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Contate-nos!

Nesta edição veremos sobre grandes
invenções da ciência que foram fundamentais
para melhoria do bem-estar e qualidade de
vida da sociedade, visto que possibilitaram
avanços na saúde, economia, tecnologia,
educação, entre outros.  
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A borracha natural utilizada no século XVIII apresentava alguns problemas na sua
utilização, quando submetida ao frio era quebradiça e na presença do calor ficava
mole e pegajosa.

Devido a isso, o americano Charles Goodyear começou a
estudar maneiras de criar uma borracha mais resistente à
variação da temperatura. E assim ele descobriu
acidentalmente a borracha vulcanizada, quando deixou cair
uma mistura de borracha e enxofre sobre a chapa quente
do fogão, percebendo que a borracha não derreteu, além de
ficar mais resistente e elástica.

O polímero da borracha natural é o cis-1,4-
poliisopreno, que é obtido a partir do látex da
seringueira. Mas, essa borracha é muito frágil, visto
que, suas interações intermoleculares são fracas,
tornando-a quebradiça e sem elasticidade.

BORRACHA NATURAL

Dessa forma, faz-se necessário o processo de
vulcanização, que é o aquecimento da borracha
natural sob altas pressões em presença de enxofre (S),
para deixar a borracha mais resistente e elástica. Assim, é
possível utiliza-lá na fabricação de vários materiais.

A História
BORRACHA VULCANIZADA

A borracha é amplamente utilizada no mundo todo. É um material de enorme
importância econômica e estratégica. Os transportes, a indústria química, a
engenharia, a indústria elétrica e a eletrônica são grandes consumidores de
borracha.

As borrachas podem ser naturais, extraídas
sobretudo da seringueira Hevea brasilensis, e
sintéticas, obtidas principalmente a partir de
derivados de petróleo. 

A borracha é um polímero, o que significa que é um produto composto por moléculas
formadas a partir de uma mesma unidade estrutural, repetidas inúmeras vezes e ligadas
quimicamente entre si.
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Sendo assim, a borracha sintética
também foi uma invenção
científica muito importante, pois
permitiu avanços na tecnologia
industrial.

Quando submetida a altas temperaturas, a borracha natural reage com o enxofre
para produzir um produto que contém uma rede tridimensional de macromoléculas
por meio de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. 
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Charles Goodyear enfrentou grandes problemas para patentear sua descoberta e,
infelizmente, em 1860 ele morreu pobre, enquanto outros ganhavam milhões com a
sua invenção.

O cruzamento entre as moléculas se dá por pontes
de dissulfeto, impedindo que as elas deslizem uma
nas outras. Dessa forma, as pontes de dissulfeto
conseguem promover a rigidez da estrutura, maior
elasticidade e capacidade de adaptação à variação
de temperatura.

Para tentar sintetizar borrachas, como às extraídas das árvores da Seringueira, os cientistas
começaram a buscar novos materiais.

Como isso acontece?
O PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO
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O processo de vulcanização passou por uma longa evolução, pois no início eram
necessárias grandes quantidades de enxofre e longo tempo de cura, além de
produtos com colorações indesejadas. A grande evolução aconteceu no início do
século XX, com o desenvolvimento de aceleradores, que aumentaram a velocidade
da vulcanização, podendo reduzir o nível de enxofre sem prejuízo às propriedades
físicas do vulcanizado.

BORRACHA SINTÉTICA

CURIOSIDADE

As borrachas sintéticas têm como base os copolímeros (polímeros derivados de mais de
uma espécie de monômero) de estireno e butadieno, que são derivados do petróleo. A
primeira borracha sintética foi a SBR – elastômero de estireno-butadieno - que não tinha todas
as propriedades da borracha natural, mas custava muito menos.



A descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, foi um dos acontecimentos mais
marcantes da história da ciência, da medicina e da farmácia. Ela foi realizada através da paixão do
médico bacteriologista escocês em investigar o combate às bactérias responsáveis por inúmeras patologias
infecciosas humanas. 

4

Pela descoberta e aplicação da penicilina, em 1945 foi atribuído a Alexander Fleming, Howard Florey e Boris
Chain o Prêmio Nobel de Medicina.

