A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química dAS
TATUAGENS
Há quem goste e quem deteste, mas poucos lhes ficam
indiferentes. As tatuagens são uma forma de afirmação
individual e a sua popularidade tem crescido recentemente.
Conhecidas desde há mais de 5 mil anos, as tatuagens
têm evoluído com o tempo e começam agora a dar um
passo decisivo de mudança, graças ao desenvolvimento
da química: com as novas tintas removíveis, as tatuagens
perdem a sua característica mais marcante – vão deixar de
ser um compromisso para toda a vida.
As tintas para tatuagem são normalmente obtidas por
suspensão de um corante num líquido apropriado: água,
álcool, glicerina, ou uma mistura destes. Os corantes variam
muito na sua composição e os mais usados são relativamente
inócuos. As tintas pretas são normalmente óxidos de carbono, enquanto as azuis são obtidas com sais de cobre ou
óxidos de cobalto. O branco pode ser dióxido de titânio,
óxido de zinco ou carbonato de chumbo. Estes compostos
são estáveis sob a pele e a tatuagem é definitiva.
As tintas removíveis têm uma filosofia completamente
diferente: são baseadas em corantes que podem ser absorvidos e degradados pelo organismo. O corante absorvível
é envolvido numa cápsula transparente que garante a sua
permanência na pele enquanto o dono da tatuagem assim
o desejar. Mas a cápsula protetora é feita de um material
sensível à luz, que se decompõe quando irradiado com um
laser apropriado.
Deste modo, quando o feliz proprietário desta tatuagem
decide removê-la, só tem de usar um laser adequado para
degradar as cápsulas protetoras, libertando assim as moléculas
de corante. Estas são depois absorvidas e metabolizadas
pelo organismo e em algumas horas a tatuagem desaparece
sem deixar qualquer marca!
Para quem prefere o que é temporário e volúvel…
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Para saber mais
As tatuagens mais antigas de que há registo encontram-se
na múmia Ötzi, o “Homem do Gelo”, contando já aproximadamente 5300 anos de existência e especula-se que
tivessem fins terapêuticos. Entre o povo Maori (nativos da
polinésia) as tatuagens indicavam o status social do indivíduo
e tinham o propósito de o harmonizar com a natureza e o
divino. Também entre os gregos e romanos se utilizavam
tatuagens como meios de identificação, mas apenas para
escravos e criminosos.
Hoje, as tatuagens são parte integrante da nossa cultura, realizadas na maioria dos casos para fins meramente
cosméticos. Estima-se que 25% dos cidadãos americanos
possuam pelo menos uma tatuagem, ao passo que na Europa
a percentagem se reduz para 10%.
Tendo em conta o elevado número de indivíduos que recorrem
à prática da tatuagem, é alarmante que a composição das
últimas não seja ainda sujeita a regulamentação, nem na
Europa nem nos EUA. Como consequência, os fabricantes
não são obrigados a revelar a composição química das suas
tintas pelo que, na maioria dos casos, tanto os tatuadores
como os clientes desconhecem os riscos das substâncias
que injectam na pele.
No final do século passado, os pigmentos usados nas tintas
eram quase todos de origem inorgânica e, na sua maioria,
inofensivos, com excepção de sais de metais pesados, como
mercúrio, cádmio e cobalto. Na actualidade, é raro encontrar
tintas que contenham estes metais pesados.
O mercado está a mudar e os corantes de natureza orgânica
ganham terreno a cada dia, dada a sua insolubilidade e
elevado brilho. Esta situação chamou a atenção da comunidade científica pelo que alguns estudos de caracterização
química de tintas comerciais foram já efectuados. Os resultados revelam que a maior parte dos pigmentos orgânicos

ll Fig. 6.1 Degradação de tatuagem por laser.
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utilizados em tintas de tatuagem pertencem às classes dos
compostos azo e dos compostos policíclicos.
Ironicamente, muitos destes pigmentos não são permitidos
na formulação de cosméticos já que são eles mesmos tóxicos
ou dão origem, quando se degradam, a produtos tóxicos.
Por exemplo, alguns compostos azo, quando clivados por
processos metabólicos ou mesmo por exposição à luz
solar, dão origem a aminas aromáticas carcinogénicas. Esta
decomposição é lenta e gradual pelo que o despoletar de
reações adversas pode ocorrer muitos anos após a realização
da tatuagem não sendo possível, na maioria dos casos,
estabelecer uma relação directa entre os dois eventos.
A controvérsia da legislação das tatuagens é apenas um
dos muitos casos em que a química assume um papel
cívico e expõe os riscos a que os consumidores estão sujeitos, estimulando as autoridades competentes a exercer a
regulação necessária. Nesta óptica, o Conselho Europeu
emitiu uma série de recomendações relativas às tatuagens
e piercings, deixando ao critério de cada país membro a
sua incorporação na legislação. A Alemanha, mais uma
vez, deu o exemplo, proibindo o uso de corantes azóicos
potencialmente carcinogénicos nas tintas para tatuagem.
A seu tempo, os restantes países seguir-lhe-ão as pisadas.

