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NATUREZA

Esta guerra provou que o homem pode fazer
gres. Ele foi capaz de dar uma prova soberba durante
esta imensa crise, demonstrando seu gênio criador. A
época que vivemos se diferencia de todas as anteriores
não pelas características espirituais, mas pelo desenvolvimento da técnica. 'Pela primeira vez, na história, o
homem mobilizou todas as forças da natureza para um
fim único.
Esta vitória alcançada sobre as forças naturais constitui a maior e a mais difícil revolução de todos os tempos.
E' o triunfo do homem que luta por sua liberdade contra
o mais terrível e cruel de seus tiranos: a necessidade.
A técnica proporciona ao homem atual mais possibilidade de liberdade, felicidade e expansão do que se ofereciam antigamente aos reis e príncipes. Graças ao progresso da técnica, o que hoje é exceção amanhã &erá regra.
A técnica quebrou a fechadura do paraíso: pela estreita
abertura penetram alguns homens, mas o caminho já está
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descoberto e com inteligência e empenho toda a humanidade poderá seguir atrás daqueles privilegiados. Há alguns séculos, ter um relógio, uma janela de vidro, um
lenço de seda, sabão, açúcar, beber chocolate, usufruir os
benefícios da medicina, era um luxo extraordinário. Graças ao progresso essas coisas, reservadas antigamente para
os ricos, passaram agora a ser de uso comum.

A contribuição da química.
A química, que até um século atrás andava de gatinhas, tornou-se hoje um dos principais fatores de progresso do mundo. O homem conseguiu pouco a pouco descobrir o segredo da composição da matéria. Separando as
substâncias, separando as moléculas das moléculas, os
átomos dos átomos, descobriu como se fazia a análise.
Depois aprendeu a observar como as substâncias são construídas, uma sobre a outra, átomo sobre átomo, molécula
"sobre molécula. E' a síntese.
O nosso corpo faz a síntese das gorduras, as plantas
fazem a síntese dos açúcares e nossas usinas fazem a
síntese do álcool.
Assim, é errado dar a significação de sintético a tudo
o que é artificial. Os químicos aplicam o termo síntese
quando se referem a um composto químico que foi artificialmente produzido de outros, geralmente mais singelos,
quer compostos, quer elementares. A natureza também
constrói os compostos, à custa de corpos simples. Mas o
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químico reserva o nome de sintéticos para os seus próprios produtos.
O conhecimento dos princípios exatos da síntese é
um ramo quase novo de estudos. O vidro é provavelmente
a substância sintética mais antiga. O homem criou a
primeira substância sintética orgânica, quando Wohler
fez a síntese da uréia. Muitas das substâncias sintéticas
são duplicatas das encontradas na natureza, mas há um
grande número delas em que a natureza nunca pensou e
de que nunca ouviu falar.

Dissolventes.
A principal hipótese utilizada num estudo da solubilidade das matérias é a de que uma substância, particularmente um líquido, tende a dissolver outras de sua espécie.
Outra generalização da solubilidade é que quanto maior
a molécula, mais difícil de separar das suas companheiras
e de levar à solução. Como classe, os compostos orgânicos
tendem a ser insolúveis na água. Uma exceção disso é o
álcool, por ele se dissolver na água. Mas os alcoóis mais
pesados são menos solúveis na água. Mas eles podem
dissolver-se uns nos outros. O álcool etílico comum é o
mais largamente empregado para dissolver as substâncias
orgânicas. E' ele o dissolvente necessário para a produção de perfumes, extratos de temperos, tintura, de iodo,
corantes e uma centena de outras drogas, mas está longe
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de ser um dissolv€0ite universal. Há ainda outros dissolventes preparados para determinados fins. Entre estes
contam-se o álcool butílico, a amônia líquida, a acetamida.

O que a natureza não nos deu.
Há muitas substâncias sintéticas que devem sua existência à aplicações dos dissolventes. A natureza pouca
coisa fez em questão de matéria plástica. Há muito que
os químicos estavam à procura de uma substância plástica,
para preencher certas finalidades. Devia ter agradável
aparência, resistir à corrosão, aos dissolventes, ao calor,
à abrasão, e ser forte. E, acima de tudo, ser produzida
por um preço barato. Tal substância não é produzida
pelas árvores.

II

A

CELULÓIDE

Quem não conhece a celulóide, esta notável substância cuja popularidade provém dos filmes de cinema, para
os quais é a matéria básica?
O verdadeiro descobridor da celulóide foi o norteamericano John W. Hyatt, impressor de Albany. A história de sua origem é também muito conhecida. Ofereceram um prêmio a quem produzisse uma bola de bilhar
tão perfeita como o marfim. Hyatt, em 1861, conseguiu
obter u'a massa plástica apropriada, tratando cânfora,
com nitrocelulose, submetida à pressão e ao calor. Em
colaboração com seu irmão Isaias, utilizou primeiro essa?
massa plástica para os rolos de imprensa. Em 1869 montou em Albany a primeira fábrica de celulóide que ainda,
hoje existe.
Como matéria precursora da celulóide deve-se considerar a chamada "parkesina", obtida em 1855 pelo químico inglês Alexander Parkes. Obteve este produto mis-'
turando nitro-celulose com álcool de madeira, adicionando»
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em seguida óleo de rícino para abrandar o produto. Mas,
a obtenção da parkesina foi suspensa em 1867. Igual
sorte teve a xilonita, descoberta pelo químico inglês Raniel
Spill, fabricada também a base de nitrocelulose.
Se bem que muito conhecida, a obtenção da celulóide
comporta três operações, que passaremos a explicar, por
nos fornecer muitos dados curiosos e que servirão de guia
para o estudo das outras matérias plásticas. Estes três
processos se resumem no seguinte: preparação da nitrocelulose, mistura desta com a cânfora e elaboração da
celulóide bruta.
A nitrocelulose é quimicamente um nitrato da celulose. E' obtida tratando o algodão-celulose por uma mistura de ácido sulfúrico & nítrico. A nitrocelulose é dissolvida no álcool etílico. Esta não se torna explosiva até que
não tenha secado. Quando se introduz mais nitrogênio
em sua molécula, resulta o algodão-pólvora. Mas para a
"obtenção da celulóide somente interessa o primeiro produto nitrogenado.
A primeira matéria empregada para a obtenção da
nitrocelulose, na atualidade, é principalmente a polpa da
madeira. O algodão é empregado raras vezes. A celulose
da madeira não é obtida totalmente pura que possa ser
utilizada na preparação de produtos de primeira qualidade. Para o mesmo'são empregadas também longas fibras
obtidas do algodão e dos resíduos das fiações. Estas primeiras matérias devem ser purificadas antes da nitrogenação, porque contêm poeira e impurezas de toda espécie,
gorduras, óleo mineral e partículas metálicas. As outras

