A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química do
ÁLCOOL
Algumas substâncias químicas estão tão ligadas à nossa
vida ou à nossa civilização que já nem nos referimos a elas
como... substâncias químicas. É o caso da substância-tema
de hoje.
Hoje falamos de um álcool, o etanol. Faz parte de uma
família numerosa, que inclui membros como o metanol (que
é venenoso) ou o etilenoglicol, usado como anticongelante.
O etanol é o único da família produzido para consumo
humano desde os alvores da civilização – razão pela qual
é conhecido simplesmente por álcool.
A química do álcool no nosso organismo – que é o mesmo
que dizer “os efeitos do álcool sobre o nosso organismo”
– já é bastante conhecida. Contudo, ainda existem muitos
mitos associados ao álcool – por exemplo, o mito de que
o álcool aquece.
Na verdade, o álcool é um vasodilatador periférico, isto é,
aumenta o afluxo de sangue à periferia do corpo: às mãos,
aos pés, ao rosto, e toda a pele em geral. Em situações de
exposição ao frio, o nosso corpo protege-se afastando o
sangue dessas zonas periféricas, mantendo-o quente no
interior do corpo, junto a órgãos essenciais como o coração.
O álcool contraria essa medida de segurança do nosso
corpo, levando o sangue quente até às extremidades – o
que resulta na tal sensação de calor, mas que pode também
resultar na morte por hipotermia!
Mas o álcool é um bom exemplo de que é a dose que faz o
veneno. O consumo moderado de álcool não é considerado
prejudicial. Há mesmo estudos que sugerem que o álcool
consumido em pequenas quantidades tem efeitos positivos
sobre o aparelho cardiovascular. Já o consumo excessivo
está claramente associado a problemas que incluem – entre
muitos outros – a hipertensão, a demência prematura, a
falência do fígado e problemas de desempenho sexual.
A escolha é sua...
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Para saber mais
A convivência entre o álcool e o Homem é já antiga e provavelmente a sua relação terá começado num encontro
do acaso: quando o homem da pré-história comeu uvas já
fermentadas pelo calor do sol. No entanto, foi durante o
período clássico da grécia antiga e do império romano que
o culto do vinho se popularizou, associado a divindades
mitológicas como o deus Baco – deus do vinho, das festas
e dos excessos.
Assim, cedo o Homem percebeu que esta substância estava
associada a um estado de euforia e embriaguez.
Mas afinal, o que nos leva a chorar, rir e a não conseguir
acertar com a chave na fechadura quando consumimos um
pouco mais de álcool?
Os sintomas descritos ocorrem devido à forma como o etanol
altera a química do sistema nervoso central, nomeadamente
dos níveis de neurotransmissores no cérebro. Apesar de
apenas cerca de 10% do álcool ingerido atingir o cérebro
(a maior parte do álcool é metabolizado no fígado, razão
pela qual este é dos órgãos mais atingidos pelo consumo
excessivo de bebidas alcoólicas), esta quantidade é suficiente
para destabilizar o GABA (ácido gama-aminobutírico) – o
principal neurotransmissor inibidor do sistema central.
Ou seja, o que o GABA faz é inibir as células do sistema
nervoso central (neurónios), levando a uma menor libertação de outros neurotransmissores. Se inibimos algo que é
inibitório por natureza estamos a provocar uma estimulação
em alguns pontos do cérebro e por isso ficamos mais alegres e desinibidos quando bebemos. No entanto, o etanol
inibe também o neurotransmissor excitatório glutamato,
suprimindo os efeitos estimulantes e levando a um tipo de
retardamento fisiológico.
Por fim, o etanol afeta ainda a produção de neurotransmissores,
como a serotonina ou a dopamina, ambos responsáveis por
sensações de prazer e bem-estar (ver “Química do amor”).

ll Fig. 2.1 Estrutura do etanol, do metanol e do etilenoglicol.
Estes compostos têm em comum o facto de pertencerem a
uma família numerosa de compostos químicos: os álcoois.
Estes caracterizam-se por apresentarem na sua estrutura
um ou mais grupos hidroxilo (OH).

