A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química do
COMPUTADOR
Pode parecer que um vulgar computador portátil e a química
vivem em mundos diferentes, mas na verdade a própria
existência dos portáteis apenas é possível graças a importantes desenvolvimentos da química.
Há química em muitos dos componentes de um computador,
mas hoje vamos falar da química escondida em algo muito
visível: os monitores planos LCD, aos quais os “portáteis”
devem a sua forma plana e... portátil!
LCD é o acrónimo de Liquid Crystal Display, ou Monitor de
Cristal Líquido.
Mas o que são cristais líquidos? O nome parece uma contradição! Normalmente consideramos o cristal um material
sólido (como um diamante!) e não um líquido.
Nos materiais cristalinos, as partículas têm posições e orientações fixas, como os soldados numa parada, e por isso os
classificamos como sólidos. Já os líquidos são como uma
multidão desordenada, e as partículas mudam de posição
e de orientação.
Mas há substâncias que apresentam simultaneamente a
estrutura de um líquido e de um sólido, como os cristais
líquidos.
Eu explico melhor: se atirarmos várias moedas para uma
caixa de vidro e as observarmos olhando de cima, vemos uma
distribuição de moedas desorganizada, como as moléculas
num líquido. Mas, se olharmos de lado, vemos que as moedas
se dispõem preferencialmente na horizontal, em camadas
sucessivas, tão organizadas como as moléculas num cristal.
Esta dupla qualidade confere aos cristais líquidos propriedades ópticas especiais. Escolhendo as moléculas adequadas,
podemos construir um LCD: o alinhamento muito preciso das
moléculas por aplicação de uma corrente eléctrica permite a
produção de imagens numa superfície plana pela passagem
de luz através dos cristais líquidos e filtros coloridos.
Assim, os avanços da química (e da tecnologia) permitiram a
construção dos indispensáveis monitores planos dos nossos
computadores portáteis, “tablets” e “palmtops”.

p Ver video online

Para saber mais
A descoberta do primeiro cristal líquido deve-se ao trabalho
conjunto do botânico austríaco Friedrich Reinitzer e do
físico alemão Otto Lehmann. Em 1888 Reinitzer, ao estudar
derivados do colesterol, observou a existência de um composto, o benzoato de colesterilo, com dois pontos de fusão.
No primeiro ponto de fusão obteve um líquido translúcido e
no segundo ponto de fusão, um líquido transparente. Entre
o estado sólido e o líquido límpido, havia uma fase líquida
turva, que não sabia identificar. Intrigado pelo fenómeno
Reinitzer enviou algumas amostras a Otto Lehmann, que as
estudou com um microscópio equipado com um polarizador
e um controlador de temperatura, tendo verificado que na
fase intermédia entre sólido e líquido (a fase líquida turva)
e na presença de luz polarizada, o material se comportava
como pequenos cristais. Estavam identificados os primeiros
cristais líquidos.
Os cristais líquidos são um grupo de materiais bastante
peculiar, correspondente a um estado da matéria intermediário
entre o estado sólido e o líquido: um estado mesomórfico (do
Grego mesos morfe – entre dois estados). A maior parte dos
cristais líquidos são constituídos por moléculas de grandes
dimensões, podendo ter forma alongada, de bastão ou de
disco. Um cristal líquido é formado pela auto-organização
das moléculas em estruturas ordenadas, ou fases. Os cristais
líquidos mais usados na eletrónica pertencem ao grupo dos
chamados termotrópicos, isto é, que mostram uma ou mais
fases adicionais por variação da temperatura. Dependendo de
como as moléculas se organizam, os cristais líquidos podem
apresentar as seguintes fases de organização: esmética (as
moléculas longas ou em disco encontram-se empilhadas em
camadas umas sobre as outras), nemática (as moléculas
longas alinham-se paralelamente entre si, segundo uma
direcção, como palitos dentro de uma caixa de fósforos)

