A Desvendar a Química do dia-a-dia

A QUÍMICA DOS
INSTRUMENTOS MUSICAIS
À primeira vista, parece haver pouca relação entre a química
e os instrumentos musicais... o que só torna mais divertido
fazer um programa a provar o contrário!
Não interessa se são instrumentos de corda, de sopro, ou
de percussão: tanto a sua durabilidade como a qualidade
do som que produzem dependem fortemente dos materiais
que os constituem.
Um dos exemplos mais conhecidos da relação entre a qualidade
do som e a química são os famosos violinos Stradivarius,
considerados os melhores violinos de sempre. O som único
destes violinos parece estar ligado ao tratamento químico da
madeira e, sobretudo, às características do verniz utilizado
no acabamento.
O polimento final dos instrumentos musicais foi sempre
uma ciência... química, já que se baseia em tintas, vernizes
e corantes. Mas é a moderna técnica de electrodeposição
que garante o melhor aspecto e qualidade de som dos
instrumentos: permite recobrir as superfícies com finíssimas
camadas de cobre, prata, ouro e níquel, em várias combinações, a partir de uma solução com iões destes metais e
por aplicação de corrente eléctrica – que neutraliza a carga
dos iões e força a sua deposição como sólidos.
Nos instrumentos de corda, a química aparece de novo...
nas cordas!
Até final do século dezanove, as cordas de guitarra eram
feitas de biopolímeros obtidos a partir dos intestinos de
animais – o “catgut” também utilizado em cirurgia. Eram
cordas difíceis de fazer, muito sensíveis à humidade, e que
facilmente desafinavam.
As cordas de polímeros sintéticos – como o nylon – surgiram
como uma alternativa económica: são cordas resistentes à
humidade e que não desafinam.
Mas as cordas mais apreciadas são as cordas metálicas, por
produzirem um som muito claro e intenso. A sua estrutura
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– um fio metálico que se enrola em torno de outro – contribui
para a boa qualidade sonora.
O problema destas cordas é que os metais são sensíveis à
corrosão – uma reacção química muito facilitada pelo suor
das mãos e que degrada a qualidade do som produzido.
Actualmente, a solução parece estar encontrada: proteger as
cordas metálicas com uma finíssima cobertura de polímeros
ou utilizar a química dos metais para produzir ligas metálicas
resistentes à corrosão.
A música e a química juntas, em perfeita harmonia!

Para saber mais
A ciência dos instrumentos musicais está, acima de tudo, no
material que os constitui. A música é por isso uma plataforma
de inovação no que diz respeito à ciência dos materiais, na
qual a química assume um papel muito importante.
Uma das classificações mais antigas dos instrumentos
musicais advém da cultura chinesa, que ainda hoje organiza
os instrumentos com base no material de que são feitos,
existindo oito categorias distintas: metal, pedra, seda, cabaça,
barro, pele, madeira e bambu. Na cultura ocidental, e por
herança greco-romana, os instrumentos são classificados
de acordo com a forma como são tocados: instrumentos de
corda, de sopro ou de percussão. As orquestras tradicionais
adotaram uma variante desta classificação e voltam a dar
ênfase aos materiais, sendo os instrumentos divididos em
cinco categoriais: cordas, madeiras, metais, percussão e
instrumentos de teclas. O curioso nesta classificação é que
alguns instrumentos, como por exemplo a flauta transversal,
atualmente produzida em metal, pertence à seção das
madeiras.
A escolha de um material para construir um instrumento
musical está associada às suas propriedades acústicas, à
facilidade de ser trabalhado, às qualidades estéticas do

ll Fig. 19.1 O som dos instrumentos é fortemente influenciado
pelo tipo de material de que são feitos.

