A Desvendar a Química do dia-a-dia

A QUÍMICA DO
EQUIPAMENTO DESPORTIVO
Se é um adepto da prática desportiva, fica desde já a saber
que, só por isso, também é um adepto da química! Hoje
vamos falar de artigos de desporto!
Na verdade, as actividades desportivas estão entre aquelas
que mais têm beneficiado com o desenvolvimento de novos
materiais em laboratórios de química.
Certamente já terá reparado que os equipamentos de desporto, desde as bicicletas de montanha às pranchas de surf,
estão cada vez mais leves e mais resistentes!
Também já terá sentido as vantagens do moderno vestuário
desportivo, como os tecidos que permitem a rápida evaporação do suor ou as sapatilhas confortáveis e com a sola
mais adaptada ao piso.
E podíamos continuar: os capacetes de ciclismo, as raquetes
de ténis, as caneleiras de futebol, as velas dos barcos, as
pistas de atletismo…
E claro, as bolas! As bolas de golfe, de ténis, de bowling, de
voleibol, de futebol, de basquetebol Na base do aparecimento de todos estes novos materiais está a química dos
polímeros sintéticos.
Os polímeros (do grego “poli”, que significa muitas e “mero”,
ou seja, partes) são longas moléculas formadas a partir de
pequenas moléculas, chamadas monómeros, ligadas entre
si consecutivamente, formando cadeias que podem conter
centenas ou milhares de monómeros.
Mudando a estrutura dos monómeros, é possível obter
polímeros com propriedades muito diversas: rígidos como
os tubos de PVC, maleáveis como as fibras de elastano,
antiaderentes como o teflon, leves e resistentes como o
kevlar e por aí fora.
Um exemplo bastante popular da aplicação da química de
polímeros no desporto é-nos dado pela bola de futebol. As
modernas bolas de futebol são constituídas por 3 camadas
essenciais:

•

•

•
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A mais interior, logo sobre a câmarade-ar, é formada por películas de
poliéster e algodão. É esta camada que
determina a forma como a bola salta.
A segunda camada é constituída por painéis de
poliuretano ou polietileno vinil-acetato. Estes
painéis já não apresentam costuras cosidas, pois
são soldados quimicamente entre si, contribuindo
assim para uma total impermeabilidade à água.
A última camada é muito importante para
a qualidade final da bola, pois define a
resistência à deslocação no ar e sobre a relva.
É também a camada mais sujeita ao desgaste
e, portanto, a mais exigente na qualidade
dos materiais utilizando-se normalmente no
seu fabrico uma solução de poliuretano.

Polímeros, polímeros e mais polímeros, para chegar mais
rápido, mais alto, mais forte!

Para saber mais
Atualmente, para se ganhar uma medalha e se ser o melhor
do mundo numa modalidade desportiva é preciso muito
treino, mas também um pouco de Química! Uma bicicleta
mais leve, uma raquete mais resistente, um fato que faça
diminuir a resistência ao movimento, tudo isto são detalhes
que podem fazer a diferença entre chegar ou não ao pódio.
Há cerca de 50 anos atrás, os fatos de natação eram feitos
de algodão e as raquetes de ténis eram de madeira. Tanto
a madeira como o algodão apresentam na sua composição
um polímero de origem natural – a celulose (ver também
“Química das notas de euro”).

ll Fig. 17.1 Esquema das camadas de uma bola de futebol
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Ou seja, os polímeros sempre fizeram parte do quotidiano
humano. Desde os tempos mais antigos, o homem tem
usado polímeros naturais como o amido, a celulose, a seda,
entre outros. Além disso, cerca de 18% do nosso organismo
é constituído por proteínas, que são polímeros. Apesar desta
longa convivência, apenas na primeira metade do século XX
o homem conseguiu imitar a natureza e produzir polímeros
através de reações químicas, designadas justamente “reações
de polimerização”. Desde então, a síntese de polímeros
deixou de ser um fenómeno apenas natural e foi possível ao
homem criar um sem fim de novos materiais que constituem
os polímeros sintéticos. E estes são a estrela de qualquer
modalidade desportiva!
Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, foram batidos
14 recordes mundiais na natação e os fatos dos nadadores, feitos à base de nylon e de derivados do poliuretano,
foram também responsáveis pelos tempos obtidos (dada
a polémica com a performance dos fatos, estes vieram a
ser proibidos em 2010).
As raquetes de ténis são, atualmente, também feitas de
materiais poliméricos sintéticos aos quais são adicionados
fibras de carbono e fibras de vidro. Estas raquetes pesam
cerca de metade das raquetes de madeira, o que faz com
que os jogadores se magoem menos e que a bola adquira
velocidades muito maiores. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o atleta sul-africano Oscar Pistorius utilizou
próteses feitas em fibra de carbono, tendo sido o primeiro
atleta amputado a chegar a uma semi-final de atletismo a
este nível. Aliás, estas novas fibras são responsáveis pelos
recordes de velocidade atingidos em muitos desportos
como a fórmula 1 ou o ciclismo. Estão de tal forma presentes nestas competições que podemos mesmo dizer
que atualmente a volta à França é um autêntico Tour de
polímeros sintéticos. Os materiais plásticos reforçados com
fibras de carbono constituem o material de excelência para
o fabrico de bicicletas de corrida, pois são um material leve
e de elevada resistência. Podemos encontrar estas fibras
em quase todas as partes da bicicleta, nos quadros, nos
guiadores, nas rodas e até mesmo nos travões de disco e
nas transmissões. No entanto, este material tão leve e mais
forte que o aço apresenta ainda uma enorme desvantagem:
preços muito pouco competitivos!

