




liberação de energia em for
ma de luz. As cores emitidas 
- vermelho, laranja, amarelo 
e azul - variam conforme o 
polímero fabricado ou o de
rivado a partir de grupos la
terais substituídos. 

No laboratório de quí
mica do GPBG, alunos de 
mestrado e doutorado pes
quisam novos produtos e 
novas rotas de síntese com o 
objetivo de obter o máximo 
de cores do arco-íris. 
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dida com um centro cirúrgi
co. "A água usada nas cubas é 
superpurificada e qualquer 
'poeirinha' pode comprome
ter o trabalho de um dia in
teiro", explica José Alberto 
Giacometti, pesquisador do 
GPBG. Por isso, os cientistas 
trabalham devidamente pa
ramentados, com macacão, 
capuz, máscara e pantufas. 

Exames e produtos - Os fil
mes produzidos passam en

Finíssimo e asséptico - De
pois da síntese, vem a con

Mistura de polímeros emissores de luz vista em 
microscópio de força atômica: produção de película finíssima 

tão por uma batelada de 
exames. A estrutura mole
cular é caracterizada no la

fecção do filme. Há vários métodos 
para isso. Nos laboratórios do GPBG 
estão disponíveis desde métodos de 
produção de filmes de estrutura de
sordenada até aqueles cuja estrutura 
tem alto grau de ordenamento mole
cular. O mais sofisticado é o método 
Langmuir-Blodgett, que permite fazer 
filmes da espessura de uma camada 
molecular- isto é, de alguns nanôme
tros ou milionésimos de milímetro. 
Essa espessura monomolecular já é su
ficiente para conferir ao material as pro
priedades optoeletrônicas desejadas. 

Embora o trabalho exija caros 
equipamentos de ponta - uma cuba 
Langmuir-Blodgett com seus acessó
rios pode custar até US$ 60 mil -, a 
produção segue um princípio sim-

TVs e computadores 
menores 

Os pesquisadores do GPBG des
tacam muitas aplicações para os po
límeros semicondutores. Por serem 
capazes de converter eletricidade em 
luz sem gerar calor- é a chamada luz 
fria-, são ideais para dispositivos lu
minosos de advertência como os 
chamados LEDs ( light emitting dio
des, ou diodos emissores de luz), 
usados em painéis de instrumenta
ção de carros, por exemplo. "Melho
rando sua eficiência na emissão de 
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ples. Em cantata com a água, o polí
mero diluído se espalha pela superfí
cie numa fina película, como óleo em 
suspensão. O equipamento permite 
controlar todas as condições necessá
rias à formação do filme, bem como 
suas dimensões. Então a película é 
transferida para um substrato - lâ
mina de vidro ou outro material que 
permita adesão perfeita -, condição 
essencial para as etapas seguintes. 

Para dar certo, essa operação deli
cada tem de ser feita em ambiente to
talmente controlado. Não fosse pelos 
equipamentos, a "sala limpa", como é 
chamado o laboratório, seria confun-

F-1 17 A: avião invisível ao radar foi 
primeira aplicação do material 

luz, esses materiais poderão ser usa
dos até mesmo na iluminação de 
áreas maiores, substituindo as atuais 
lâmpadas': assegura Faria. 

Outro campo de aplicação é a 
pintura: no lugar das resinas poli
méricas comuns, as tintas conteriam 

boratório de microscopia do GPBG, 
equipado com microscópios eletrô
nico (SEM) e de força atômica 
(AFM), que chegam a ter a resolução 
de O, 1 nanômetro. Também se fazem 
estudos ópticos dos materiais, co
ordenados pelo especialista em fo
toluminescência Francisco E. G. Gui
marães, e pesquisas sobre suas 
propriedades magnéticas no labora
tório de Carlos F. O. Graeff, na Facul
dade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto. 

Então, a película está pronta para 
o uso na produção dos dispositivos, 
que é feita em colaboração com a Es-

TVs e monitores de tela 
plana: avanço em fase final 

resinas luminescentes, por exemplo. 
"Dessa forma, pode-se obter uma 
pintura de parede que emita luz", 
acrescenta o pesquisador. 

