A Desvendar a Química do dia-a-dia

A QUÍMICA DOS
VITRAIS
Se já se sentiu deslumbrado perante os jogos de cor e luz
dos vitrais, então já sentiu como a química liga bem com
a arte e o belo.
A utilização de vitrais coloridos para embelezar basílicas
e catedrais desenvolveu-se desde o início da Idade Média,
mas a origem dos vidros coloridos é muito anterior, pois
egípcios e romanos já eram especialistas na sua produção.
A química dos vitrais confunde-se com a própria química
do vidro. O vidro é obtido a partir da fusão de areias de
dióxido de silício, ou sílica. A sílica é um sólido cristalino,
isto é, um sólido com empacotamento regular e repetitivo
dos seus átomos – que, neste caso, estão organizados em
pirâmides contendo um átomo de silício rodeado por quatro
átomos de oxigénio.
O vidro forma-se por arrefecimento da sílica fundida, mas
em condições que não permitem recuperar este empacotamento regular, dando origem a um arranjo irregular e não
repetitivo – ou seja, um sólido amorfo.
E claro que o vidro é também uma receita química!
O vidro mais comum é uma mistura de sílica, carbonato de
sódio e óxido de cálcio, com parcelas menores de óxidos
de alumínio, cloreto de sódio e outros sais, todos com o
seu papel: “formadores de rede”, “modificadores de rede”,
“fundentes”, etc.
Para este programa sobre vitrais interessa-nos salientar
o papel dos “fundentes”. Os fundentes são substâncias
adicionadas à sílica para baixar o seu ponto de fusão. De
facto, o ponto de fusão da sílica pura é de cerca de 1700˚C,
uma temperatura muito difícil de obter – para mais nos
tempos em que os fornos eram a lenha. Por isso, os primeiros produtores de vidro usavam “fundentes” como cinzas
vegetais e carbonato de sódio.
Só que estes materiais continham diversas impurezas e
dessas impurezas resultaram os vidros coloridos! Os primeiros
artesãos não controlavam a cor do vidro produzido, mas

p Ver video online

quando começaram a perceber a origem da cor, deu-se
uma verdadeira explosão de experiências, com o objetivo
de descobrir as substâncias mais adequadas para o obter
cada cor específica.
Uma busca que envolveu artesãos e alquimistas, mas que
teve muitos aspectos de verdadeira investigação científica
em química!
A investigação química a trazer-nos a beleza dos vitrais.

Para saber mais
Os vitrais podem ser descritos como um puzzle de pequenas
peças de vidro animado pelas cores luminosas que refletem.
Assim, explorar a química dos vitrais leva-nos à composição
do vidro e dos elementos responsáveis pela cor, numa
estreita relação entre ciência e arte. E que estreita relação
esta – algumas companhias vidreiras reclamam a utilização
de cerca de 1/3 da tabela periódica!
Esta ligação não é difícil de perceber se analisarmos um
pouco mais em pormenor a constituição base do vidro.
Os componentes do vidro podem dividir-se em diferentes
grupos, de acordo com a função que desempenham. Os
“formadores de rede”, tal como o nome indica, são responsáveis pela rede tridimensional de átomos que se organiza
aleatoriamente para formar a estrutura vítrea – entre os
principais “formadores” está a sílica e o óxido de boro,
B2O3 (presente nos vidros borossilicatos cujo exemplo mais
conhecido são os vidros da marca “Pirex”). Existem depois
os “fundentes”, sendo os mais comuns os óxidos de metais
como sódio (Na2O), potássio (K2O) ou cálcio (CaO).
No entanto, estes óxidos, importantes por razões práticas
e económicas, uma vez que fazem diminuir a temperatura
de fusão e a viscosidade do material, provocam também a
diminuição de algumas propriedades do vidro, como por
exemplo a resistência ao ataque dos ácidos. Para resolver

ll Fig. 26.1 Estrutura da unidade básica da sílica.

ll Fig. 26.2 No vidro, a estrutura ordenada da sílica cristalina (em cima) deixa de existir, dando lugar a um sólido
amorfo (em baixo).
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este problema entram em ação os “modificadores de rede”,
também utilizados para proporcionar dureza à estrutura
vítrea. Os mais utilizados são a alumina (Al2O3), o óxido de
zinco (ZnO) e o óxido de chumbo (PbO). Podemos ainda
referir outros componentes minoritários, como por exemplo
os óxidos de arsénio utlizados como “afinadores”, que
removem as bolhas geradas no líquido durante o processo
de fusão. A receita química do vidro está quase pronta,
falta apenas adicionar os corantes, fundamentais para a
beleza dos vitrais.
As técnicas de colorir o vidro foram descobertas pelo método
tentativa-erro. Se os nossos antepassados misturavam compostos e variavam condições de fusão no esforço de obter
a cor mais exótica, hoje sabemos exatamente os passos a
seguir para criar vidros coloridos. Estes são normalmente
produzidos mediante a adição, durante o processo de
preparação do vidro, de óxidos de metais ou de metais
puros. Por exemplo, óxido de cobre e o ouro coloidal são
adicionados para a obtenção do vermelho; o óxido de
prata, para o amarelo; o cobalto, para o azul e o magnésio,
para o violeta.
Alguns elementos não metálicos podem também ser utilizados,
juntamente com os elementos anteriores, para obtenção de
cores específicas, como é o caso do vidro âmbar, o vidro
das garrafas de cerveja.
Terminado o trabalho químico, segue-se o trabalho de artista.
Cada pedaço de vidro é cortado, de acordo com o desenho
padrão, sendo depois as peças envolvidas, tradicionalmente,
por fita de cobre ou calhas de chumbo, como forma de
manter o puzzle unido. O resultado final é uma peça única
de arte e ciência.