impurezas, como substâncias albuminóides e taninas, que
dificultam a subseqüente brancura e nitrogenação, são
eliminadas esquentando o algodão os seus resíduos em
lixívia, à pressão de três atmosferas.
Ao tratamento com lixívia de soda segue-se o branqueio da celulose com uma fraca solução de cal, em depósitos de madeira ou com revestimento de porcelana. Depois do branqueio a celulose é secada para evitar a diluição do ácido empregado na nitrogenação.
A celulose assim preparada é submergida no ácido
de nitrogenação, composto de uma associação em partes
iguais, de ácido nítrico, a 75%, e ácido sulfúrico, a 96%.
O tempo que deve durar a nitrogenação varia com a temperatura do banho: a 40" a duração deve ser d-e uma hora
ou hora e meia; a 70°, de 5 a 10 minutos.
Depois de expulso o ácido, a nitrocelulose é lavada
por espaço de 4 ou 5 horas com água fria num depósito
especial. A nitrocelulose assim obtida é submetida ao
branqueio mediante o hipoclorito de sódio ou o permanganato de potássio. No início a substância usada era o
permanganato de potássio. Hoje, porém, prefere-se o
hipoclorito por causa de seu preço, que é reduzido, apesar
de trazer consigo uma maior duração da operação. Esta
é praticada em banheiras especiais de branqueio. Uma
vez terminada, é lavada novamente com ácido clorídrico
diluído e depois com água.
A nitrocelulose, para ser misturada com a cânfora,
deve secar previamente. Esta operação é realizada por
diversos métodos: pressão, calor e pressão associados ou
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por lavagem com álcool. A nitrocelulose seca é guardada
em lugares onde não haja perigo de incêndios. A armazenagem nunca deve ser superior a 3 ou 4 semanas, pois
influi desfavoràvelmente sobre a qualidade do produto.
Para a obtenção da celulóide bruta as tortas de nitroeelulose são trituradas em u'a máquina que contém solução alcoólica de cânfora. Depois se procede à purificação
da massa comprimindo-a a uma temperatura de 70 a 80
graus, através de um crivo de arames de bronze. Por último é submetida à laminação para se conseguir assim
uma mistura íntima das matérias primas e a eliminação
das borbulhas de ar e do álcool contido em sua massa.
A laminação é realizada em dois tempos. Primeiro
é passada por rolos para secar. Quando se procura obter
celulóide de mais de uma cor, neste momento agrega-se
uma solução do corante, quase sempre alcoólico, cujo álcool
se evapora logo. As lâminas obtidas são cortadas em
pedaços ou são sobrepostas e laminadas de novo para serem unidas intimamente.
Para se obter lâminas delgadas são empregadas aparelhos de 3 ou mais rolos, chamados calandras. Estas lâminas delgadas são utilizadas para se obter o marfim
artificial da celulóide. Empregando-se a calandra é possível chegar-se a numerosas imitações, como o ônix, a
ágata, o âmbar artificial, assim como botões e uma centena de objetos de fantasia e brinquedos. Para isso, as
lâminas coloridas em cores diversas são cortadas em pequenos pedaços quadrados e misturados na calandra. Mas
as planchas assim obtidas nunca são utilizadas direta-
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mente para fabricar os objetos, nem constituem imitações
fiéis das formas naturais. Para chegar a uma única
amostra, em massas homogêneas e compactas, é preciso
comprimir as planchas para formar grossos blocos, que
logo devem voltar a ser laminados. As planchas polidas
são elaboradas depois como mercadorias de celulóide, as
quais podem passar como sucedâneos dos produtos naturais correspondentes.
A facilidade de combustão da celulóide provocou
centenas de ensaios para torná-la incombustível. Contudo, nenhum método seguro foi descoberto para suprimir
essa propriedade. Para evitar o perigo de incêncio da
celulose, substitui-se o nitrato de celulose por outros ésteres, que não sejam inflamáveis. Para isto foi empregado
com algum êxito o acetato de celulose, especialmente para
obter películas cinematográficas. No entanto, o emprego
do acetato ou de outros ésteres da celulose, leva a produtos
que se diferenciam bastante da celulóide da nitrocelulose.
Coisa semelhante ocorre com os numerosos substitutos da cânfora. São poucos os que, efetivamente, deram
algum resultado. Explicam-se esses esforços para substituir este produto, pelo elevado preço da cânfora, tanto
a natural como a artificial. Teoricamente é possível substituir a cânfora por todas as substâncias que se comportam como esta em relação à nitrocelulose, sendo indiferentes que pertençam ou não à classe das cânforas. As
propriedades exigidas aos substitutos são: a capacidade
de gelatinizar a nitrocelulose, convertê-la em u'a massa
plástica enquanto quente e comunicar-lhe dureza e flexi-
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bilidade. São conhecidas algumas substâncias capazes de
comunicar estas propriedades à nitrocelulose, conquanto
nenhuma delas possa verdadeiramente substituir a cânfora, de maneira efetiva.
Entre as numerosas substâncias propostas para esse
fim, estão, entre outras, as seguintes:
A acetanilida, que empregada em solução alcoólica dá
uma celulóide amarela, que com o tempo fica escura, Dá
uma celulóide fraca, a não ser que se aumente a porcentagem do sucedâneo. Nesse caso, a celulóide torna-se
rígida, inflexível e dura, impossível de ser cortada.
O manol ou etilacetanilida, que produz uma celulóide
excessivamente fraca. Na temperatura torna-se frágil
demais. Quando está sendo elaborada, quebra-se com facilidade. Além disso os resíduos da celulóide do manol
não podem ser cortados em água quente.
O celulol, que é uma substância obtida por um processo secreto e de composição desconhecida, susceptível
de ser empregada em solução alcoólica ou acetônica. Pode
ser empregada com uma combinação de cânfora. Mas quando se abaixa o limite de adição do celulol, resulta uma celulóide mais inflamável ainda que o verdadeiro celulóide.
O metacelulol, que possui as mesmas propriedades
que o celulol é mais solúvel que este, no álcool e na acetona.
Com ele se obtêm produtos análogos aos resultantes do
celulol.
São inúmeras as aplicações da celulóide. A maior
parte da 'celulóide é empregada na indústria de objetos de
higiene e brinquedos, para a fabricação de pentes e ador-

nos femininos. E' aplicada "também na fabricação de
botões, caixas, molduras, para imitações do marfim, âmbar, coral, chifre, ebonite, ágata, ônix, etc.
E' aplicada também na técnica dentária para se obter palatinas e dentes artificiais; nas indústrias de máquinas, na construção de rodelas de ajustes, canos, válvulas, chaves; na indústria de automóveis como substitutode cristais para os pára-brisas e caixas de acumuladores;
na indústria elétrica para tubos de isolamento, caixas e
fones dos telefones; na preparação de laças, que se obtêm
dissolvendo o celulóide em misturas de éter acético, acetato de amilo ou essência de terebentina.
Recentemente é também empregada para se obter o
couro artificial, por impregnação de tecidos ou papel com
soluções de celulóide em dissolventes voláteis que, ao se
evaporarem, deixam uma camada de celulóide impermeável à água.
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III
O

CELOFANE

Quem não conhece o celofane, esta folha transparente
e diáf ana que envolve inúmeros produtos que consumimos ?
Precursores do celofane são as películas de gelatina,
que já circulavam na Europa em meados do século passado. Era empregada para calcar desenhos e trabalhos de
gravura sobre cobre e madeira. A preparação deste papel de gelatina, em pequena escala, era feita de maneira
interessante.
A descoberta da película transparente de viscose se
deve ao químico suíço J. B. Brandenberger. Em 1913,
esse químico fundou a sociedade francesa "La Cellophane", de onde deriva o nome "celofane" de todos os produtos deste gênero. Os princípios da sociedade foram
custosos devido às múltiplas dificuldades surgidas no decurso da fabricação. Hoje, as patentes de Brandenberger
são exploradas em grande escala, em vários países, notadamente nos Estados Unidos, onde é prioridade da firma
Du Pont de Nemours. Aí ele não é conhecido por celofane, mas por "clar-apel".
Não faltaram tentativas para se obterem produtos
similares ao celofane. Antes da guerra, uma firma ale-
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ma lançou no mercado folhas de celulose a oxido de cobre,
com o nome de "Transphan". Mas sua fabricação foi
abandonada. Melhor sorte tiveram as folhas de acetato
de celulose, introduzidas não há muito tempo com as denominações comerciais de "Ultraphan" e "Acetophan",
ambas de excelentes qualidades.
Qual o processo para a obtenção do celofane ou folhas de viscose? De início, prepara-se uma solução de
viscose que, uma vez concentrada e madura, é introduzida
num tanque de alimentação com uma abertura, pela qual
passa o banho de coagulação, formado de sulfato de sódio
ou de amônia, com o fim de transformá-la em delgadas
películas consistentes. Depois de coaguladas as folhas
são submetidas à ação de um banho ácido que regenera a
celulose. Logo depois levam-se as folhas para um banho
a fim de eliminar o enxofre e outros compostos celulósicos
daninhos. Por último, são branqueadás, lavadas e postas a
secar parcialmente.
Esta série de operações delicadas, requer precauções
técnicas de toda a forma, desde que se inicia o processo de
fabricação. Como se vê o celofane é obtido da viscose,
produto idêntico empregado para a obtenção do rayon.
A viscose foi obtida primeiro pelos investigadores ingleses Cross, Bevan e Beadle, em 1891. Estes estudaram-na
do ponto de vista científico e da aplicação industrial.
A viscose é obtida da polpa da madeira. O processo
começa por transformar a celulose em álcali-celulosa,
aquecendo as placas de pasta de madeira no seio de uma
solução com soda cáustica a 18%. Esta operação se prolonga por espaço de várias horas. Uma vez que o químico a julgue terminada, a pasta é submetida à prensagem para eliminar o excesso de líquido alcalino. Depois
é lavada pelo espaço de duas horas em recipientes metálicos, que giram em torno de um eixo horizontal. Por
último, é posta para "amadurecer" mantendo-se durante