PENICILINA
A poderosa arma da medicina

A descoberta ocorreu quando Alexander Fleming, ao retornar de
suas férias, observou que havia esquecido algumas placas com
culturas de Staphylococcus aureus sobre sua bancada no laboratório
e observou que as bactérias que estavam em placas com fungos
haviam morrido. Fleming, instigado pela observação,  propôs-se a
trabalhar sobre aquele novo assunto e, assim, isolou o fungo, descobrindo
que o fungo, que era  do gênero Penicillium,  sintetizava uma
substância com ação bactericida, a pinicilina.

A pesquisa de Fleming não empolgou muito o meio científico. Mas com o
início da 2ª Guerra Mundial, era de extrema necessidade o
desenvolvimento de medicamentos que combatessem processos
infecciosos. Assim, dois cientistas, Florey e Chain, conseguiram
desenvolver uma técnica que permitia a produção em grande escala
da penicilina.

MECANISMO DE AÇÃO
A penicilina é eficaz no combate aos microrganismos que produzem paredes celulares. A maioria das
bactérias possuem parede celular, que possui a função de proteger a célula, evitando a plasmoptise, que ocorre
quando a célula se rompe devido ao aumento de líquido em seu interior. 

A penicilina funciona pela inibição das enzimas
bacterianas responsáveis pela síntese da
parede celular e pela ativação de enzimas
adicionais que fazem a decomposição da parede
protetora do microrganismo indesejado.

A estrutura química da penicilina liga-se à
enzima que une as moléculas peptidoglicanas
na parede celular, inibindo a formação de
ligações cruzadas causando a destruição das
células, por pressão osmótica.
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Em 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, professor de Física na Universidade de Würzburg, na Alemanha,
estava dedicado a estudar o estranho fenômeno descrito por Philipp Lenard, onde os raios
catódicos que escapavam do tubo termiônico, iluminavam uma superfície que tinha recebido uma
camada fosforescente. Suas experiências culminaram na descoberta, de “um novo tipo de raios”, que
ele designou por “Raios-X” (“X” por serem de natureza desconhecida) a qual lhe rendeu, em 1901, o
primeiro prêmio Nobel da Física.

Atualmente, sabe-se que os raios-X também podem ser produzidos por saltos de elétrons em regiões
próximas ao núcleo dos átomos ou pelo choque de elétrons com anteparos duros, o que ocorreu no tubo
de raio catódico do experimento de Röntgen. 
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Mas como ele chegou a esta descoberta?
Após embalar o tubo com uma caixa de papelão preto, ligar o instrumento e apagar as luzes de seu
laboratório, observou algo notável: uma placa no fundo da sala, que continha cristais de
platinocianeto de bário (Ba[Pt(CN) ], um material fosforescente, se iluminou. E assim, chegou à
conclusão de que se tratava de um novo tipo de raio invisível, com poder de penetração ainda desconhecido.

RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Então, os raios-X são radiações
eletromagnéticas com frequência além do
ultravioleta, que apresentam capacidade de
penetrar em organismos vivos e atravessar
tecidos de menor densidade. Ele é absorvido
pelas partes mais densas do corpo, como os dentes e
os ossos. Em razão disso, o principal uso dos
raios-X é em radiografias para diagnóstico
médico.

RAIOS-X
A descoberta da radiografia
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Para publicar suas observações, Röntgen passou a
empregar placas fotográficas na revelação das imagens
que conseguia com a exposição de objetos à radiação. As placas
fotográficas possuíam nitrato de prata. Sob ação da
radiação, o íon Ag+ reduzia para Agº, clareando a parte
exposta que foi atravessada e sofreu ação direta da
radiação. E assim ele produziu uma das mais famosas
fotografias que caracterizam bem aquela descoberta: a
imagem dos ossos da mão de sua mulher, Anna Bertha
Röntgen, com seu anel de casamento, que é considerada a
primeira radiografia da história.
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Muitas pessoas acreditam que Alberto Santos Dumont é o único inventor brasileiro famoso de
nossa história... A verdade é que, durante os últimos tempos e até mesmo hoje em dia, cientistas
brasileiros possuem um grande destaque, pois criam importantes elementos da sociedade
utilizados no mundo todo e que também servem de base para novas invenções. E você, também já
imaginou ser um grande cientista?