Curiosidade
O vidro é utilizado nas mais diversas áreas, da arquitetura à
medicina, passando pelas comunicações e pela eletrónica.
Inicialmente utilizado como utensílio de decoração ou
para uso doméstico, atualmente basta um simples olhar ao
nosso redor para percebermos o predomínio do vidro no
nosso quotidiano. Esse “olhar” pode ser ofuscado por um
vidro sujo de uma qualquer janela. A pensar na dificuldade
(e nas vertigens!) de limpar grandes superfícies vidradas
– muito utilizadas em edifícios modernos de escritórios e
de habitação – algumas empresas comercializam já vidros
auto-limpantes, os quais funcionam apenas com base na
luz do sol e na água da chuva. Estes vidros possuem como
revestimento uma camada muito fina de dióxido de titânio
(TiO2), o qual, por ação da radiação ultravioleta, reage com
o oxigénio e as moléculas de água presentes na atmosfera
formando compostos altamente reativos (radicais). Estes
compostos reagem com as substâncias que se acumulam
nos vidros, devido por exemplo à poluição, provocando a
decomposição e degradação das partículas. O dióxido de
titânio apresenta ainda uma outra grande vantagem que é
a de tornar as superfícies hidrofílicas, isto é, “amantes” da
água. Desta forma, os vidros auto-limpantes atraem as gotas
de água da chuva que caiem como um lençol sobre estas
superfícies concluindo assim o resto da limpeza.

ll Fig. 26.3 Estrutura da sílica modificada. Quando à sílica são
adicionados compostos como óxidos de sódio, algumas
ligações entre os átomos de silício e oxigénio são quebradas,
o que provoca uma alteração de propriedades como, por
exemplo, a temperatura a que o composto funde.

ll Fig. 26.4 Imagem Garrafa verde de vinho e garrafa âmbar
de cerveja. O verde das garrafas de vinho resulta da
adição de óxidos de ferro e crómio. Por sua vez os tons
alaranjados das garrafas de cerveja são obtidos através
de uma mistura de sulfureto metálicos (normalmente
ferro) e carbono.
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Faça em Casa
Os vitrais desde sempre seduziram o Homem pelo magnífico
jogo de cores que representam. Olhar através de um vitral
permite-nos descobrir um mundo novo onde os objetos
adquirem coloridos diferentes. O que propomos que reproduza
em casa é esse jogo de cores através de um “falso vitral”,
feito de cola e corantes alimentares.

Material
•
•
•
•
•
•
•

Taça ou prato de plástico transparente
1 taça pequena
Cola líquida tipo “pica-pau”
Água
Palitos
Corantes alimentares de diferentes cores
Detergente líquido da louça

Procedimento
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Coloque duas colheres de chá de cola
num recipiente transparente.
Adicione meia colher de chá (pouco cheia)
de água à cola e misture muito bem.
Depois de a água estar incorporada na cola
incline o recipiente de modo a que a mistura
cubra o fundo por completo (se necessário
adicionar, de acordo com o tamanho do recipiente,
mais cola e água na mesma proporção).
Coloque um pouco de detergente
da louça numa outra taça.
No recipiente com a cola adicione duas gotas
de corante alimentar em diferentes locais.
Repita o passo anterior com
corantes de diferentes cores.
Molhe a ponta de um palito com o detergente.

8. Toque no centro de cada gota do corante com
o palito. Não agite a mistura. Para um “vitral”
mais colorido poderá mover o palito através das
cores para tentar obter variados desenhos.
9. Deixe a cola secar e ficar transparente.
10. Remova com cuidado um excesso de
líquido que possa ter ficado na mistura
e o “falso vitral” está pronto.
11. Resultado: uma peça de arte graças à química!

O que aconteceu
Ao adicionar as gotas de corante à mistura de cola e água
reparou que as mesmas não se espalharam como aconteceria
se adicionasse o corante apenas à água. Este fenómeno
deve-se a uma força, denominada de tensão superficial,
que funciona como uma espécie de película elástica na
superfície de um líquido. Esta tensão é a mesma que explica,
por exemplo, a razão pela qual alguns pequenos insetos
conseguem caminhar sobre a água.
As moléculas situadas no interior de um líquido estão rodeadas por moléculas vizinhas em todas as direções e, por isso,
a resultante das forças de atração que atuam sobre cada
molécula é praticamente nula (ver figura). No entanto, as
moléculas na superfície do líquido apenas possuem moléculas vizinhas ao seu lado e abaixo de si, uma vez que na
interface líquido – ar são raras as moléculas presentes na
fase gasosa. Este desequilíbrio de forças é responsável pela
tensão que se cria à superfície.
No caso da mistura de cola e água, a interação entre as
moléculas dos dois compostos faz aumentar a tensão
superficial e as moléculas de corante ficam como que
“retidas” nessa película, não conseguindo interagir com
a mistura.
As moléculas de detergente caracterizam-se por possuírem
uma extremidade hidrofílica e outra hidrofóbica, ou seja,
uma que gosta de se misturar com a água e outra que
evita a água (ver também “Química dos detergentes”). Para
não se “molhar”, a extremidade hidrofóbica prefere ficar à
superfície, o que perturba as interações entre as moléculas

de água originando uma diminuição da tensão
superficial. Assim, ao tocar com o detergente
no centro das gotas de corante, está a provocar
uma diminuição da tensão nesse ponto e as
moléculas de corante conseguem espalhar-se
pela mistura numa autêntica explosão de cores.

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.