Curiosidade
Na investigação forense, as tatuagens fornecem informações
preciosas para a identificação de criminosos já que são permanentes e muitas vezes indicam a pertença a determinado
grupo/gang. Até as tatuagens previamente removidas a
laser podem ser identificadas recorrendo à fotografia com
sensores de infra-vermelhos (radiação invisível ao olho
humano). O tratamento a laser apenas remove os pigmentos
encontrados à superfície da pele. A radiação infra-vermelha
consegue penetrar em camadas mais profundas da derme,
expondo resíduos de pigmentos aí enterrados, invisíveis a
olho nu. Assim, também é possível identificar tatuagens
mascaradas sob outras mais recentes.

ll Fig. 6.2 Exemplo de corante vermelho da família dos
compostos azo. A característica desta família é a presença
da ligação N=N (átomos a azul no centro da molécula).
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Faça em Casa
Tal como alguns componentes das tintas das tatuagens
removíveis são sensíveis à ação da radiação laser, também
algumas tintas de uso corrente (por exemplo, tinta de
marcadores) se degradam por ação da radiação solar. O que
propormos que faça em casa é que investigue qual o efeito
da luz solar sobre os corantes das tintas dos marcadores.

Materiais
•
•
•
•
•
•
•

Marcador preto lavável
Filtros de café
Câmara cromatográfica: copo, lápis, fita-cola
Copo com marcação de volumes
Água
2 Frascos de vidro
Papel de alumínio

Procedimento
1.

Comece por colocar o marcador num copo
com aproximadamente 100 mL de água com a
ponta submersa e agite durante 1 min. Mantenha
o marcador submerso, em repouso, durante
mais 15 min. De seguida, retire o marcador e
adicione 900 mL de água à solução corada.
2. Transfira 20 mL de solução para cada frasco
de vidro. Envolva completamente um dos
frascos em papel de alumínio – esta é a
amostra de controlo. Por fim, coloque os dois
recipientes num local iluminado pelo sol, onde
ficarão a repousar durante uma semana.
3. Prepare 2 câmaras cromatográficas tal como a
apresentada no esquema seguinte. A ponta inferior
da tira de papel deve encontrar-se submersa na
solução corada.
ATENÇÃO: Retirar o papel da câmara
cromatográfica assim que a marca de água
atingir o lápis. Caso contrário, todos os

corantes serão arrastados até ao cimo da tira
de papel, sobrepondo-se num borrão escuro.
4. Observe os cromatogramas (tira de papel)
obtidos e verifique se existem diferenças
significativas entre a amostra exposta
ao sol e a amostra de controlo.

O que aconteceu
Para fazer a separação dos diferentes corantes que compõem
a tinta do marcador preto realizou-se a cromatografia. Nesta,
a água, ao ser absorvida pelo papel no sentido ascendente,
arrastou consigo os diferentes corantes contidos na tinta.
Estes têm pesos moleculares e naturezas químicas distintas,
sendo por isso arrastados a diferentes velocidades. Assim,
é possível observar no cromatograma os diferentes componentes da tinta.
Alguns dos corantes utilizados em alimentos e tintas são, tal
como aqueles encontrados nas tatuagens, sensíveis à luz, isto
é, quando expostos a radiação visível degradam-se dando
a origem a outros compostos, normalmente incolores – a
este processo dá-se o nome de degradação fotoquímica, por
ser uma reação química iniciada por ação da luz. Assim, o
cromatograma obtido a partir da amostra que foi exposta à
luz, provavelmente não exibirá algumas das cores presentes
no cromatograma de controlo, que não sofreu qualquer
degradação.

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. 6.3 Esquema da câmara cromatográfica.
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Os pigmentos e corantes são produzidos, sobretudo,
com o objetivo de conferir cor a materiais, dos
plásticos aos cosméticos. No entanto, a luz
absorvida por um corante pode também servir
para dar início a uma reacção química específica,
dizendo-se então que o corante actua como
fotossensibilizador. Os corantes como as porfirinas
e as ftalocianinas (que, já agora, também são
encontradas em tintas para tatuagem) são alvo de
investigação na Universidade de Aveiro devido ao
seu potencial como fotossensibilizadores em terapia
fotodinâmica. Esta terapia inovadora é aplicada
sobretudo no tratamento de tumores, doenças de
pele e na destruição de micro-organismos. Numa
primeira fase o fotossensibilizador é injetado
no local a tratar e liga-se às lipoproteínas de
baixa densidade do sangue. Estas acumulam-se
preferencialmente nas células tumorais reduzindo
assim o risco do tratamento afectar os tecidos
saudáveis. O fotossensibilizador é então ativado por
radiação com uma frequência específica. A energia
por ele absorvida é transferida para o oxigénio
molecular e dá origem às chamadas espécies
reativas de oxigénio, entre as quais figuram radicais
livres, que causam a morte celular. Os estudos
realizados na Universidade de Aveiro têm como
objetivo descobrir novos fotossensibilizadores e
alterar quimicamente aqueles já existentes para
melhorar a sua biocompatibilidade e solubilidade.
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