INVENÇÕES BRASILEIRAS
Grandes descobertas do nosso povo
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Em 2000, o engenheiro mecânico
Aron de Andrade do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia (SP) criou
o primeiro coração artificial,
composto por poliuretano e Titânio,
sendo um equipamento ligado ao
coração natural,  e alimentado por
um motor elétrico.

Bartolomeu Lourenço de Gusmão é conhecido como o primeiro
inventor e cientista brasileiro graças à criação do balão a ar
quente em 1709. O voo de um balão de ar quente segue um
princípio bem simples: o ar quente sobe e o ar frio desce. O ar
dentro do envelope do balão é aquecido com um maçarico.
Quando o ar está suficientemente quente, então, fica mais leve
que o ar frio do exterior e começa a flutuar.

Em 1932, os engenheiros mecânicos
José Braz Araripe e Fernando Lehly
Lemos desenvolveram um sistema
de troca de marchas automática por
fluido hidráulico. O protótipo e o
projeto foram vendidos para a
General Motors, que introduziu a
tecnologia no modelo Oldsmobile de
1940 como transmissão Hydra-
Matic, sendo considerado o primeiro
carro com câmbio automático.  

Vital Brazil Mineiro da Campanha,
desenvolveu o soro antiofídico em
1898 para tratamento de mordidas
de serpente, escorpião e aranha.  
 O soro é obtido a partir do veneno
da cobra que é inoculado, em
pequenas doses, em um animal de
grande porte, como o cavalo, que
produz anticorpos que neutralizam
a ação do veneno. Do sangue
retirado é aproveitado o plasma que
passa por vários processos até se
transformar no soro.
O pesquisador dizia que ''A ciência
tinha o dever de dar respostas aos
grandes problemas da humanidade."

Manuel de Abreu foi um médico
brasileiro, inventor da abreugrafia,
processo também conhecido por
radiografia indireta do tórax. O 
 processo permitia o diagnóstico
precoce da tuberculose pulmonar. A
técnica se diferenciava da radiografia
convencional. Era o resultado da
impressão direta dos feixes de raio-X
sobre o filme radiológico, após
atravessarem o corpo.

https://segredosdomundo.r7.com/por-que-alguns-sentem-frio-e-outros-estao-sempre-com-calor/
https://segredosdomundo.r7.com/12-maneiras-de-aliviar-o-calor-sem-ar-condicionado/
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HISTÓRIA PRETA DAS COISASHISTÓRIA PRETA DAS COISAS
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Calendário, cerveja, boliche, ligas metálicas, semáforo, máquina de cortar grama,
apontador de lápis, geladeira, pá de lixo, absorvente íntimo, escova de dente, prótese
ortopédica, são apenas algumas das muitas invenções que têm o carimbo “Feito por
Gente Preta”, apresentado no livro “A História Preta das Coisa – 50 invenções
científico/tecnológicas de pessoas negras”, escrito pela Doutora em Ensino de Química
Bárbara Carine Soares Pinheiro.

VAI UM LIVRO AÍ?

Mas, porque pessoas pretas não estão na
história das ciências e filosofia?

A partir dessa reflexão, a autora questiona
os “saberes ocidentais”, expondo uma
ancestralidade africana e afrodiaspórica
pioneira, apresentando 50 invenções
científico/tecnológicas de pessoas negras,
rompendo com a narrativa coletiva
egemônica sobre as bases intelectuais
eurocêntricas do conhecimento científico e
filosófico, fazendo um contraponto ao
“milagre grego” e pautando o protagonismo
Kemético para o desenvolvimento humano. 

Ao desenvolver seu trabalho em um amplo diálogo social, Bárbara Carine relata que “faz
toda diferença deixar de imaginar que pessoas pretas vieram dos escravos, para
imaginar que pessoas pretas vieram dos primeiros humanos, dos primeiros reis,
rainhas e dos primeiros cientistas”, pois o tempo passado nas sociedades africanas,
também foi um tempo de criação de tecnologias e grandes realizações.

O livro apresenta ao público a presença negra nas coisas do nosso dia a dia,
expondo a percepção das produções científico-tecnológicas ancestrais e
contemporâneas em afroperspectiva.
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