Natural

Depois do banho de
lixívia

Depois do banho de
cloro

Depois da lavagem
alcalina

Depois do embranquecimento
J

A seda artificial também pode ser obtida da palha do trigo e do
arroz. Estas fotografias constituem o controle microscópico dessas
substâncias depois de vários tratamentos até se obter a viscose.
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60 horas à temperatura de 240° no interior de tanques
revestidos de aço.
Uma vez madura a pasta, é submetida à ação do sulfato de carbono que, combinando-se com os alcoolatos alcalinos, forma xantatos ou sulfo-carbonatos de radical
alcoólico. No decurso dessa operação a temperatura sobe
progressivamente de 180° a 250°. A massa tratada muda
de cor, passando do branco amarelento ao vermelho alaranjado. Esta cor indica a formação do xantato de
celulose.
Este xantato de celulose é tratado durante 3 horas
por uma solução diluída de soda cáustica. A massa pastosa resultante desta operação é posta para amadurecer
de novo por um espaço de 6 ou 8 dias, em novos recipientes metálicos, numa temperatura constante de 150°. Esta
maturação favorece a formação de produtos polimerizados, modificando a celulose e tornando-a mais transparente. No entanto, o mecanismo químico desta operação
é ainda desconhecido, unicamente sabe-se que ele é indispensável e que pode ser detido somente quando a viscosidade chega a um grau conveniente1.
E' realmente interessante o misterioso fenômeno da
maturação, no qual se verifica um processo químico de
decomposição espontânea e lenta. Este fenômeno foi estudado por Cross e Bevan. O xantato de celulose se torna
cada vez mais insolúvel na água à medida que aumenta
sua riqueza em celulose, com produção de vários corpos
intermediários.
O primeiro produto intermediário, que aparece nas
24 horas de repouso, é solúvel na água, porém não se precipita na presença de sais nem de agentes desidratantes,
como o cloreto de sódio e o álcool. O segundo produto
intermediário, mais rico em celulose que o anterior, apresenta-se depois das 24 horas de repouso. E' solúvel na
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água, mas não precipita na solução de cloreto de sódio e
álcool. O terceiro produto intermediário aparece depois
mas precipita ao ser neutralizado por ácidos orgânicos
de transcorridos 6 ou 7 dias. Não é solúvel na água pura,
fracos. Finalmente, por repouso prolongado, precipita
um hidrato de celulose, insolúvel na água, que a princípio
é mole e constitui uma gelatina espessa. Pouco a pouco
se contrai em contato com o ar, perdendo ao mesmo tempo
água e, por último, converte-se numa massa dura. O corpo final, assim formado, denomina-se viscóide, que também tem aplicação industrial.

Seção de um fio de seda artificial.

Depois da segunda maturação da viscose, a massa é
pasada por um aparelho, cuja abertura determina as dimensões e a espessura da folha.
Esta, introduzida num banho, fica coagulada.
Logo depois é submetida a diversos tratamentos químicos, a fim de eliminar as impurezas. Finalmente, de-
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pois de várias lavagens e secagens, a viscose já incolor
é submetida à pressão de cilindros de 90 ou 100 centímetros de comprimento.
A secagem do celofane é feita de maneira completa,
pois do contrário as folhas se rasgariam com facilidade.
Para evitar este inconveniente, as folhas, uma vez coaguladas, são dessulfuradas e lavadas em um banho de água
com glicerina, de densidade variável, segundo o grau que
se quer dar. As folhas são depois submetidas a uma corrente de vapor. Depois dessa operação, ficam ainda com
uma pequena porcentagem de água e glicerina, o que
proporciona a suavidade e a brancura tão características
das folhas de celofane.
O celofane, uma vez seco, é levado para as oficinas
a fim de se submeter à última demão. Algumas são cortadas em forma de folhas, para embrulhar os produtos
comerciais, outras vezes são submetidas a banhos de tinta, para lhes dar as mais variadas cores.

0$ alemães descobriram um processo que consiste
em formar dos casulos uma emulsão de finas partículas
que constituem o fio de seda, numa solução de cloretos
alcalinos. Esta solução .pode ser empregada para fazer
uma verdadeira seda regenerada, precipitando finas correntes do líquido em um meio adequado.

O homem na _lsta do bicho da seda.

Um fio de seda natural visto com forte aumento.

Quando um bicho da áêda fabrica a seda, ele esguincha
uma substância viscosa por duas pequenas aberturas que
há na parede de sua cavidade oral. Em contato com o ar,
o líquido imediatamente se solidifica em um fio delgado
que é a seda. O verme retira essa substância da celulose
— nesse caso as folhas de amoreira — e por algum processo desconhecido a converte em uma substância líquida
que endurece em contato com o ar.
Ninguém sabe como o bicho da seda prepara ^ua
substância e nunca o homem conseguiu reproduzir, por
meios artificiais, a seda animal.

A tentativa mais séria feita para criar a seda artificial é com o rayon. O rayon surgiu como seda Chardonnet na Exposição Internacional de Paris, em 1890.
Era um nitrato de celulose, irmão do algodão-pólvora e
muito inflamável. O processo de manufatura consistia em
nitratar a celulose, dissolvendo-a numa mistura de álcool
e éter e depois projetar a solução por um crivo muito fino
em uma corrente de ar quente que evaporava o dissolvente
e deixava a fibra, Melhoramentos posteriores descobriram um método de remover os grupos de nitrato da substância acabada, deixando-a com a mesma composição da
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celulose original. Contudo, este processo era muito dispendioso para ser largamente utilizado, e praticamente
foi abandonado.
O processo do cupramônio emprega uma substância
que é quase um dissolvente da celulose. Pastas de algodão

Inspeção de fios de Nilon em Arlinfton, N. J. — (Foto Duperial)

ou borro de lã são misturadas com hidróxilo de cobre e
a mistura é dissolvida em solução concentrada de amônia.
Depois de uma limpeza mecânica, faz-se passar o líquido
pelos delgados orifícios das fiandeiras para uma solução
alcalina, na qual a celulose se precipita em fios. O líquido
de que é constituído o fio contém um composto de celulose
e não celulose pura.

Caixa de relógio feita com "Lucile".
(Foto Duperial)
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A maioria do rayon para roupas brancas é produzida
pelo processo da viscose. Esta é projetada pelas fiandeiras e precipitada em um banho ácido. Este ácido

O último processo importante para o rayon é o de
fabricar acetato de celulose. Este é perfeitamente utilizável para roupa. Mas quando se derrama acetona ou
clorofórmio em cima, as fibras se dissolvem. E ai da moça
que estiver vestida com essas roupas...
O ar produz roupas.
O mais revolucionário processo para a obtenção de
um fio foi alcançado somente nestes últimos cinco anos.
E desta vez, quem forneceu a matéria prima foi o ar.
Os laboratórios de Du Pont conseguiram produzir uma
fibra resistente, sedosa e macia. Trata-se do "nylon".
E' fabricado com o hidrogênio da água, o oxigênio e o
nitrogênio do ar e derivados do carvão. Apresenta-se em
três formas: mono-filamentados, aplicados em escovas,
suturas, etc.; flocos, muito usados nas indústrias elétricas, como isoladores; e, fibras propriamente ditas, de
inúmeras aplicações, desde a linha de pescar, linhas de
costura e sutura de cirurgia, até o fabrico de meias e peças
de vestuário feminino. Outra matéria plástica de grande
beleza é a "lucite", especialmente usada como moldura de
relógios, móveis, abat-jours, etc.

Um gigantesco geiador de gás, utilizado na fábrica de Du Pont,
West Virgínia. — (Foto Duperial)

transforma o xantato em ceMos-e pura e aparece então o
fio brilhante do rayon.

IV

A

BAKELITE

Foi um químico alemão, Ad Baeyer, que começou,
em 1872, a -estudar os produtos de condensação do ácido
fênico e do formaldeído em presença do ácido sulfúrico.
Em 1886 A. Claus e Tfanie realizaram algumas pesquisas
a esse respeito. Em 1891, Kleeberg obteve u'a massa viscosa v-ermelho-rosada que se solidificava por esfriamento.
Esta massa era dura, irregular, porosa, com ácidos livres
e ineficazes para aplicações técnicas. A impossibilidade
de purificá-la e aperfeiçoá-la ocasionou o abandono de
suas pesquisas.
Os químicos dessa época consideravam a resina como
um produto de obtenção secundária e sem perspectiva de
aproveitamento industrial, dado o alto preço das matérias
primas, sobretudo do formol, e a má qualidade do produto obtido.
Os primeiros ensaios para a fabricação industrial de
resina sintética somente começou nos primeiros anos de
nosso século. Vários métodos foram patenteados, como
os da Fábrica Ba>ayer, os "Produtos Quimiques", de Paris,
e Knoll e Cia. Mas, todos esses processos tinham algum
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inconveniente que impedia o estabelecimento dessa indústria sobre fundamentos sólidos, tanto pelo lado econômico
como pelo industrial.
Por exemplo, o processo de Smtih dava u'a massa que
experimentava forte contração quando era eliminado o
dissolvente. O processo de Lutf a tornava muito quebradiça. O processo de Story exigia um tempo excessivamente longo para conseguir a condensação de fenóis e formo!,
devido ao não emprego de condensação. Além disso, a
reação era pouco segura, o endurecimento da massa requeria muito tempo. Por último, era necessária uma aparelhagem excessiva e métodos custosos que tornavam o
produto antieconômico.
Foi só em 1909 que um químico americano, L. H,
Baekeland aperfeiçoou o processo de Baeyer, descobrindo a bakelite.

