regiões do
azul e do vermelho, sendo por isso um pigmento verde.

ll Fig. 22.3 As antocianinas são os pigmentos responsáveis
pela cor das rosas, uvas pretas e diversos frutos silvestres.
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Faça em Casa
O que propomos que faça em casa é a separação e identificação dos diversos pigmentos aqui referidos como responsáveis
pela cor das folhas. Para isso, irá utilizar uma das técnicas
analíticas mais comuns nos laboratórios de todo o mundo:
a cromatografia.
O sucesso da cromatografia enquanto método de análise
deve-se à facilidade com que pode ser utilizada, por exemplo,
para a quantificação e identificação de compostos, por
comparação com padrões previamente existentes (muito
comum na realização de testes anti-doping, uma vez que é
possível revelar a presença de substâncias em quantidades
muito, muito pequenas). Esta técnica é também muito útil
para a purificação de produtos, separando-se as substâncias
indesejáveis (fundamental na industria farmacêutica) ou pode
ser simplesmente utilizada para a separação dos componentes de uma mistura, tal como propomos hoje. Aliás, foi
exatamente com o objetivo de separar os componentes dos
extratos das folhas que, em 1906, o botânico russo Mikhail
Semenovich Tswett, considerado o pai da cromatografia,
desenvolveu esta técnica. Nos seus resultados, obteve
bandas coloridas e por essa razão terá surgido o termo
cromatografia, que deriva das palavras gregas chroma (cor)
e graphie (escrita).
Para descobrir as cores que os pigmentos das folhas escondem,
terá que pôr mãos-à-obra e começar por recolher folhas!
Quanto mais coloridas, maior será a paleta de cores a revelar.

Procedimento
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Material
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ou 3 Folhas
Álcool
Água quente
Frasco pequeno com tampa
Copos de plástico
Filtros de papel de café
1 Lápis
Fita cola

7.
8.

Comece por cortar em pedaços muito pequenos
as folhas recolhidas colocando-as num frasco com
tampa (pode também utilizar uma taça e tapar
com película transparente de cozinha). Se tiver
um almofariz em casa pode mesmo esmagá-las.
De seguida, adicione ao frasco
álcool até cobrir as folhas.
Tape o frasco e coloque o mesmo numa taça
grande com um fundo de água quente (fazer
uma espécie de “banho-maria”). Deixe o frasco
em “banho-maria” até que o álcool adquira
uma tonalidade escura (no mínimo, 30min).
De seguida, corte uma tira do papel de filtro
com uma largura de cerca de 3cm e uma altura
ligeiramente superior à do copo de papel.
Quando o álcool já tiver adquirido a tonalidade
das folhas, deite parte do líquido num copo de
plástico até fazer uma altura de cerca de 1 cm.
Prepare a câmara cromatográfica (ver “Química
das tatuagens”). Para isso, prenda a tira de
papel de filtro ao lápis com a fita-cola. Coloque
a tira de papel no copo, de modo a que uma
das extremidades esteja mergulhada no
álcool (sem encostar às paredes do copo).
A cromatografia está terminada quando o álcool
percorrer toda a tira de papel (entre 30 a 90min).
Retire o papel de filtro (tecnicamente é agora
um cromatograma!) do copo e deixe-o secar.

Resultado
A identidade dos pigmentos escondidos nas cores de Outono
é revelada!

ll Fig. 22.2 Espetro de absorção da clorofila: a clorofila
absorve a radiação visível principalmente nas regiões do
azul e do vermelho, sendo por isso um pigmento verde..
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O que aconteceu
A cromatografia é um método de separação que se baseia
nas diferentes velocidades dos componentes de uma mistura
quando arrastados por uma fase móvel (que pode ser líquida
ou gasosa), através de uma fase fixa estacionária. É assim
uma espécie de corrida de moléculas, em que ganha aquela
que tiver uma maior afinidade com a fase móvel (ou que
ficar menos “presa” à parte fixa).
No caso concreto da cromatografia que realizamos, o papel
de filtro (ou celulose, uma vez que a base química do papel
é este polímero de origem vegetal) é a fase estacionária e
o álcool constitui a fase móvel ou solvente. Quando colocamos o papel de filtro em contacto com o álcool, este
último rapidamente começa a “subir” o papel – através
de um fenómeno físico designado por capilaridade – e,
nessa subida, arrasta consigo os diferentes pigmentos que
compõem as folhas.
Dependendo das cores das folhas utilizadas (mais verdes
ou mais amareladas/avermelhadas) poderá identificar no
cromatograma pelo menos 3 cores distintas, cada uma delas
revelando a identidade de um pigmento.
O pigmento vencedor (ou seja, aquele que é mais arrastado
pela fase móvel) pertence ao grupo dos carotenos. Em
segundo lugar surge a clorofila-a e, por fim, a clorofila-b.
Para perceber o resultado da “corrida” é necessário um olhar
mais atento sobre a estrutura química destas moléculas.
Existem na natureza quatro tipos de clorofila: a clorofila-a,
a clorofila-b, a clorofila-c e a clorofila-d. Destas, apenas a
clorofila-a e a clorofila-b existem nas plantas verdes. Estas
clorofilas diferem entre si na sua estrutura química. Na
clorofila a o grupo R corresponde a um conjunto de átomos de fórmula CH3 por sua vez, na clorofila-b, o grupo R
corresponde a um conjunto de átomos CHO. Devido a esta
pequena diferença, a clorofila-b apresenta maior afinidade
com a fase estacionária, ou seja, com a celulose, que é rica
em grupos OH, sendo que estes dois grupos podem formar
ligações entre si.
Por outro lado, os carotenos caraterizam-se por serem
formados por longas cadeias de carbono e hidrogénio que
possuem pouca afinidade com os grupos OH da fase estacionária e por isso são os mais arrastados pela fase móvel.

