
Esponja que absorve mercúrio do
ambiente criada por portugueses
É como uma receita culinária: óleo vegetal, enxofre e sal de cozinha e o resultado é um material que pode ser
uma das soluções para a poluição do mercúrio, em actividades como a extracção de minério ou a agricultura

Em cima, mercúrio (líquido), um metal tóxico que contamina o
ambiente; em baixo, o polímero poroso antes (à esquerda) e depois
(à direita) de ter estado a absorver mercúrio durante 24 horas

0 mercúrio volta a entrar em cena.
Desta vez, a novidade não são nor-
mas e metas que regulamentam este

contaminante, mas uma esponja fácil
de produzir, barata e eficiente. Trata-
se de um material capaz de reter altas

concentrações de mercúrio e que foi
criado por uma internacional com
coordenação portuguesa.

Mas como é produzido este mate-
rial esponjoso, para fazer face a este
metal tóxico que contamina o ar, a

água e os solos? É bastante simples.

Mistura-se óleo vegetal de fritar com
enxofre (um subproduto da produ-
ção petrolífera disponível a larga es-

cala) durante 20 minutos a 180 graus
Celsius, adiciona-se uma pitada de
sal de cozinha e voilã: esponjas de

coloração acastanhada, aptas a reter
elevadas concentrações de mercúrio.
Quimicamente falando, trata-se de

um polímero poroso de compostos
de enxofre. A "receita" foi publicada
na revista europeia Chemistry.

O óleo alimentar pode ser virgem
ou já usado e de três tipos - azeite,

canola ou girassol. Mas a eficácia não

varia, garante o bioquímico portu-
guês que coordenou este estudo,
Gonçalo Bernardes, do Instituto de
Medicina Molecular (IMM) de Lisboa,
em parceria com Justin Chalker, da
Universidade de Flinders, na Aus-
trália. No entanto, as esponjas que
absorvem mais mercúrio são as que,
numa escala de 0 a 100%, têm uma
percentagem de 50% de enxofre.

Há duas razões para o sal de co-
zinha entra na "receita", embora
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o cloreto de sódio não seja um dos
constituintes do produto final, expli-
ca Gonçalo Bernardes: "Este ingre-
diente é essencial para o processo
porque as esponjas obtidas ficam
mais porosas e a sua superfície de
contacto aumenta."

E a verdade é que, após o mercúrio
ter sido absorvido, as esponjas não
se tornam novos focos de poluição,
assinala ainda o investigador portu-
guês. "É importante notar que, mes-
mo após entrarem em contacto com
ar, água ou terrenos altamente conta-

minados, não se tornam tóxicas."
Deste modo, talvez estas esponjas

antimercúrio venham a fazer parte
das estratégias de combate à polui-
ção deste metal tóxico, nomeada-
mente no âmbito da Convenção de

Minamata, cuja primeira conferência
está agendada para Setembro, na Suí-

ça. Portugal ainda não faz parte deste
tratado internacional que entrou em
vigor este mês e procura eliminar es-

te contaminante que pode entrar na
nossa cadeia alimentar, por exemplo,
através do consumo de peixe.

Estas esponjas seguem a lógica da
economia circular. "Têm duas van-

tagens: retêm os poluentes e não os

desperdiçam", frisa o cientista do La-
boratório de Biologia Química e Bio-

tecnologia Farmacêutica do IMM.
A fase de testes avizinha-se. Já em

Novembro, o material será testado
na Indonésia para a desinfecção de

águas e solos, em parceria com a
Puré Earth, uma organização não-

governamental na área do ambiente
dos EUA. "A poluição [em geral] afec-
ta mais de 200 milhões de pessoas
nos países em desenvolvimento, es-

pecialmente as crianças", lê-se no
site da Puré Earth.
Cor que revela a eficácia
Mas como e onde são colocadas estas

esponjas? Conforme o meio, a aplica-
ção varia. Por exemplo, podem ser
colocadas em terrenos agrícolas con-
taminados, como é o caso das plan-
tações de cana-de-açúcar do Brasil,
da índia e da Austrália, onde são uti-
lizados fungicidas que têm mercúrio
na sua composição.

A contaminação por mercúrio tam-

bém pode resultar da combustão de

carvão, refinamento de petróleo ou

incineração de lixo, como menciona
o artigo da Chemistry.

A ideia dos cientistas é que estas

esponjas venham a ser fornecidas aos

agricultores, mas eliminar o mercú-
rio nos solos é tarefa hercúlea. "De
todos os meios, a aplicação no solo
será a mais difícil por questões de
escala", prevê Gonçalo Bernardes.
Porém, a mudança de cor das espon-
jas pode ajudar os cientistas a perce-
ber se estão a funcionar. "Testar a sua
eficácia torna-se mais fácil porque,
após o material absorver o mercúrio,
pode passar de um castanho-escuro

para um verde fluorescente."
Actualmente, cerca de 15% do ouro

mundial é extraído de forma artesa-
nal e Gonçalo Bernardes conta que
no Sudeste asiático e na América do
Sul ainda há muitos mineiros a ob-
ter amálgamas de ouro das rochas
e a transportá-las para casa, para as

ferver numa panela com água.
"Estes mineiros artesanais e as su-

as famílias acabam por inalar o mer-
cúrio altamente tóxico resultante da

queima e, muitas vezes, sofrem da-

nos cerebrais irreversíveis", refere
o bioquímico. Relativamente a esta

situação, o que poderá fazer-se é "co-
locar estas esponjas em painéis por
cima do fogão destas casas". Nas mi-

nas, os tais painéis poderão ser cons-
truídos a uma escala maior, para que
o mercúrio evaporado seja retido.

Em mares, rios e lagos, também
poderia libertar-se esta esponja para
absorver mercúrio. Para a indústria

petrolífera, pode ser uma aliada caso

ocorra um derrame de combustível
ou uma maré negra. "Não só seria ab-
sorvido o mercúrio prejudicial para
a saúde humana e para o ambiente,
como também podemos vir a reapro-
veitá-lo para outros fins."

E é este possível reaproveitamen-
to futuro do mercúrio retido pelas
esponjas que está agora ser estuda-
do. "Ainda estão a ser avaliados os

potenciais usos deste material, mas
uma das hipóteses é colocá-lo em
incineradoras." Texto editado por
Teresa Firmino