ll Fig. 12.1 Organização das partículas no estado líquido
(em cima), sólido (no meio) e num cristal líquido (em
baixo). Neste exemplo de cristal líquido, as partículas
estão desordenadas na sua posição, como o líquido, mas
ordenadas na orientação, como o sólido.
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e colestérica (as moléculas longas organizam-se numa
estrutura em espiral).
Devido a esta estrutura em espiral, a propriedade óptica mais
importante desta fase é a extraordinária capacidade de fazer
girar o plano de polarização da luz. Essas características
fazem deste tipo de cristal líquido o mais utilizado nos
dispositivos electrónicos, tais como, calculadoras, relógios
digitais, monitores de TV e computadores.
Obviamente que nos computadores portáteis há mais Química
para além da que se encontra nos LCD, e seguramente que
o factor portabilidade está associado não só à tecnologia
LCD mas também a um aspecto que ainda não foi referido:
a bateria.
Actualmente, as baterias mais utilizadas em computadores
portáteis são baterias de iões de Lítio, também denominadas
Li-Ion, que oferecem muitas vantagens face à tecnologia
anterior de Níquel-Cádmio (Ni-Cd) ou Níquel e Hidrato Metálico
(Ni-MH). No que diz respeito à quantidade de energia que
pode ser acumulada e ao peso, as baterias de iões de Lítio
são bastante mais leves do que as de Níquel e conseguem
acumular muito mais energia, ocupando um espaço muito
mais pequeno. Outra vantagem é o facto de não sofrerem
do “efeito de memória” que faz com que a bateria perca
rapidamente a capacidade de acumular energia.
No entanto, como não há soluções perfeitas, as baterias de
iões de Lítio também têm algumas desvantagens associadas. Assim, quando expostas a altas temperaturas (acima
dos 60 °C), ou caso sejam carregadas além de seu limite
energético, poderão explodir, devido à instabilidade do Lítio.
Têm também um tempo de vida limitado que, no entanto,
tem vindo a ser aumentado com o avanço da tecnologia
de construção de baterias. Há 4 ou 5 anos, uma bateria
destas podia ser carregada e descarregada cerca de 300
vezes até começar a perder a capacidade de armazenar
energia. Hoje em dia, as baterias podem ser carregadas
e descarregadas cerca de 1000 vezes até começarem a
perder capacidade significativa (cerca de 20%). Convém
esclarecer que as baterias de iões de Lítio perdem energia
mesmo se não estiverem em uso. Uma bateria perde 20% da
carga no espaço de um ano sem qualquer tipo de utilização.
Isto se estiver armazenada num sítio mais ou menos fresco.
Como a degradação da bateria é acelerada pelo calor, se

por exemplo ela estiver num sítio onde a temperatura suba
aos 3 °C a perda da carga pode subir para 35%. Por isso, é
importante não comprar uma bateria de substituição até
que seja mesmo necessário colocar outra para funcionar.
Outro problema apresentado por este tipo de baterias é
que com o tempo, o circuito controlador de carga começa
a perder a sua capacidade de calcular correctamente a
carga existente na bateria, o que leva a que a bateria deixe
de poder ser totalmente carregada, mesmo que esteja de
perfeita saúde.

Curiosidade
Na maior parte dos aparelhos portáteis o monitor é o grande
responsável pelo consumo de energia. Assim, as principais
marcas destes componentes eletrónicos estão constantemente
à procura de novos materiais e tecnologias que permitam
desenvolver telas mais económicas. Nesse sentido, não se
admire se num futuro não muito distante lhe venderem um
LCD capaz de gerar a sua própria energia, bastando para
isso ter luz solar. A novidade nestes aparelhos é a introdução
de polarizadores orgânicos fotovoltaicos, ou seja, componentes que funcionam não só como polarizadores da luz,
mas que são também capazes de absorver luz do sol (ou
luz ambiente) e converter esta energia em energia elétrica
(efeito fotovoltaico). Desta forma, mesmo desligados estes
aparelhos estão a carregar energia para o seu funcionamento.
Uma outra vantagem destes polarizadores (face aos habituais
filtros polarizados que se encontram nos monitores) é o
facto de poderem também reaproveitar parte da própria
luz que necessitam para o seu efeito, voltando a utilizá-la
como energia elétrica.

ll Fig. 12.2 Estrutura do benzoato de colesterilo, uma molécula de origem natural que pode formar cristais líquidos.
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Faça em casa
Máquinas digitais, relógios, telemóveis, computadores portáteis, tablets, são apenas alguns exemplos de aparelhos que
precisam de energia elétrica para funcionar e sem estarmos
presos à corrente lá de casa.
O que propomos que faça em casa é que construa a sua
própria pilha: a pilha de Volta. A pilha de Volta foi o primeiro
gerador estático de energia elétrica a ser criado, tendo sido
inventado por Alessandro Volta (1745-1827) por volta de
1800. Ele empilhou alternadamente discos de zinco e de
cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em
solução de ácido sulfúrico, de maneira a formar uma pilha.
Daí o nome que até hoje se conserva para estes geradores.
Por seu lado, as baterias devem o seu nome ao facto de
serem normalmente constituídas por conjuntos de pilhas.

Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 placas de cobre de 2 cm x 2 cm
6 placas de zinco de 2 cm x 2 cm
Papel de cozinha
Sumo de limão
2 palitos de madeira afiados nas duas pontas
Placa de esferovite de 4 cm x 4 cm
Folha de alumínio
LED vermelho
multímetro (opcional).

Procedimento
1.

Comece por recortar um rectângulo de papel
de alumínio com as dimensões 3 cm x 1,7 cm
e coloque-o em cima da placa de esferovite.
2. De seguida, recorte o papel de cozinha em 6
quadrados com uma área um pouco menor
do que a das placas de cobre ou zinco
(dimensões aproximadas 1,7 cm x 1,7 cm).
3. Esprema o sumo do limão para um copo.
4. Corte os palitos ao meio e fixe-os
na base de esferovite.

5. Em cima do rectângulo de alumínio, coloque
uma das placas de cobre. O cobre deve cobrir
o alumínio, excepto de um dos lados.
6. Embeba o quadrado de papel de cozinha no sumo
de limão e coloque-o em cima da placa de cobre,
centrado e sem tocar nas bordas (ver figura).
7. De seguida, coloque a placa de zinco por cima
do papel de cozinha. Está pronto o primeiro
elemento da pilha! (Se tiver um multímetro
pode medir a tensão do primeiro elemento de
pilha encostando a ponta de prova positiva
ao cobre e a ponta negativa ao zinco.)
8. Agora vá sobrepondo vários elementos, cada
um deles constituído por uma “sanduíche” de
cobre, papel embebido em sumo de limão e
zinco, sempre pela mesma ordem. Entre dois
elementos sucessivos (ou seja, entre a placa
de zinco de um elemento e a placa de cobre
do elemento seguinte) não se coloca papel!
Atenção: Não pressione a pilha, porque se
escorrer sumo de limão de uns elementos
para os outros a pilha não funciona.
9. De cada vez que adicionar um elemento,
verifique se já consegue acender o LED. Para
isso, encoste a perna mais comprida do LED
ao alumínio e a perna mais curta ao zinco.

Resultado
Uma luz que se acende graças a uma pilha caseira!

O que aconteceu?
A corrente elétrica é um movimento orientado de eletrões
(partículas elétricas com carga negativa). Assim, para construir uma pilha é necessário que existam substâncias que
forneçam eletrões (os elétrodos) e um meio que permita
o movimento dos eletrões (eletrólito). Para que ocorra

ll Fig. 12.3 Esquema de montagem da pilha.
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a transferência de eletrões é necessário que ocorra uma
reação química específica: uma reação de oxidação-redução.
Neste caso, dizemos que o zinco sofreu oxidação (libertou
eletrões) e que o cobre se reduziu (recebeu eletrões). O
sumo de limão, sendo um meio ácido, permite a passagem
dos eletrões e assim surge a corrente elétrica necessária
para acender o LED.

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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O estudo e caracterização de novos materiais
para serem usados em baterias de lítio é uma
das áreas de investigação do Laboratório
Associado CICECO – Centro de Investigação
em Materiais Cerâmicos e Compósitos da
Universidade de Aveiro. Em particular destacase o projecto de investigação de nanoestruturas
de óxidos metálicos dopados com metais de
natureza diversa coordenado pelo investigador
Nicola Pinna do Departamento de Química que
envolveu também recursos e competências
complementares da Université Montpellier II na
França e da Seoul National University na Coreia
do Sul. Este projecto permitiu demonstrar a
possibilidade de combinar vias de síntese não
aquosas e a reatividade dos precursores dos
óxidos metálicos, abrindo o caminho a uma
forma fácil de produção de óxidos dopados a
baixa temperatura, bem como a preparação
de nanocristais de óxidos metálicos com
excelentes propriedades eletroquímicas
adequados para aplicações em baterias de lítio.

Contacto
Prof. Nicola Pinna
Departamento de Química/CICECO
Universidade de Aveiro