ll Fig. 2.2 Estrutura do ácido gama-aminobutírico (GABA,
em cima) e do glutamato (em baixo). Quando os neurotransmissores são inibitórios, como o GABA, significa
que reduzem a atividade elétrica do cérebro. Quando são
excitatórios, como o glutamato, estimulam essa atividade.
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Mas este não é o fim da história uma vez que o efeito do
álcool se prolonga no cérebro e termina muitas vezes sob
a forma de ressaca.
A primeira causa (e sintoma) da ressaca é a desidratação,
causada pela eliminação excessiva de urina que acontece
normalmente quando consumimos álcool em excesso. A
desidratação causa a sensação de secura, dor de cabeça e
fadiga. Por outro lado, durante o processo de metabolização
do etanol no fígado, este é convertido, inicialmente, em
acetaldeído e depois em ácido acético. Quando a quantidade
de etanol ingerida é superior à capacidade de metabolização
do fígado, sentimos os efeitos da acumulação do acetaldeído (o qual é muito mais tóxico que o próprio etanol)
no organismo: vermelhidão facial, tonturas e náuseas. De
referir que nem todos possuímos a mesma capacidade
de metabolização do acetaldeído. Por exemplo, a maioria
da população oriental possui uma modificação na enzima
responsável pela transformação do acetaldeído em ácido
acético (designada enzima aldeído desidrogenase), o que
faz com que os efeitos da acumulação de acetaldeído
no organismo sejam sentidos precocemente. Esta é aliás
uma das razões apontadas para o facto de as populações
orientais terem uma menor probabilidade de desenvolver
alcoolismo. Nesse sentido, investigadores da Universidade
do Chile estão também a desenvolver uma vacina que deixa
os pacientes com os efeitos de uma ressaca (durante cerca
de 6 meses!) para os desencorajar a beber. A ressaca pode
ser assim a cura para os efeitos prejudiciais do álcool.

Curiosidade
O etanol pode ser considerado um verdadeiro combustível,
que dá a sensação de calor quando bebemos um bom copo
de vinho, mas que alimenta também a combustão de muitos
motores movidos a biocombustível!
O primeiro carro movido a etanol foi também o primeiro
carro moderno: o famoso Ford modelo T. Este modelo,
desenvolvido por Henry Ford em 1908, estava preparado
para utilizar gasolina ou etanol como combustível. Mas,
no início do século XX, a produção industrial de etanol
era muito dispendiosa quando comparada com o preço
do petróleo, razão pela qual prevaleceu a gasolina. No
entanto, as crises petrolíferas, o facto de o petróleo ser uma
matéria não renovável, assim como os impactos ambientais
que resultam da combustão dos derivados do petróleo,
levaram ao desenvolvimento de combustíveis verdes: os
biocombustíveis.
Os biocombustíveis, tal como o nome indica, são combustíveis de origem biológica (não fóssil, como o petróleo),
sendo o bioetanol um dos que apresenta maior potencial
de utilização. O bioetanol é obtido maioritariamente por
fermentação de açúcares (extraídos da cana-de-açúcar ou
melaço) ou amidos (extraídos, por exemplo, do milho ou
da batata-doce). Apesar de a sua origem vegetal ser a sua
grande vantagem é também uma desvantagem, uma vez
que implica a utilização da terra e das culturas que servem
de alimento para a produção de combustível. No entanto,
a utilização de biocombustíveis de segunda geração – nos
quais a matéria-prima utilizada é a celulose e outras fibras
vegetais presentes na madeira ou nas partes não comestíveis
dos vegetais – assim como o desenvolvimento da produção
de biocombustíveis através de microalgas, poderão fazer
do bioetanol o combustível do futuro!
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Faça em Casa
O Anticongelante

Procedimento

O álcool que aquece e alimenta combustões pode também
servir para evitar que, por exemplo, a água congele. Esta
é uma propriedade muito útil dos álcoois, especialmente
aproveitada em climas frios. Neste tipo de climas é comum
a adição de anticongelantes aos radiadores dos carros,
para evitar que a água dos sistemas de refrigeração dos
automóveis congele, o que poderia levar à rutura do radiador.
Os compostos anticongelantes mais comuns pertencem ao
grupo dos álcoois (em química, os compostos orgânicos
estão organizados em famílias; uma dessas famílias são
os álcoois). Os álcoois mais utilizados nos radiadores dos
carros são o etilenoglicol e o propilenoglicol.
O que propomos que faça em casa é que investigue se o
álcool de uso doméstico (álcool etílico) também possui
esta propriedade, de baixar a temperatura de congelação
da água. Como referência vamos comparar com o efeito
do sal quando adicionado também à água.