Maleáveis, os polímeros podem 
ser injetados, soprados ou usados co
mo revestimento na forma das pelícu-



cola Politécnica, onde o físico Adnei 
Andrade coordena o trabalho. Espe
cializado em engenharia elétrica com 
trabalhos publicados em revistas in
ternacionais, Andrade já construiu 
vários dispositivos emissores de luz 
(LEDs), transistores por efeito de 
campo e diodos fotovoltaicos. 
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las ou filmes ultrafinos, que são justa
mente o foco da pesquisa do GPBG. 

Essas películas tam bém são 
estudadas para a fabricação das 
telas planas de televisores, que per
mitem transformar os aparelhos 
numa espécie de quadro, que se 
pendura na parede. 

Ainda há obstáculos para tornar 
esses televisores comercialmente vi
áveis: a definição e a velocidade da 
imagem, mas Faria lembra que 
grandes empresas do setor investem 
em pesquisas para superar isso. Um 
exemplo é a Dupont, uma das maio
res na área de polímeros, que com-

coordenador Faria: 
perto da produção 
comercial 

O desenvolvimento desses dispo
sitivos ajuda os pesquisadores a enten
der melhor os mecanismos eletrônicos 
envolvidos, para poder otimizá-los. 
Mas esse know-how, principalmente 
para a confecção de displays, tem 
grande chance de gerar um produto 
comercial, assegura Andrade. 

Muitas publicações - Nos últimos 
cinco anos, o GPBG produziu cerca de 
50 artigos internacionais sobre políme
ros condutores e semicondutores, além 
de trabalhos em congressos e simpósios. 
Na última Conferência Internacional 
sobre Ciência e Tecnologia de Metais 
Sintéticos (International Conference 
on Science and Technology of Synthe
tic Metals), reunida em julho na cida
de austríaca de Badgastein, cerca de 30 
dos mil trabalhos foram de brasil~i
ros, dos quais 20 eram do GPBG. 

prou a Uniax - empresa criada por 
Heeger a partir da Universidade de 
Santa Bárbara- para produzir LEDs 
e telas planas. A Philips também está 
comprando uma empresa gerada na 
Universidade de Cambridge (Ingla
terra) e a Sony investe em produtos 
originados na Universidade de Na
góia (Japão) . 

Como desdobramento disso, 
também os computadores devem fi
car bem menos volumosos e mais 
baratos: as telas planas deverão ba
ratear o preço dos monitores, que ho
je compõem cerca de 50% do custo 
dos micros. Já os notebooks seriam 

"O Brasil já não passa despercebi
do no cenário internacional", destaca 
Faria. Tanto que, numa dessas confe
rências, há cerca de dez anos, travou
se uma estreita colaboração entre o 
GPBG e MacDiarmid. A primeira vi
sita de Faria à Universidade da Pen
silvânia, em 1990, foi fundamental 
para a parceria que resultou na publi
cação de vários trabalhos. O último 
deles, que envolveu o doutoramento 
de José Eduardo Albuquerque e a 
participação de mais dois brasileiros 
- Luiz Henrique Mattoso e Débora 
Terezinha Balogh -, foi fundamental 
para a seqüência das pesquisas do 
grupo sobre polianilinas. 

Diretamente orientado por Mac
Diarmid, o então doutorando Luiz 
Mattoso trouxe ao Brasil o método 
de síntese das polianilinas, que subs
tituíram com vantagens os polímeros 
usados até então. Mais estáveis em 
contato com o meio ambiente, as po
lianilinas são mais facilmente sinteti
zadas e processadas. 

Na visita que MacDiarmid fez aos 
laboratórios do IFSC, Faria confir
mou a impressão que tinha do cien
tista: "Um homem com uma energia 
e uma capacidade de trabalho fora 
do comum. Com isso consegue tirar 
o máximo de seus alunos e deixá-los 
sempre exaustos, mas é sempre tão 
gentil que ninguém consegue negar 
um pedido seu", completa. • 

aperfeiçoados, com a eliminação do 
efeito inconveniente da emissão de 
luz direta, que faz com que se perca 
o foco da imagem conforme o ân
gulo de visão. Outra aplicação im
portante são os visores ou displays, 
como os de telefones celulares. 

E a medicina já prevê importan
tes avanços com base nos polímeros, 
que se prestam à fabricação de im
plantes como os marcapassos ou à 
reconstituição de músculos que per
deram a capacidade de movimento. 
"Como são materiais orgânicos, eles 
oferecem menos riscos de rejeição", 
conclui Faria. 
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