ELEMENTO QUÍMICO

NEÔNIO
A seção “Elemento Químico” traz informações científicas e
tecnológicas sobre as diferentes formas sob as quais os elementos
químicos se manifestam na natureza e sua importância na história
da humanidade, destacando seu papel no contexto de nosso país.
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e físico escocês. Na época, seu filho Willie, de 13 anos,
sugeriu-lhe que o chamasse de novum, da palavra latina
para ‘novo’; Ramsey, no entanto, achou que o nome ‘neon’,
é ~1 t/ano. O neônio líquido aos poucos está encontrando
de raiz grega, soaria melhor em inglês e adotou-o.
aplicação comercial como um líquido criogênico econômico.
Na realidade, esse elemento foi descoberto por Ramsey
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estável do neônio, o que mostra que ele é extremamente
por sua vez, havia sido obtido por destilação fracionada do
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ar liquefeito. Logo, ficava demonstrado que havia neônio no
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pressão, ele emite uma luz laranja-avermelhada. Todos coliquefação de gases. Em 1909 Armand Gautier mostrou que
nhecem os letreiros luminosos, de diversas cores, conhehavia neônio em gases emanados do vulcão Vesúvio, na Itália.
cidos como ‘neons’. Entretanto, curiosamente, muitos desses
A caracterização do neônio isolado por Ramsay
letreiros luminosos não têm neônio, apenas os laranjae Travers foi feita espectroscopicamente. Seu
avermelhados. Por outro lado, o neônio também é
espectro é complexo e foi assim descrito por
usado em lasers. O feixe de luz vermelha brilhante
Ramsey em seu caderno de laboratório: “A fra(λ = 632,8 nm), altamente colimado, de um lação mais leve de todas... deu um espectro
ser de gás hélio-neônio é atualmente bastante
magnífico com muitas linhas no vermelho, um
comum em laboratórios científicos, em
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indústrias e mesmo nos leitores de códigos
violeta. A linha amarela é razoavelmente
de barras dos caixas de muitos
brilhante, e persiste sob vácuo muito alto,
supermercados e lojas. Esses lasers HeNe
fosforescência homogênea”.
são fabricados em grande quantidade e a
Ramsay recebeu o Nobel de Química em
baixo custo; se apropriadamente operados,
1904 por seu trabalho experimental, inclusive a
eles apresentam vida útil de milhares de horas.
descoberta e isolamento da família de gases
Apesar de lasers de diodos de estado sólido já
nobres.
fornecerem feixes de luz laser vermelha com
No ar seco, o teor de Ne é de ~18,18 ppm (v/
intensidades comparáveis àquelas obtidas com
Sir William Ramsey
v), isto é, cerca de 18 mL de Ne em cada mil litros
lasers HeNe, prevê-se que no futuro os lasers HeNe
de ar, sendo o quarto gás mais abundante na
permanecerão como um componente de instrumenatmosfera, após o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Na
tação científica e técnica. Cem anos após sua descoberta,
crosta terrestre, seu teor médio é de ~7 x 10-5 ppm, e na
o neônio ainda não é produzido no Brasil.
água do mar, de ~2 x 10-4 ppm. As reservas mundiais de
Eduardo Motta Alves Peixoto, bacharel em química pela FFCL-USP e doutor
neônio são estimadas como sendo da ordem de 6,5 x 1010
pela Universidade de Indiana (EUA), é professor associado no Instituto de Química
t, tudo na atmosfera. A produção mundial dessa substância
da USP-São Paulo.
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