sível é capaz de se transfromar em u'a massa homogênea,
submetido à pressão de fôrmas quentes. Uma vez frio,
recupera sua primitiva dureza e fragilidade. E' insolúvel na acetona e no fenol. Mas dentro desses líquidos se
torna inchado.
A terceira fase proporciona o produto final de condensação chamado "produto C". Este é conseguido submetendo-se o processo "B" a uma ação mais pronunciada
do calor. O produto "C" é infusível e inssolúvel em todos
os dissolventes, inclusive nos alcalinos. A transição do
produto "B" para "C" consiste em uma polimerização,
que paralisa sua atividade química por desaparição dos
termos finais ativos da molécula.
A descoberta de Baekeland consistiu principalmente
no emprego de bases orgânicas e minerais em quantidades
relativamente pequenas, como agentes de condensação, em
lugar de ácidos ou de álcalis em grandes proporções, preconizados por seus predecessores. Somente com o emprego de bases ou de sais em quantidades exíguas e determinadas é possível conseguir-se um processo de condensação rápido e regular.
Depois da invenção de Baekeland foram descobertos
outros processos e sistemas para se conseguir esse objetivo. Por exemplo, a adição de ácidos ou de amido em pó,
segundo uma patente da Knoll e Cia., para acelerar o endurecimento dos produtos de condensação.
Conhecendo-se a maneira de fabricação, pode-se agora assinalar as qualidades da bakelite.
O produto final é uma massa incolor ou amarelada,
inodora, muito refringente, transparente como o cristal
ou opaca como o marfim, susceptível de tomar qualquer
cor com corantes apropriados. E' má condutora de calor
e de eletricidade, portanto, um excelente' isolador térmi-
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A fabricação deste interessante produto pelo método
de Baekeland compreende três fases, cada uma das quais
proporciona um produto de qualidades diferentes.
A primeira fase compreende o processo inicial da
condensação e dá origem ao chamado "produto A", o qual
resulta da reação entre o formol e o fenol. Este produto,
à temperatura ordinária, se apresenta sob diversos aspectos: como resina clara e fluida; como u'a massa espessa
ou às vezes sólida; é incolor ou amarela e se dissolve no
álcool, acetona e lixívia.
A segunda fase consiste em submeter o produto "A"
à ação do calor, dando origem a um produto intermediário de condensação, chamado "produto B2", o qual é sólido e quebradiço à temperatura ordinária, porém, não
fusível como o produto "A". Quando aquecido abrandase e torna-se elástico como a borracha. Apesar de infu-
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co. E' muito pouco sensível às influências mecânicas,
como pressão, percussão, choques e calor. E' infusível
e pode ser aquecida até 300° sem se decompor. Em maiores temperaturas se carboniza, mas sem se queimar. Não
é atacada pelos ácidos diluídos, os ácalis e os dissolventes
orgânicos. Somente é atacada pelos ácidos sulfúricos e
nítrico concentrados. Pode ser retalhada, cerrada, torneada, polida, e adquirir um grande brilho.
E como se tudo isso ainda fosse pouco, a bakelite
pode modificar suas qualidades, trocando-se apenas as
proporções das matérias primas ou a quantidade e a natureza do agente de condensação. Porisso, a bakelite se
avantaja sobre todos os outros produtos similares, como
a galalite, o celulóide, a ebonite, a goma laça e outras ré*
•sinas naturais. E' empregada para substituir o marfim,
chifre, etc., em bandejas, canetas-tinteiro, tampos de
mesa, cabos de guarda-chuva, cigarreiras, porta-jóias, botões e uma infinidade de objetos.
O emprego da bakelite é enormemente facilitado pela
existência dos três produtos, "A", "B" e "C". A bakelite "C" não pode ser comprimida pelo calor nem soldada
pela pressão, por carecer de plasticidade. No entanto, é
•susceptível de ser torneada e polida.
Por esse motivo, quando se fabricam produtos baratos, a sua forma desejada é dada partindo da bakelite
'"A" e "B". Isto é, derramando alguns desses produtos
semi-fluidos e quentes em moldes de cristal ou metal, submetendo-os depois ao endurecimento pelo calor, nos aparelhos de pressão, chamados bakelizadores. A pressão
oscila entre 8 e 11 atmosferas e a temperatura entre 160
e 180°.
O sistema para endurecer a bakelite nos moldes, apresenta inconvenientes de ordem econômica, pois exige nu-
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merosos moldes, que são caros. Além disso, não admite a
introdução de muita matéria de recheio. Daí terem os
técnicos procurado outro sistema, que deu os melhores resultados.
Para isso se parte da bakelite "A" que, à temperatura ordinária é quebradiça como a resina comum, porém,
fusível. Este produto é reduzido a pó fino e misturado
intimamente com substâncias de recheio, como amianto,
pasta de papel, areína, grafite, etc., na proporção de 2
a 40 por cento de bakelite e 80 a 40 por cento de material
de recheio. Esta mistura é comprimida logo, na prensa
hidráulica, em moldes de ferro, aquecidos com gás ou vapor entre 160 e 170°, com o que a bakelite "A" se funde
e aglutina inteiramente o material de recheio, convertendo-se ao mesmo tempo em bakelite "B". Esta bakelite já
não é fusível, por conseguinte os objetos assim moldados
podem ser tirados dos moldes sem perigo de deformação
para logo depois serem convertidos em bakelite "C".
Para este fim, quando se reuniu uma grande quantidade de objetos, eles são introduzidos no bakelizador,
que sob pressão e elevada temperatura, lhes confere dureza, solidez e resistência a grandes temperaturas. Por
este engenhoso processo se confeccionam todas as espécies de artigos guarnecidos de metal para a electrotécnica,
como placas isolantes, chaves isolantes, soquetes para
lâmpadas, etc.. São ainda construídas torneiras para líquidos, canos de válvulas, mancais de anti-fricção, pratos,
discos para vitrolas, etc..
Mas ainda não terminou a longa lista de aplicações
da bakelite. Este produto é ainda usado para impregnar
madeiras, papelão, papel, pedra artificial, fabrico de fortes placas ou cilindros aplicáveis à eletrotécnica, assim
como também para aglutinar pedra de esmeril. Em todos
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esses casos se usa diretamente a bakelite fluida ou em solução alcoólicas. Mais ainda, a bakelite é utilizada para
impregnar bobinas de arame, para dínamos, e como aglutinante na indústria de tinturas, com evidente vantagem
sobre a goma laça, por sua infusibilidade e insolubilidade.
Por último, a bakelite é empregada como laça na indústria
elétrica, na fabricação de móveis, revestimento de paredes, etc. Esta laça bem endurecida oferece excelente proteção contra a água salgada, contra os ácidos, lixívia e
dissolventes de todas as espécies.
A bakelite é ainda empregada em aeroplanos e minas»
Há centenas de resinas sintéticas diferentes que se
podem obter hoje nos Estados Unidos. Uma lista recente
traz l. 200 nomes. Muitas delas são do tipo f enol-aldeído,
como a bakelite. Outras são produtos de condensação da
uréia. Alguns empregam o furfural, extraído das bonecas do milho ou da palha da aveia. Outros empregam a
caseína do leite. Algumas são feitas de petróleo, outra»
de glicerina, outras têm a borracha como ponto de partida.

dos arriscaram as próprias vidas durante as experiências
de laboratório, dados os perigos que as cercaram.
Tratou-se inicialmente do efeito das pressões extremamente elevadas em relação a certas reações químicas.
Foram tentadas pressões até 300.000 libras por polegada quadrada. Toda uma nova série de equipamento de
laboratório foi introduzida e tornou-se necessário criar
novos processos de manuseios. Teve início então uma tarefa extremamente perigosa e entremeada de violentas explosões que arruinavam constantemente a aparelhagem
instalada. Decorreram três anos antes que qualquer sinal de êxito pudesse ser registrado e, finalmente, no curso de uma série de testes com o etileno, foi descoberto um
traço fugaz de um sólido alvacento. Este sólido seria posteriormente denominado politeno.
Logo constataram-se as suas extraordinárias características elétricas de grande dureza e flexibilidade, aliadas a uma excepcional leveza e extrema resistência à água.
A nova matéria plástica tornou-se desde logo muito adequada à manufatura de cabos telegráficos e telefônicos,
bem como às instalações de alta freqüência, particularmente no campo da televisão.
Isto se deu precisamente ao tempo da invasão da Polônia pelos exércitos germânicos e foi então que a grande
descoberta britânica passou a desempenhar o seu inestimável papel no esforço de guerra da Grã-Bretanha.
O politeno ao ser empregado nos aparelhos de rádiolocalização "Radar" tornou-se uma prioridade número
um. Todos os cabos "Radar" foram padronizados, tanto
na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos, a fim de neles ser usado o politeno. „
Além disso, a marinha também passou a empregar
essa matéria plástica para o isolamento de certos cabos
submarinos especiais. Ao mesmo tempo, o exército uti-