Existem ainda outros pigmentos que podem estar escondidos
nas folhas como as antocianinas ou as xantofilas. No entanto,
é mais difícil estes revelarem a sua identidade através deste
método. De qualquer forma, a diversidade de fases móveis
e de fases estacionárias fazem da cromatografia uma das
técnicas mais versáteis da química, que tanto pode ser
realizada em casa, como nos laboratórios mais sofisticados.
Assim, como sugestão, poderá sempre utilizar diferentes
solventes (acetona) ou até recolher outras folhas/vegetais
(espinafres/couve/beterraba) para tentar descobrir os vários
segredos das cores da Natureza!
Para finalizar apenas mais uma curiosidade química.
A clorofila, pigmento responsável pela cor verde, é particularmente sensível ao pH do meio. Em meio ácido, a sua
estrutura química é alterada, formando-se um novo composto,
a feofitina, que se carateriza por apresentar um tom mais
amarelado. Assim, a variação de pH explica por que razão
os legumes verdes, quando cozidos, perdem o tom verde
vivo que os caracteriza Desta forma, um dos truques para
manter a cor dos vegetais é cozinhá-los em bastante água
para assim diluir os ácidos provenientes das células das
plantas e que passam para a água durante a cozedura. Um
outro truque consiste em adicionar bicarbonato de sódio à
água uma vez que este é um composto com propriedades
básicas e por isso neutraliza a acidez da água. No entanto,
o bicarbonato reage com as fibras responsáveis pela rigidez
dos vegetais ficando estes com uma consistência pouco
agradável. Em suma, cozer os vegetais em muita água e
durante o mínimo tempo possível é a melhor receita para
manter os seus vegetais com um aspeto fresco e saboroso.

ll Fig. 22.5 Comparação esquemática entre a estrutura
das clorofilas a e b.

NOTA DE SEGURANÇA
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos comuns.
As crianças deverão sempre ser supervisionadas por um
adulto responsável. Os autores e a Universidade de Aveiro
não assumem qualquer responsabilidade por danos ou
prejuízos sofridos em resultado das experiências descritas.
ll Fig. 22.6 Estrutura da feofitina-a (derivada da clorofila-a).
Em meio ácido, o ião magnésio central da clorofila é
substituído por iões hidrogénio, dando origem à feofitina,
de cor amarelada.
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A cromatografia teve uma enorme evolução
tecnológica desde o processo simples
utilzado na experiência “faça em casa”, sendo
hoje uma técnica de separação altamente
sofisticada com inúmeras aplicações em
diversas áreas da investrigação científica. A
Universidade de Aveiro dispõe de equipamento
cromatográfico de elevada qualidade que
é utilizado, por exemplo, na investigação
bioquímica. A cromatografia permite a
separação e posterior identificação dos
componentes presentes em meios celulares e
em fluidos biológicos, permitindo assim traçar
“mapas” dos componentes que caracterizam
as actividades metabólicas das células.
Esta caracterização é particularmente
relevante para detecção dos desvios do
metabolismo, ou seja, para diagnóstico de
diversos tipos de doenças. Recentemente, a
Sociedade Portuguesa de Senologia premiou
um estudo da Universidade de Aveiro que tem
como principal objetivo a identificação de
marcadores de respostas celulares associados
à malignidade tumoral. O prémio foi atribuído
pela contribuição que o trabalho representa
para o avanço no combate ao cancro da mama.
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