Curiosidade
A contribuição da química para o desporto não se fica pelos
recordes. É também graças à ciência que é possível, cada vez
mais, praticar qualquer atividade em segurança. E também
aqui os polímeros sintéticos desempenham um papel muito
importante. Os primeiros capacetes utilizados no ciclismo e
no futebol americano eram feitos de couro e o melhor que
ofereciam era uma dor de cabeça! Atualmente, os capacetes
contêm no seu interior uma espuma de poliestireno ou
de poliuretano expandido e o seu exterior é revestido de
polietileno ou de ABS – acrilonitrila butadieno estireno –,
plásticos caracterizados pela sua dureza.
Apesar de serem muito mais leves e de permitirem a respiração, a verdade é que ainda são muito poucos os ciclistas
não profissionais que utilizam o capacete, muitas vezes
por uma razão puramente estética, colocando assim em
risco a sua segurança. A pensar nisso, uma empresa sueca
criou um airbag para ciclistas disfarçado de cachecol ou
lenço que se coloca à volta do pescoço. O airbag contem
sensores que reagem a movimentos anormais do ciclista.
Em menos de 0,1 segundos, os sensores acionam o airbag,
que se abre em forma de capacete, protegendo assim a
cabeça e o pescoço do ciclista. Este “capacete” é feito à
base de nylon ultra forte que resiste quando arrastado no
chão, mesmo em estrada de alcatrão.

ll Fig. 17.2 Estrutura do monómero de um nylon (em destaque) e das cadeias de polímero (em fundo). Nylon é o
nome genérico dos polímeros sintéticos de tipo poliamida.

ll Fig. 17.3 “Capacete airbag” O capacete “invisível” desenvolvido pela empresa Hövding.

A QUÍMICA DO EQUIPAMENTO DESPORTIVO

Faça em Casa
As bolas de futebol profissional são atualmente objeto de
testes rigorosos antes de entrarem em campo. A forma, o
peso, a esfericidade, a perda de pressão, a elasticidade e a
absorção de água são estritamente controlados.
O que propomos que faça em casa é uma bola saltitante,
com base em polímeros existentes em materiais do dia-adia, e que teste as qualidades que pretende dar à sua bola.

Material
•
•
•
•
•
•

2 copos de plástico
Água quente
Borato de sódio (pode ser adquirido em farmácias)
Palitos
Cola líquida
Amido de milho (“maizena”, “espiga”, ou outra)

Procedimento
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Comece por preparar, num dos copos de plástico,
uma solução de borato de sódio. Para isso, coloque
2 colheres de sopa de água quente no copo e
adicione 1/2 colher de chá de borato de sódio.
Misture com a ajuda do palito até que consiga
dissolver a maior parte do borato de sódio.
No outro copo de plástico, coloque 1
colher de sopa de cola líquida.
Ao copo com cola líquida, adicione 1/2
colher de chá da solução de borato
de sódio que preparou em 1.
De seguida, adicione 1 colher de sopa de amido
de milho e espere alguns segundos até começar
a mexer a mistura com a ajuda do palito.
Continue a misturar até não conseguir
agitar mais a mistura com o palito.
De seguida, coloque a mistura nas mãos e
comece a moldar uma bola (quanto mais
mexer menos pegajosa fica a mistura).

Resultado
Uma bola elástica e saltitona!

O QUE ACONTECEU?
As colas utilizam as propriedades adesivas de certos polímeros
para manter as coisas unidas. As colas com base em água
são constituídas por polímeros naturais (como, por exemplo,
o amido de milho) ou sintéticos (como o poliacetato de
vinilo – do inglês PVA), dissolvidos em água.
Ao misturarmos a cola líquida com a solução de borato de
sódio, estamos a promover uma reação de ligação entre
cadeias de polímeros formando uma rede tridimensional,
originando um novo material polimérico.
O resultado final é um polímero cuja viscosidade e propriedades elásticas podem ser alteradas através da ação mecânica
– que é exatamente o que promovemos ao moldar a bola.
Agora, para fazer os testes e desenvolver a bola perfeita,
basta “jogar” com as quantidades de solução de borato de
sódio, amido ou cola adicionadas.

ll Fig. 17.5 Estrutura do poliacetato de vinilo. Graças as
suas propriedades adesivas, o PVA é o polímero principal
das colas líquidas.

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. 17.6 Esquema de formação de rede polimérica tridimensional. O borato de sódio, ao reagir com o PVA
existente na cola, promove novas ligações entre as cadeias
do polímero.
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O desenvolvimento de novos materiais
poliméricos a partir de recursos renováveis,
em particular da biomassa vegetal é a área
de trabalho por excelência do Grupo de
Investigação em Materiais Macromoleculares
e Lenhocelulósicos e da Plataforma IDPor
(Investigação e Desenvolvimento em Polímeros
de Fontes Renováveis), do Departamento
de Química da Universidade de Aveiro.
Estes cientistas apostam na reconversão de
desperdícios naturais para fazerem plásticos
“verdes”, isto é, sem usar petróleo. Por exemplo,
na produção de papel, apenas é usada uma
parte da celulose, pelo que são desperdiçados
polissacarídeos e lenhina, dois componentes
presentes na celulose e nas paredes vegetais,
que podem ser utilizados para produzir novos
materiais. Ou na indústria corticeira, em que
quase metade do que não é usado é suberina,
um componente vegetal que pode servir
para produzir, por exemplo, poliésteres. Ou o
furfural, que é um subproduto do milho e do
grão e que serve para fabricar nylon. Assim,
o futuro poderá passar por alternativas aos
recursos fósseis, inevitavelmente escassos,
e pela constituição de biorrefinarias
equivalentes às refinarias do petróleo.
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