O p o l i t e n o.
Acaba de ser revelado o papel dos cientistas britânicos pertencentes aos laboratórios dos Serviços de Pesquisas Químicas Imperiais, na descoberta de um sensacional
produto plástico denominado politeno e que capacitou a
Grã-Bretanha a conservar a sua liderança no desenvolvimento da rádio-localização. A nova matéria plástica constitui uma das notáveis descobertas industriais registradas nestes últimos quinze anos. A origem das pesquisas
data de 1930, e os cientistas britânicos delas encarrega-
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lizou com absoluto êxito o politeno como parte integrante
de novos tipos de cabos e fios de comunicações.
Mas a importância do politeno excede às suas aplicações bélicas. Ele terá de desempenhar um papel inestimável no futuro das comunicações tanto sonoras como visuais.
A Western Electric já confeccionou cabos de politeno para
a Companhia de telefones "Bell", na sua linha entre
Washington e Baltimore.
W. L. Burton, em interessante artigo, demonstra
como os plásticos foram usados nesta guerra pelo exército
norte-americano.
Entre os milhares de artigos que o Corpo de Abastecimentos do Exército forneceu aos soldados, 70.000 eram
de plásticos. Todos são artigos importantes, que substituem, tão bem ou melhor, metais usados agora para outros
fins. O número indica uma quantidade enorme de artigos,
tanto mais extraordinário quando se sabe que há dois anos
atrás não havia quase nada dessa nova matéria.
O princípio diretor estabelecido pelo Corpo de Abastecimentos à sua seção de Plásticos foi o de procurar
obter artigos feitos de massa plástica e que prestassem
o mesmo serviço que artigos feitos de material mais necessário a outros fins. Desde o princípio, a Seção de Plásticos procurou aplicar esse novo material, principalmente
em todos os artigos que até então eram feitos de alumínio, cobre e borracha.
Um dos primeiros artigos de alumínio que foi substituído por matéria plástica foram as facas distribuídas
a todos os soldados. Não há dúvida que o cabo de uma
faca não consome muito alumínio — mas quando se trata
de milhões de facas, a questão muda de figura. O plástico usado agora pode suportar todos os possíveis maus tratos que qualquer coisa distribuída ao Exército possa ter
que sofrer.
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A cantina atual é de matéria plástica. Para a sua fabricação, o problema foi um pouco mais complicado, mas
chegou-se a produzir uma que é exatamente igual à de metal e muito mais leve. Apesar do seu peso indicar fragilidade, um homem pesado pode pisar em cima com ambos
os pés, que as paredes de plástico não cedem. Como as
massas plásticas são más condutoras de frio e de calor,
pode-se encher o novo tipo de cantina com café fervendo,
e segurá-la com ambas as mãos, sem sentir nem ao menos
os dedos mornos. A cantina serve para tudo, até mesmo
para substituir a bola de futebol em caso de necessidade.
Todos os botões dos uniformes dos soldados americanos são de massa plástica escura, que não reflete a luz,
e são, por isso mesmo, mais fáceis para limpar. Só durante este ano substituirão nada menos que 180.000 quilos de metal. Também os botões brancos para as camisas
e a roupa de baixo são agora fabricados de plástico, não
se notando diferença alguma quando comparados aos artigos.
Instrumentos musicais de sopro também estão sendo
fabricados de material plástico. Os toques de clarim são
um pouco mais melodiosos desde que deixaram de ser feitos em clarins de metal, que agora estão sendo substituídos por clarins de material plástico. Os aparelhos de barba, as escovas e os pentes fornecidos .aos soldados do Exército americano são mais alguns dos numerosos artigos fabricados desse excelente e novo material. O colchão que
é distribuído agora conserva melhor o calor, de modo que
é apreciado especialmente pelas tropas que servem em regiões frias. Além dessa grande vantagem, o seu peso é
de apenas um oitavo do colchão normal, com as mesmas
qualidades. Existe ainda um outro tipo de plástico, meio
líquido, que serve para cobrir as tendas de lona, aumentando a durabilidade e a resistência à água.
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Os plásticos encontram-se em quase tudo que é usado
no Exército dos Estados Unidos: no sapato dos soldados
americanos, protegendo seus pés, como forro dos capacetes, protegendo a cabeça contra a pressão do aço, e servindo também sem o próprio capacete, para proteger a
cabeça contra o sol.
A indústria dos plásticos deve o seu grande desenvolvimento atual ao Exército americano. Mas não há dúvida alguma que depois da guerra, graças ao progresso alcançado, deverá causar uma grande transformação na vida
de muita gente.

A GASOLINA SINTÉTICA
A gasolina, o querosene, os óleos pesados e os demais
produtos extraídos do petróleo natural têm uma importância capital na economia dos estados modernos. Eles se
transformaram, hoje, numa arma política. Daí a luta
que os países empreendem para se ver livres da tutela de
outras nações que possuem as fontes ou controlam as jazidas desse precioso líquido. Mesmo os países que não
possuem petróleo no subsolo, procuram criar uma indústria que possa administrá-lo em quantidade suficiente para
suas necessidades.
Isto explica porque os grandes Estados procuram
com empenho descobrir processos sintéticos, capazes de
produzir em grande escala carburantes a preços econômicos e à base de produtos que existam com abundância
no próprio território.
Depois de exaustivas pesquisas e inúteis tentativas,
descobriram-se dois métodos industriais para a obtenção
da gasolina sintética ou artificial, a partir do carvão de
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pedra e da água, como matérias primas. O ano de 1935,
foi verdadeiramente fecundo neste sentido, porque, durante ele, foi consagrada de maneira definitiva a industrialização da gasolina sintética. Os dois métodos são
devidos a Bergius e Eischer. Ambos foram aplicados em
grande escala na Alemanha e foi, por assim dizer, o sistema nervoso que sustentou os últimos tempos da guerra, depois que lhe foram cortados os suprimentos de petróleo da Rumânia e da Polônia.

para graxa, 202 quilos de óleos diversos não viscosos, 200
quilos de gás e 300 quilos de resíduos carbonados .
Pouco depois Fischer conseguiu a síntese da gasolina
por hidrogenação do oxido de carbono. Este segundo processo se apresenta de tal forma, que pode ser equiparado
em importância ao de Bergius.
A obtenção da gasolina pelo método de Bergius consiste essencialmente na hidrogenação, em presença de
catalisadores de carbono ou alcatrão, submetidos à temperatura de 450° e sob a pressão de 200 atmosferas. A
operação completa compreende quatro etapas.
Na primeira etapa trata-se por hidrogênio a 450 graus
e sob a pressão de 200 atmosferas uma pasta formada por
pó de carvão mineral e óleo pesado cujo ponto de destilação é de 320 graus. Esta pasta deve conter o catalisador. Esta primeira etapa, cujo rendimento é de 70% f
determina a produção de alcatrão do carvão, que contém
somente de 14 a 30% de gasolina.
A segunda etapa compreende a destilação do alcatrão
obtido em três frações: essências que destilam até 170
graus; petróleo bruto que destila entre 170 e 320°; óleo
pesado que destila acima dos 320°.
A terceira etapa consiste na hidrogenação do petróleo bruto resultante da operação anterior, sob pressão e
em presença de um catalisador constituído por sulfureto
de molibdeno e alumina.
A quarta etapa consiste na refinação das essências
recolhidas na segunda e na terceira etapa.

Um processo histórico.
Foi o químico francês Bertholot que, pela primeira
vez, obteve em 1869, a hidrogenação do carvão à temperatura de 270 graus, trabalhando com um tubo hermèticamente fechado. Sabatier, posteriormente, descobriu um
método geral de hidrogenação das substâncias orgânicas
voláteis, baseado no emprego de catalisadores, que consistiam sobretudo em metais finalmente divididos e de
maneira particular, em níquel reduzido.
Bergius, em 1910, conseguiu transformar os óleos de
petróleo por hidrogenação a pressão e sem catalisadores.
Mais tarde, o mesmo autor aplicou seu processo à hidrogenação direta da hulha, publicando seus resultados em
1925.
Nesta época, com uma tonelada de hulha se obtinha
por hidrogenação 150 quilos de gasolina, 25 quilos de óleo
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A quantidade total do hidrogênio necessário para o
tratamento de uma tonelada de carvão oscila entre l 800
a 2 000 metros cúbicos. O óleo pesado resultante é empregado na obtenção da polpa do carvão em operações
ulteriores.
A produção de uma tonelada de gasolina requer três
toneladas e meia de carvão, inclusive o carvão que deve
ser submetido à hidrogenação e o necessário para a produção de gás, água e energia elétrica.
A obtenção da gasolina pelo método de Fischer consiste na redução do oxido de carbono mediante o hidrogênio
em presença de catalisadores, à pressão atmosférica e à
temperatura de 180 a 2'00°. Os dois gases necessários para
esta ação .estão reunidos no chamado gás de água, o qual é
obtido fazendo-se o vapor aquoso reagir no carvão incandescente. A princípio a operação era feita à pressão de
150 atmosferas. Mas devido o emprego de catalisadores
adequados, esta pressão pôde ser baixada. Os catalisadores mais em uso são o oxido de cobalto, o oxido de crômio ou o ferro finamente pulverizado.
O gás de água deve ser purificado, eliminando-se dele o ácido sulfídrico e o enxofre orgânico. Uma vez depurado ele circula por uma câmara com o catalisador, submetida à temperatura de 180 a 200 graus. Os vapores
de gasolina daí resultantes são condensados em serpentinas apropriadas.
A gasolina obtida pelo método de Fischer era conhecida na Alemanha com o nome de "Ruhrgasol", por ser
principalmente fabricada na bacia de Ruhr. Possui pra-

ticamente o mesmo poder calórico que a gasolina natural,
que é de 850 calorias por metro cúbico. Isto é de muita
importância, pois permita ser usada industrialmente sem
•que o motor sofra com a mudança de combustível.
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A França inaugurou em 1935 em Bully-les-Mines
uma fábrica de gasolina sintética, com capacidade para
tratar 50 toneladas de hulha diárias. Na Inglaterra, no
mesmo ano, foi instalada uma usina cuja produção anual
era de 150 000 toneladas, naquela época, Nenhuma cifra
foi publicada a respeito disto durante a guerra.
Os Estados Unidos pouco se interessaram pela gasolina sintética. Um país que possui petróleo natural em
abundância e que dará para cobrir seus gastos durante
mais 500 anos, não precisa pensar em fabricá-lo sintèticamente.