•

Material
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Copos pequenos de plástico
(tamanho dos copos de café)
1 Marcador permanente ou etiquetas
2 Medidores para pequenos volumes (podem
ser 2 seringas ou 2 colheres de sopas)
1 Recipiente para guardar os copos
(com tampa protetora)
1 Colher de café
Sal de cozinha
Água
Álcool etílico 96%V/V.

•

•

•

•

•
•

Comece por etiquetar os copos plásticos com:
água, álcool etílico, A1, A2, A3, A4, S1, S2, S3 e S4.
Nos copos de água e álcool etílico,
adicione 5 colheres de sopa (bem
cheias) do respetivo líquido.
Nos copos com letra A adicione:
A1 – 1 colher (sopa) de álcool e 4 de água;
A2 – 2 colheres (sopa) de álcool e 3 de água;
A3 – 3 colheres (sopa) de álcool e 2 de água;
A4 – 4 colheres (sopa) de álcool e 1 de água.
Nos copos com letra S coloque 5 colheres de
(sopa) de água e adicione:
S1 – 1 colher (café) de sal;
S2 – 2 colheres (café) de sal;
S3 – 3 colheres (café) de sal;
S4 – 4 colheres (café) de sal.
Agite muito bem, com uma colher, o conteúdo
dos copos e coloque-os num recipiente,
de forma que não possam verter.
Tape o recipiente e com cuidado
leve ao congelador.
A cada 30minutos, retire do congelador e
faça observações durante cerca de 3h.

Resultado
Copos com e sem gelo!

O que aconteceu?
A água congela à temperatura aproximada de 0°C (aliás,
a escala celsius de temperatura utiliza a temperatura de
congelação e de ebulição (100°C) da água pura como pontos
de referência). Por sua vez, a temperatura de congelamento
do etanol puro é de – 114°C. Apesar do etanol utilizado
nesta atividade não ser puro (96%V/V significa que em
100ml da solução de álcool etílico, 96 ml são de álcool e

ll Fig. 2.3 Estrutura do propilenoglicol. A temperatura de
congelação do propilenoglicol é -59°C, enquanto a da
água pura é de 0°C.
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4ml de água), a sua temperatura de congelação é muito
inferior à da água. Por esta razão, o copo com álcool etílico
não congelou (a temperatura normal dos congeladores
domésticos é de -18°C).
Ao misturarmos sal ou álcool à água estamos a dificultar
a formação da rede que está na origem do estado sólido
(gelo), pelo que existe uma diminuição da temperatura de
congelação (este efeito é bem conhecido nos climas frios
onde o sal é adicionado às estradas para evitar a formação
de gelo sendo que, cerca de 51% da produção mundial de
sal é usada para a remoção da neve – ver “Química do sal”).
No entanto, esta temperatura vai depender da proporção
relativa em que a água e o álcool se encontram (ou da
quantidade de sal adicionado) razão pela qual obtivemos
diferentes resultados para os copos A1-A4 e S1-S4.

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.
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Investigadores do Departamento de Química
da Universidade de Aveiro apresentaram uma
forma de produzir vinho branco sem adição
de anidrido sulforoso e, com isso, ganharam
o prémio Investigação do AGROFOOD
iTECH 2012, dirigido a projetos tecnológicos
inovadores com potencial de comercialização.
O projeto promete revolucionar a indústria do
vinho e acabar com uma das maiores causas
de dores de cabeça que algumas pessoas têm
ao ingerir vinho: o anidrido sulfuroso que é
adicionado durante a produção da bebida. Este
composto é usado para evitar a proliferação
de micro-organismos que degradam o vinho
e as oxidações que lhe dão um tom castanho.
Contudo, as pessoas que não reagem bem
a este composto queixam-se de dores de
cabeça e má disposição depois de beber o
vinho. A inovação da equipa, liderada pelos
investigadores Manuel Coimbra e Cláudia
Nunes, consiste na adição, durante a produção
do vinho, de uma película constituída por
um polissacarídeo chamado quitosana, que
é extraído, por exemplo, das cascas dos
caranguejos e dos camarões ou de fungos,
e que substitui o anidrido sulfuroso. Este
método, que conserva as práticas enológicas
comuns a todas as adegas, é único no mundo
e pretende revolucionar a indústria vinícola,
uma vez que o seu custo não é muito superior
em relação à adição de anidrido sulfuroso.

Contacto
Prof. Manuel Coimbra
Departamento de Química / QOPNA
Universidade de Aveiro