ll Fig. 19.2 Esquema eletrodeposição (ver programa).
Através da eletrodeposição, os instrumentos musicais
são banhados com os mais diversos elementos químicos:
ouro, prata, níquel.
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material, assim como à sua disponibilidade e preço. Assim,
por exemplo, as flautas transversais para estudantes são
feitas à base de alpaca, uma liga metálica composta de
cobre, níquel e zinco. No entanto, a maior parte das flautas
exibem na sua composição ligas metálicas de prata e até
mesmo ouro, ao qual é associado um timbre quente!
As ligas metálicas são um exemplo da magia que a química
é capaz de fazer. Através da mistura de dois ou mais elementos químicos (sendo que, pelo menos, um deles é um
metal), é possível obter um composto com propriedades
diferentes das apresentadas pelos elementos que estão na
sua origem. Por exemplo, o ouro utilizado para joalharia não
é mais que uma liga metálica de ouro à qual foi adicionada
prata e cobre para melhorar propriedades como brilho e
dureza. Além de desenhadas de acordo com as propriedades
que se pretendem obter, as ligas metálicas são também
importantes no aspeto económico, uma vez que a utilização
de metais puros seria muito mais dispendiosa em qualquer
processo industrial.
Voltando à música, o bronze (uma liga de cobre e estanho) foi a primeira liga a ser utilizada pelo Homem (a sua
utilização remonta à pré-história) e terá sido a primeira
liga metálica a ser utilizada em instrumentos musicais. As
suas características acústicas e a sua resistência à corrosão
fazem desta liga um material excelente para a fabrico de
instrumentos, sendo utilizada em sinos ou em instrumentos
de sopro. Podemos também encontrar ligas metálicas nas
cordas dos instrumentos, uma vez que proporcionam uma
maior flexibilidade e uma maior proteção à corrosão do que
no caso dos metais puros. Assim, são utilizadas desde ligas
tradicionais de aço inoxidável, a ligas de níquel, até às mais
recentes ligas de níquel e titânio – a excelência em termos
acústicos e de resistência à corrosão.
São as notas da química a permitir desenvolver novas melodias!

Curiosidade
Não só a Química influencia a música como a música também
influencia a Química. Um dos instrumentos mais importantes
da Química – a Tabela Periódica – tem na sua origem um
episódio ligado à música, o qual não teve no entanto muito
sucesso na altura.
Em meados do século XIX eram já conhecidos mais de
cinquenta elementos químicos. Era necessário organizá-los
para facilitar o estudo e a compreensão da Química. Surgiram
então diversas teorias para agrupar os elementos conhecidos,
uma delas, proposta em 1864 por John Newlands, ficou
conhecida por “Lei das Oitavas”. Newlands, um químico de
profissão, organizou os elementos por ordem crescente das
suas massas atómicas em linhas horizontais, contendo sete
elementos cada. O oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro e assim por diante, numa
relação semelhante aos extremos de uma oitava na música
(dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sendo que o segundo dó está
uma oitava acima do primeiro). A teoria de Newlands não
foi bem aceite na altura, tendo sido mesmo ridicularizada
a analogia com a escala musical. Apesar de alguns erros (e
também alguma batota!), Newlands deu um passo decisivo
para a organização dos elementos com base nas suas massas
atómicas e na periocidade das suas propriedades.
Atualmente, a Tabela Periódica contem 118/114 elementos
organizados em 7 linhas (períodos) e 18 colunas (grupos)
por ordem crescente do seu número atómico – número
de eletrões de cada elemento. Destes 118 elementos, 92
são naturais e os restantes sintéticos, ou seja, produzidos
em laboratório. Entre estes está o elemento 118, com o
nome provisório de ununóctio, o qual é já famoso pela sua
“participação” na série Star Trek.

ll Fig. 19.3 Composição da liga de alpaca: cobre (60%),
níquel (20%) e zinco (20%). Muitos instrumentos musicais
incluem ligas metálicas na sua constituição. No entanto,
estes materiais têm as mais diversas aplicações: a alpaca,
conhecida por “prata alemã” pelo seu brilho e cor, era a
liga usada na antiga moeda portuguesa de um escudo.

ll Fig. 19.4 Representação da “Lei das Oitavas” de Newlands
(1863). Newlands organizou os elementos químicos numa
ordem semelhante à das notas musicais, o que veio a
revelar-se um contributo importante para o desenvolvimento da Tabela Periódica atual.
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Faça em Casa
Aço inoxidável, latão ou bronze são exemplos de ligas
metálicas utilizadas não só em instrumentos musicais, mas
também em inúmeros objetos do dia-a-dia.
O que propomos que faça em casa é que investigue a
composição do aço e descubra qual o metal que compõe
esta liga.