VI

A

BORRACHA

A questão da borracha é das mais importantes. Porque até três anos atrás, ninguém conseguiu produzi-la
sintèticamente, apesar da intensa batalha que se travou
em sua busca. E' ela um produto tão essencial e de tanta
importância como o petróleo.
A borracha, depois de eliminadas as impurezas, resinas, €»tc., tem uma fórmula química (C5 H8) que parece
simples à primeira vista. Mas, examinando-se bem, ela
denota uma grande complexidade. A borracha é mais do
que uma fórmula, é uma substância que. tem certas propriedades físicas que permitem ao produto tsr empregos
importantes.
Aquecendo-se a borracha numa retorta, ela se decompõe para dar as moléculas de suas pedras de construção,
o isopreno, C5 H8. O isopreno pode'-ser retirado da terebentina. Pode também ser retirado do óleo que se forma
nas batatas pela ação das bactérias ou do acetüeno que se
prepara do carboneto de cálcio, feito com carvão e cálcio,
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ou ainda do alcatrão, do petróleo ou de hidrocarbonetos
gasosos. Todos eles eram pontos de comparação, portanto, pontos de partida para a pesquisa. Seria possível, assim, conseguir-se a borracha uma vez que o isopreno era
comum a todos esses produtos?
Esta a pergunta que acicatou os químicos industriais
desde os fins do século passado. Conta-se que em 1892,
o químico inglês Tilden engarrafou um pouco de isopreno,
que misteriosamente se transformou em borracha.
Os estudos progrediam de tal forma que em 1905 foi
possível •estabelecer definitivamente a estrutura química
da borracha, isto é, o arranjo interno dos átomos da
molécula C5 H8.
Em 1910, ainda um outro químico, o dr. Maters, descobriu que podia forçar o isopreno a polimerizar-se em
uma substância semelhante à borracha, aquecendo-o sobre
o sódio metálico. Um alemão conseguiu fazer'o mesmo.
Compreende-se perfeitamente que ingleses e alemães se
interessam por este produto fundamental. Eram duas
grandes potências que não possuíam a borracha em seus
territórios, se bem que a Grã-Bretanha tivesse o produto
em grandes quantidades em suas colônias asiáticas.
Em 1912 um químico alemão exibiu em New York
um pneu feito de borracha sintética que resistiu a uma
prova de estrada de l 000 milhas. Foi manufaturado com
metil-borracha, cuja base é o isopreno com um grupo —
GH3 (metila). Os estudos estavam nessa altura quando
irrompeu o conflito de 1914. Pouca coisa se fez nesse particular. Ninguém ainda conseguira descobrir porque a polimerização do isopreno não dava um produto satisfatório.

Depois da guerra passada -as experiências foram retomadas com maior vigor. Conseguiu-se assim um processo
interessante. Retira-se um grupo metil, -CHS, do isopreno e põe-se o cloro, dando o cloropreno, que pode ser polimerizado rapidamente, dando uma substância semelhante
à borracha. Quimicamente não é borracha, por causa da
presença do cloro, mas fisicamente satisfaz à definição*
da borracha. E' feita com acetileno e ácido clorídrico.
Seu preço é mais elevado do que o da borracha natural e
é vendida sob o nome de Duprena.
A duprena resiste à ação dos dissolventes, tais como
a gasolina, e assim é muito melhor do que a borracha.
Não se estraga no ar e na luz e suporta melhor calor do<
que sua irmã natural. Pode ser vulcanizada como a substância natural, mas quanto à sua resistência a ação é um
pouco inferior. E' um material excelente para artigos expostos ao calor ou aos dissolventes. Devido a sua permeabilidade está sendo usada na fabricação de balões e
dirigíveis
Outra substância, que foi chamada tiocola, é um produto de polimerização de C2 H4 S4. Parece-se com a borracha e o seu cheiro, em temperatura ordinária, é semelhante ao da borracha queimada. Como a duprena, resiste aos dissolventes e à oxidacão. E' um pouco mais
forte ainda do que sua congênere.
Antes de irromper a guerra, em 1939, os laboratórios
de três grandes nações estavam na pista de conseguir a
borracha artificial. Eram a Rússia, a Alemanha e a
Inglaterra. A Rússia estava produzindo um material sin-
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"tético, polimerizando o butiadeno, que é o isopreno com
o seu grupo metila, CHS, substituído por uma molécula
de hidrogênio. Todas as suas borrachas sintéticas dependem de variações dessa substância basilar, o butiadeno.
Os alemães, que continuavam com o mesmo interesse a
experimentação com a metil-borracha, conseguiram, depois, produzir a borracha Buna, partindo do carvão. E
os ingleses, ao mesmo tempo, conseguiram produzir a sua
borracha sintética. A batalha de emergência estava vencida. Mas, até que se consiga produzir borracha sintética
boa e com elasticidade a resistência à tração iguais à sua
irmã natural, esta continuará seu reinado.

VII

UMA HISTÓRIA QUE NÃO SE
REPETIU NESTA GUERRA
Era a tarde do dia 22 de abril de 1915. As vanguardas alemãs da frente belga, situadas entre os povoados
de Bixchooto e Langemark se mostravam particularmente ativas. O canhoneio era terrível. Às 5 horas a artilharia emudeceu. Os postos avançados dos aliados notaram que das trincheiras alemãs saía uma densa cortina
de fumaça, que avançava lentamente em direção às posições aliadas. Que seria? Repentinamente verificou-se que
era uma terrível cortina de gases asfixiantes. Impossível
descrever o efeito produzido entre as tropas por esta nova
arma de combate até então desconhecida. O alto comando aliado confessava:
"O efeito da nuvem composta de gases tóxicos foi tal
que toda a linha constituída pela segunda divisão francesa
encontrou-se praticamente incapaz de qualquer ação. Ninguém pôde compreender, no primeiro momento, o que estava acontecendo. A coluna de fumaça impedia ver qualquer coisa. E centenas d© homens foram instantaneamente reduzidos a um estado de coma ou ficaram agoni-
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zantes. No espaço de uma hora toda a posição teve de
ser abandonada com cerca de 50 peças de artilharia."
O comando inglês, por sua vez, dizia:
"Os gases lançados pelos alemães na região de' Bosirighe sobre uma frente de dois quilômetros, invadiu a
primeira posição francesa, ocasionando perdas terríveis:
130 canhões caíram em mãos dos inimigos; toda a posição
foi ocupada; milhares de mortos, de intoxicados e feridos.
Tal é o trágico balanço desta fatal jornada."
Com esta primeira aparição, iniciava-se assim uma
nova era na história bélica dos povos. A química, que
havia descoberto os mais terríveis explosivos, entregava
agora aos homens um novo e poderoso agente de destruição: os gases asfixiantes.
Há, contudo, impropriedade na aplicação desse termo,
porquanto nem todos eles são gases ou asfixiantes. Em
primeiro lugar, há gases tóxicos, lacrimogêneos, vesicantes e esternutatórios. Nem todos eles são gases, uma vez
que vários apresentam-se em estado líquido na temperatura comum, como a iperita, a lewisita e a polita; outros
se apresentam em estado sólido, como as arsinas, o iodureto de benzilo e o bromureto dá cianogeno. Por isso,
alguns autores propõem para eles a denominação de agressivos químicos.
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pores, nos combates de guerra. Foi uma onda de vapores
de cloro que invadiu as trincheiras aliadas, em Langemark,
em 1915. Os halógenos cloro e bromo entram na composição de quase todos os gases asfixiantes. Durante a guerra passada, duas usinas francesas, situadas nos Alpes e
nos Pirin£«os, fabricaram 23 000 toneladas de cloro, que
correspondem a cerca de 7 500 000 000 de metros cúbicos
deste gás, o que dá bem uma idéia de sua fabricação.
O cloro foi usado, primeiro, puro, mas posteriormente a ê!e foram associados outros elementos, como o fosgênio ou oxicloreto de carbono. O poder asfixiante deste
gás é 15 vezes maior que o do cloro. Em contato com os
tecidos úmidos dos pulmões, determina a produção de
ácido clorídrico. Dá-se aí um fato interessante: o organismo para se defender desse ácido, retém o plasma sangüíneo em quantidades consideráveis. Dessa forma, a
respiração pulmonar se torna cada vez mais difícil; o
sangue se torna espesso até o ponto de não poder circular
e o coração, impedido em seus movimentos, cessa de funcionar. Além, disso é um gás traiçoeiro. Quando ingerido
em grande quantidade, depois de uma instantânea sensação de malestar, sente-se como que um alívio, para terminar numa morte fulminante. Na guerra passada este
gás foi muito empregado.
O anidrido carbônico foi também por vezes incorporado para o fim de produzir fumaça.

Gases asfixiantes.
Os agressivos asfixiantes, propriamente ditos, são os
que atuam de preferência sobre as vias respiratórias, determinando lesões capazes de produzir a morte.
O mais conhecido desses gases é o cloro. Foi esta a
primeira substância a ser empregada, sob a forma de va~

Gases tóxicos.
Além dos gases asfixiantes, foram também usados,
embora em menor escala, os gases tóxicos.
Estas substâncias agem diretamente por envenenamento, impedindo que o sangue se apodere, nos pulmões,
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do oxigênio que deve levar a todo o organismo. Esses gases são de difícil aplicação. Para que exerçam a sua ação
mortífera, têm eles que alcançar no ar, uma concentração
suficientemente alta. Os principais gases deste gênero
são o oxido de carbono, que se desprende de fogões que
ardem mal e o ácido cianídrico ou prússico. Este gás foi
objeto de acurados estudos. Altamente tóxico, pois uma
grama é capaz de matar 200 homens, revelou-se extraordinariamente ativo nas experiências. Contudo, no campo
de batalha falhou, pois é um gás leve demais. Para se
tornar efetivo seu poder destruidor, a ele foram associadas outras substâncias químicas, de forma que seus vapores, mais pesados, permanecessem maior tempo em contato com o solo. As substâncias associadas ao ácido cianídrico o foram cloreto de estanho, o cloreto de arsênico
e o clorofórmio. Usados pela primeira vez no campo de
Vincennes, foi por este motivo denominado "Vineennita".

Relativamente ao fosgênio, quimicamente ele é o
cloreto ácido de ácido fórmico monoclorado. Um outro
composto semelhante a este, o cloreto ácido do ácido acético, em cuja molécula o cloro se acha igualmente em frágil combinação, foi também utilizado na guerra passada.
Inalados sob a forma de vapores e ao contato com a umidade existente na mucosa do aparelho respiratório, liberta-se o cloro que com a água se combina formando o ácido
clorídrico.
Outros compostos clorados como a palita ou cloroformiato de metila monoclorado; o dif osgênio, que é o derivado triclorato deste mesmo sal; o fósforo e o arsênico,
cuja ação tóxica já era de há muito conhecida, não foram
esquecidos. Combinados estes últimos ao cloro, forneceram gases altamente tóxicos, como os tricloreto e pentacloreto de fósforo e o tricloreto de fósforo e o cloreto de
arsênico que, em presença da água, do ar ou da umidade
das vias respiratórias, se transformam em ácido clorídrico e ácidos fosforoso e arsenioso, respectivamente.
A cloropicrina foi ainda um outro derivado clorado
usado na guerra passada. Sua ação é idêntica à dos demais derivados, possuindo sobre estes a vantagem de ser
também lacrimogêneo. Ele foi sempre usado de mistura
com o fosgênio e o difosgênio.
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Quanto ao monóxido de carbono, embora classificado
como um gás tóxico, é melhor enfileirado entre os gases
asfixiantes, pois é por meio da asfixia que ele atua. Fixando-se à hemoglobina, impede que esta exerça a sua
função transportadora de oxigênio entre os pulmões e os
tecidos, causando assim uma verdadeira asfixia. Sem
cheiro ou outra propriedade que o torne visível por meio
de nossos sentidos, é um gás terrível. Entretanto, nos
combates de guerra, revelou-se difícil de ser conseguido
em concentração ativa no ar livre. E' devido ao monóxido de carbono que se torna extraordinariamente mortífero o gás de iluminação e em geral os gases produzidos
pela combustão do carvão, madeira, óleo e gasolina. Muito difusível, entretanto, ele só s® torna de fato mortífero
em compartimentos fechados.

Agressivos labirínticos.
Estes agressivos produzem formigamentos na pele,
atacando especialmente os canais semicirculares e o labibirintó, no ouvido interno. Daí provém o seu nome. Os
principais destes gases são o dicloro e o di-bromo-metil-éter.
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Agressivos

lacrimogêneos.

Os gases lacrimogêneos são os que, em contato com
os tecidos úmidos dos olhos, desprendem ácido clorídrico,
bromídrico ou iodídrico. Excitam de tal forma o aparelho lacrimejador, que impedem de abrir os olhos. Os
gases lacrimogêneos típicos são a bromacetona e o brometo de benzila. O primeiro dos gases lacrimogêneos usados pelos alemães foi o brometo de benzila, facilmente
perceptível pelo cheiro característico apreciável ainda
quando na concentração de uma parte deste composto
para l milhão de partes de ar.
Os franceses, empregando esses gases, conseguiam
silenciar durante horas as baterias alemães, permitindolhes assim organizar as defesas e atender o aprovisionamento. O mais típico desses gases é a cloro-acetofenona,
tão ativa que causa perturbação na concentração de um
decimomilésimo de grama por litro. Além desses há ainda, a cloropicrina, o difosgênio, a acroleína, a bromo-acetofenona, este último de origem norte-americana, pois é
usado pela polícia para dissolver aglomerações tumultuosas.

Gases esternutatóríos.
Os gases estermutatórios, como indica seu nome, são
os que produzem a excitação da mucosa nasal, provocando
espirros e às vezes vômitos. São todos derivados arseniacais. Não são propriamente gases, mas partículas de pó
tão diminutas que, postas em fila, seriam necessárias
10 000 para formar um milímetro. Estas substâcias penetram através dos filtros das máscaras protetoras. O
soldado que respira .este pó é tomado de violento acesso de
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espirros, sendo obrigado a tirar a máscara. E com isto
pode acontecer que respire outros gases venenosos, que
geralmente acompanham os esternutatórios. Os alemães
aplicaram esta substância nos combates de Guissy, em setembro de 1917. Todos esses "gases" derivam do cloro
e do arsênico. Os mais empregados foram o difenil-cloro-arsenina, o metil-di-cloro-arsenina e o difenil-aminocloro-arsenina. Todos eles pertencem ao grupo dos derivados da arsina.

Agressivos vesicantes.
Na classe nos agressivos vesicantes deve-se mencionar em primeiro lugar o sulfureto de etila diclorado,
conhecido pelos franceses com o nome de "Iperita", por
ter sido usado pela primeira vez em Yprés e pelos ingleses com o nome de gás mostarda, pelo odor picante que lhe
é característico. Por motivo de seu peso elevado, os vapores do iperita se encontram sobretudo ao nível do solo
e se difundem muito lentamente. Entretanto, eles têm,
do ponto de vista tático, a vantagem do seu inconveniente:
é um gás de combate mais persistente. O gás mostarda
é um cáustico. Sua ação sobre a pele se assemelha à de
um vesicatório. Ataca mais fortemente as partes úmidas,
como a pele das axilas e dos órgãos genitais externos. O
aparelho respiratório também é atacado.
A iperita é um gás traiçoeiro, pois seus efeitos podem
se manifestar 4 ou 6 horas depois. Assim, a pessoa atacada prossegue tranqüilamente respirando a atmosfera
envenenada, sem perceber os terríveis sofrimentos que
estacTà sua espera. Em segundo lugar, é um líquido dificilmente decomponível pela água e de evaporação lenta.
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Por isso, quando sobre algum terreno cai uma granada
com iperita, somente se pode transitar por ali uma semana
depois. Caso contrário ficará exposto a conseqüências
fatais.
Mais perigosa ainda que a iperita é a lewisite, descoberta pelos norte-americanos. O maior efeito comparado
com a iperita, se estriba no seguinte: a iperita limita sua
ação inutilizando ou matando as células, com as quais é
posta imediatamente em contato; a lewisite penetra lentamente no interior dos tecidos até intoxicar todo o indivíduo, ocasionando-lhe, finalmente, a morte. Basta que
uma pessoa tenha recebido sobre a pele dois centímetros
cúbicos de lewisite para lhe ocasionar a morte em três ou
quatro dias.