Material
•
•
•
•
•

2 Frascos de vidro com tampa
Esponja palha-de-aço ou lã de aço
Água
Sumo de limão
Água oxigenada

Procedimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Comece por cortar 2 pequenas tiras de lã
de aço (ou dois pedaços da esponja).
Distribua as tiras por cada um dos frascos.
Adicione água num dos frascos até cobrir a tira
quase por completo. Coloque a tampa e observe.
No frasco seguinte, repita o procedimento anterior
mas, em vez de água, adicione sumo de limão.
Adicione ao primeiro frasco algumas gotas de
água oxigenada. Coloque a tampa, agite e observe.
Comece por fazer observações passado 60min;
de seguida, deixe a solução a repousar umas
horas e verifique a mudança de coloração.
Adicione também algumas gotas de
água oxigenada ao frasco com sumo de
limão. Tape o frasco, agite e observe.

Resultado
A constituição do aço é revelada através de um jogo de cores!

O que aconteceu
O aço é uma das ligas metálicas mais importantes do mundo
moderno, de tal forma que a sua indústria está nas raízes do
lançamento do projeto europeu (a Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço foi criada em 1951, sendo mais tarde
acompanhada pelo nascimento da Comunidade Económica
Europeia, em 1957 – comunidades que posteriormente
evoluíram para o que é hoje a União Europeia).
Desde os transportes à construção civil (a Torre Eiffel foi
construída em aço), é possível encontrar esta liga nas mais
diversas indústrias, em virtude das propriedades que apresenta,
tais como elevada durabilidade e resistência mecânica. Apesar
da concorrência atual, em especial das ligas (mais leves) de
alumínio, o aço possui ainda uma outra grande vantagem: é
a que apresenta menores custos de produção – em virtude
da extração do ferro ser relativamente económica quando
comparada com outros metais.
Desta forma, já revelámos o nome do principal metal que
compõe o aço e que tentamos descobrir nesta atividade:
o ferro!
Assim, o aço é uma liga metálica de ferro e carbono. Existem
ainda aços aos quais são adicionados outros elementos
químicos para aumentar características como a resistência
ou a dureza. Provavelmente, o exemplo mais conhecido
do dia-a-dia é o aço inoxidável que, para além de ferro e
carbono, possui também crómio e níquel, conferindo assim
a este composto uma maior resistência à corrosão que o
aço comum.
Mas como é que, com esta atividade, identificamos que o
aço tem ferro? Através da tendência que o ferro tem para
se oxidar e que torna muitas vezes inúteis os objetos lá de
casa – que, quando esquecidos, ficam com ferrugem.
A esmagadora maioria dos compostos com ferro possui
este metal nas formas Fe (II) e Fe (III), o que corresponde
às formas iónicas do ferro, Fe2+ e Fe3+, em solução aquosa.
Ao adicionarmos sumo de limão à tira de aço, o ácido do

ll Fig. 19.5 Exemplo de resultados da atividade experimental.
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limão (ácido cítrico) reage com o ferro presente no aço,
formando-se hidrogénio gasoso (o qual pode ser verificado
através da libertação de bolhas de gás) e iões de Fe2+. Ao
adicionarmos a água oxigenada (H2O2), o ião Fe2+ é oxidado
e passa a Fe3+ (em química, o termo oxidação começou por
significar, como o nome indica, reação com o oxigénio, mas
o conceito evolui e atualmente corresponde a uma reação
que envolve perda de eletrões por parte de um elemento
que os cede a outro – ocorrendo assim, uma reação de
oxidação-redução). O ião Fe3+, em solução aquosa, apresenta uma cor amarelada e por isso, deve ter reparado que
a solução ficou muita mais amarela depois de adicionar a
água oxigenada.
No frasco sem sumo de limão, verifica-se também a formação
de um tom amarelado que indica a presença, mais uma vez,
dos iões Fe3+. No entanto, neste caso, o aparecimento da cor
amarela foi mais lenta, uma vez que a dissociação do ferro
em iões é favorecida em meio ácido. Ao fim de algumas
horas verificou-se o aparecimento de partículas num tom
vermelho-alaranjado, que corresponde à formação do óxido
de ferro (III) hidratado, mais conhecido por ferrugem.
Assim, pelas diferentes tonalidades apresentadas é possível
concluir que o aço tem ferro.
Para terminar, fique apenas a saber que os óxidos de ferro
são responsáveis pela cor vermelha de marte e também ao
ferro se deve a cor vermelha do sangue.

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.