ar ascendente também anulava seus efeitos. Outro detalhe
foi estudar a topografia das trincheiras, para que os próprios amigos não viessem a sofrer os efeitos dos gases. O
terreno também podia oferecer condições favoráveis ou
desfavoráveis. O mais conveniente era quando havia um
declive suave em direção ao inimigo. Geralmente o crepúsculo era a hora escolhida, por apresentar condições
excepcionais no regime das correntes de vento. No primeiro ataque foram empregadas 180 toneladas de cloro.
O balanço de mortos nas primeiras vezes foi de 5 000 a
6 000. Para se conseguir no ar uma concentração de gás
suficiente para provocar os efeitos deletérios desejados,
grandes quantidades eram necessárias. .Assim, este primeiro sistema foi abandonado.
Um outro sistema foi introduzido. Este consistia em
enviar contra o inimigo projetis com uma carga de 14
quilos de gás tóxico. Introduzidas numa série de projetores ou morteiros, eram disparadas elétrica e simultaneamente para as trincheiras inimigas. Com sucessivos
aperfeiçoamentos esses lança-gases atingiram até uma
distância de 3 500 metros.
Posteriormente foi adotado o emprego da artilharia
com projetis carregados com agressivos. Vencendo todas
as dificuldades, ao terminar a guerra passada, a metade
dos projetis disparados estavam carregadas com produtos
tóxicos. Em 1918, numa ação que durou somente 10 dias,
os alemães dispararam um milhão de projetis com 2 OOí
toneladas de iperita. A l de dezembro de 1917, quando os
alemães procuravam forçar o rio Duma para se apoderar
da cidade de Riga, dispararam em 2 horas 120 000 projetis contendo gases asfixiantes. Com isto conseguiram
efetuar a travessia do rio sem que os russos opusessem a
menor resistência. »

Ataque e defesa.
Como é natural, a eficácia dos agressivos químicos
depende em grande parte de seu emprego. O primeiro
ataque dos alemães com agressivos químicos deu-se na
tarde de 22 de abril de 1915; o método seguido foi dispor
na primeira linha o gás cloro comprimido em grandes
garrafas de aço, abertas elètricamente quando o vento soprou em direção às posições aliadas. Os exércitos aliados,
ao usar também esta terrível arma, adotaram um sistema,
parecido, requerendo uma preparação acurada.
Para realizar o ataque foi preciso conhecer com segurança a direção e a velocidade do vento, sendo as condições mais favoráveis de velocidade, as compreendidas
entre 7 e 20 quilômetros por hora. Uma velocidade maior
que esta provocaria a dispersão dos gases, antes que pudessem exercer sua ação sobre o inimigo. Uma corrente de
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A defesa antigas.
Os métodos adotados contra os gases originaram uma
série de providências interessantes, em que a técnica, a
química e outras disciplinas se combinaram para obter
melhores resultados.
24 horas depois do primeiro ataque dos alemães com
gases asfixiantes, os aliados já haviam tomado as convenientes precauções para defender a tropa contra os agressivos. Recomendou-se que os soldados urinassem nos
lenços e os colocassem como tampão no'nariz. A uréia
da urina fixava os halógenos empregados. Foi desta maneira improvisada que se originou em forma quase automática a defesa contra os gases asfixiantes, ou seja, a
máscara antigas. Em seguida, surgiram as máscaras
contendo um tampão embebido em uma solução alcalina
que fixava completamente o cloro e o bromo, transformando-os, respectivamente, em hipoclorito e hipobromito
da base empregada.
As máscaras antigas se apresentam sob dois tipos
diferentes: as que aspiram o ar contaminado, que chega
depurado à boca, mediante a eliminação de seus elementos
tóxicos e as que isolam completamente do ar exterior, administrando elas mesmas o oxigênio indispensável para
respiração. As máscaras do primeiro gênero chamadas
também máscaras de filtro, constam de um pano Com
borracha, um recipiente com substâncias químicas depuradoras por onde passa o ar aspirado do exterior,
e uma válvula que permite a eliminação do ar expirado
pelos pulmões. No filtro existe carvão ativo dotado
da virtude de reter por absorção os gases asfixiantes
e deixar passar o oxigênio e o nitrogênio. Além disso,
contém pedra pomes granulada, impregnada com diferen-
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tes substâncias, como hipossulfito sódico, permanganato
de potássio, sulfato de níquel, urotropina, etc. e, sobretudo, hidróxidos alcalinos que gozam da propriedade de
decompor, por hidrólise, muitos dos agressivos químicos.
Mas estas máscaras não defendem contra o monóxido de carbono, que exige uma substância química especial,
como o anidrido iódico ou a hipocalita, nem; tampouco
contra os gases esternutatórios, que somente são contidos
por um filtro embebido em óleo de rícino.
A defesa colética ou refúgio antigas consiste em grandes apartamentos capazes de resistir às bombas mais poderosas, onde podem permanecer grupos numerosos de
pessoas para comer e repousar. Refúgios típicos dessa
natureza foram construídos em Londres. Esses refúgios
eram completamente independentes do mundo exterior,
isto é, continham depósitos de oxigênio ou continham filtros especiais pelos quais recebiam do exterior o ar
purificado.
Os alemães, desta vez, não se atraveram a lançar
gases. Churchill dissera que se os nazis se atrevessem a
lançar mão desse recurso de guerra, então, poderosos venenos seriam lançados em massa contra o Reich.

VIII

A INFLUÊNCIA DA QUÍMICA NA
VIDA DO HOMEM
N. Byford, dando um balanço na química sintética
desde há 30 anos, escreve com muita razão que, desde
1914, mais de 200 000 produtos até então inteiramente
desconhecidos do homem, surgiram dos laboratórios de
pesquisas químicas espelhados por todo o universo. Brotaram dos ilimitados recursos da natureza e do cérebro
humano, tal como uma árvore benéfica expandindo seus
galhos pujantes em todas as direções; multiplicando as
descobertas num esforço que não conhece limites em sua
ânsia de conseguir uma vida melhor e mais ampla para
toda a Humanidade.
Estas descobertas mudaram a face da terra. Alteraram o nosso "modüs vi vendi", deram-nos mais esperanças para o futuro, libertando-nos e ensinando-nos a usufruir os recursos oferecidos pela natureza.
Quando um país começa a produzir para o seu próprio consumo maior número de mercadorias a preços ao
alcance de todas as bolsas, pode-se afirmar que está trilhando o caminho do progresso. Um exemplo típico de
progresso na indústria química é a história do álcool iso-
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propílico, um utilíssimo dissolvente extraído do petróleo.
Em 1927, 37.500 galões foram fabricadas e vendidos ao
preço de $2.00 por galão. Foi o início. Em 1939, ... i
27.300.000 galões encontraram aplicação em diversos produtos de grande utilidade, sendo então vendidos a 31 centavos por galão.
Quando a indústria química começou a se fazer notar,,
todos diziam:
— Sim, muito interessante, mas nada poderá substituir a matéria tal como é oferecida pela natureza.
Quem assim falava nunca se deteve a pensar que a
própria natureza não podia prever as aplicações que, aos
materiais por ela fornecidos, o homem daria, com o tempo, premido pelas suas necessidades. Porque a madeira
devia servir unicamente para ser queimada ou para fazer
móveis, ou construção civil. Desperdiçava-se assim um
produto natural que estava predestinado a servir para
fins muito mais valiosos, como a ciência conseguiu demonstrar. Da madeira se extrai, como vimos, a celulose,
tão preciosa na indústria química. E mais ainda, posteriormente descobriu-se que da celulose pode-sie obter a
glicose, um produto valiosíssimo que tem a propriedade
de ser imediatamente absorvido pelo sangue sem se sujeitar ao trabalho digestivo.
Nem toda a lã é de qualidade uniforme, nem própria
para ser tecida.. O químico consegue, no entanto, controlar de tal forma sua fabricação, que lhe dá o necessário
ponto para ser usada.
"Os insetos sempre foram inimigos do homem e costumam viver de maneira a destruir certas dádivas da natureza, caríssimas ao rei da criação. Podemos citar, por
exemplo, a madeira, presa jamais desdenhada pelo cupim
e outros agentes daninhos. A química resolveu o problema do combate às pragas da madeira, aplicando-lhe ca-
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madas protetoras que a tornam resistente aos seus impiedosos ataques.
A água que bebemos pode ser para nós um veículo perigosíssimo de doenças e distúrbios de toda espécie,
devido a grande quantidade de microrganismos que contém. Para livrar-nos deste perigo que se apresenta a cada
momento, uniram-se o sulfato de alumínio e o cloro.
Para o equilíbrio de nossa saúde os laboratórios químicos estão produzindo hormônios e vitaminas sintèticamente.
Estamos atravessando um período revolucionário que
conduzirá a humanidade a uma vida melhor.
Se o homem melhorou as suas condições de vida,
gozando mais conforto, repouso e beleza, e tem sempre
diante de si esperanças de um futuro ainda melhor para
seus filhos, netos e bisnetos, deve-o ao esforço incansável
dos homens da ciência,
A geografia do químico não tem limites: -— ele trabalha fora e dentro de qualquer fronteira que o espírito
possa conceber.
Nisto reside a grande esperança do futuro.

