
• QUíMICA

E
m1989, o Departamento

de Química do Centro
de Ciências Exatas e de
Tecnologia da Universida-
de Federal de São Carlos

(UFSCar), com graves problemas de
espaço físico, firmou um convênio
com empresas privadas, o que possi-
bilitou a aquisição da área atual. As
novas instalações permitiram ala-
vancar financiamentos importantes,
mas os novos projetos ampliaram as
demandas de pesquisa e acabaram
por sobrecarregar a infra-estrutura.
"Nossos encanamentos entupiam,
os disjuntores caíam, a fiação pegava
fogo. E não havia recursos da União
para solucionar esses problemas",
conta o professor Luiz Otávio de
Souza Bulhões, do Laboratório In-
terdisciplinar de Eletroquímica e
Cerâmica (Liec). Os recursos do
Programa financiaram a moder-
nização dos laboratórios e garantiram
a expansão de pesquisa de ponta. O
Liec, por exemplo, desenvolve atual-
mente tecnologia para utilização de
grafite na baterias de celulares, em
parceria com a Empresa Nacional de
Grafite.

A modernização da infra-estru-
tura também teve contribuição deci-
siva para o desenvolvimento de pes-
quisas na área de cerâmica. O setor
utiliza fornos especiais, que atingem
até 1600 °C, e equipamentos de de-
fração de raios X com tubos de emis-
são que operam com 15KVA. "Com
recursos do primeiro Infra refizemos
a rede elétrica e todo o cabeamento.
Trocamos transformadores, adequa-
mos o sistema de exaustão, solucio-
namos os problemas do primeiro
raio X e pudemos construir uma sala
adequada e com condições de salu-
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Pesquisas deslancham na área de Química da UFSCar

Novas instalações e mais segurança nas pesquisas da área de Cerâmica

bridade para os fornos de altas tem-
peraturas que eliminam gases com
eventuais traços de metais pesados",
explica Bulhões. O programa tam-
bém financiou a instalação de sis-
tema de pára-raios e aterramento e a
reforma da parte hidráulica. Depois
das reformas, afirma Bulhões, o nú-
meros de alunos dobrou e a produ-
ção acadêmica aumentou significa-
tivamente.

O suporte de Infra-Estrutura
permitiu ao Liec sediar o Centro Mul-
tidisciplinar para o Desenvolvimen-
to de Materiais Cerâmicos, dirigido
pelo professor Elson Longo da Silva,
um dos dez Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão(Cepids) manti-
dos pela FAPESP. O aporte do Pro-
grama de Infra-Estrutura, aliado a
um financiamento de cerca de R$ 1
milhão do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (PADCT), do Ministério

da Ciência e Tecnologia (MCT),
possibilitou a compra de acessórios
sofisticados para melhorar a perfor-
mance dos equipamentos já existen-
tes. Com isso deslancharam, por
exemplo, as pesquisas sobre corro-
são de refratários que permitiram al-
terar os tipos de proteção usados
nesses materiais. Também foi possí-
vel criar o refratário magnésia car-
bono, muito usado na indústria si-
derúrgica em carros-torpedo para o
transporte do gusa do alto-forno até
o conversor e em panelas para o tra-
tamento final do aço. O principal
cliente é a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN).

Para Elson Longo, do Liec, outro
grande impacto das melhorias foi
permitir a realização de pesquisas
em nanotecnologia para criação de
nanossensores de detecção de umi-
dade, incêndio ou temperaturas de
corpos, para uso em alarmes. As re-
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formas também permitiram o de-
senvolvimento de tecnologia de adi-
ção de oxigênio na temperatura de
500°C a 900°C durante a queima para
a produção de cerâmicas mais bran-
cas, sem defeitos ou pontos escuros,
causados pela queima inadequada
do material orgânico que compõe a
sua massa.

No laboratório de Síntese Orgâ-
nica e Cromatografia Líquida de Al-
ta Eficiência (Clae), os recursos do
programa financiaram a montagem
de um laboratório com condições de
segurança, dotado de chuveiros, es-
cadas e portas de saídas rápidas para
emergências, bancadas com tampo de
granito, sistema de exaustão, etc. Com
as reformas, aspesquisas deslancharam.
"Desenvolvemos tecnologia para aná-
lise de fluidos biológicos como plas-
ma, urina, saliva e para separação de
compostos ópticos" explica Quezia
BezerraCass.O laboratório realiza,ain-
da, estudos farmacocinéticos e meta-
bólicos de disposição de drogas no
organismo humano. Na avaliação de
Massami Yanashiro, do Clae, o pro-
grama contribuiu para diminuir a
insalubridade no trabalho e trouxe
tranqüilidade para o desenvolvi-
mento de suas pesquisas de síntese
de feronômios, compostos exalados
por insetos para atrair companheiros
para o acasalamento, que podem ser
utilizados no controle de pragas em
culturas como as de milho e café.

Os recursos do Infra também be-
neficiaram os pesquisadores do L~-
boratório de Cinética e Aluminis-
cência. ''A falta de condições me fez
interromper pesquisas durante três a
quatro anos", conta Edward Ralf Dó-
ckal. Hoje, com a reforma e a padro-
nização de acordo com normas de
segurança, não existem mais os ris-
cos de intoxicações do passado. Suas
pesquisas envolvem sínteses de pro-
dutos inorgânicos como reações ca-
talíticas - oxidação de álcool, de
compostos de enxofre - e pesquisas
de química analítica com biossenso-
res para determinação de presença
de substâncias como ácido ascórbico,
peróxidos e fenóis. •

PESQUISA FAPESP

Apoio estratégico para
a indústria nacional
USP de São Carlos investe em energias alternativas

O
Instituto de Química

. da Universidade de
São Paulo (USP), em
São Carlos, desenvolve
pesquisas de ponta

com energias alternativas, polímeros
condutores para aplicação aeroes-
pacial e tratamento de resíduos, entre
outras investigações de interesse es-
tratégico para a indústria nacional.
A modernização dos laboratórios foi
financiada com recursos do Progra-
ma de Infra-Estrutura da FAPESP.
Os investimentos contribuíram pa-
ra a reforma e ampliação das áreas
de pesquisa. O novo laboratório do
Grupo de Eletroquímica, por exem-
plo, ocupa atualmente o antigo pré-

Destiladores de resíduos no LEI

dio da oficina mecânica do Instituto
de Química. Ali, seis professores coor-
denam as pesquisas com energias al-
ternativas com células a combustível,
dispositivos eletroquímicos para con-
verter energia química em energia
elétrica.

As novas instalações vão permitir,
por exemplo, a expansão das áreas
de testes de protótipo com células a
hidrogênio, conhecidas como cé-
lulas a combustível de eletrólito po-
límero sólido, foco de interesse do
grupo, como explica Francisco Carlos
Nart. "Com a nova estrutura preten-
demos desenvolver protótipos de
2kW(quilowatt), capazes de mover
pequenos veículos, como os utiliza-

dos em campos de futebol para
transporte de jogadores machu-
cados", prevê.

O Laboratório de Eletroquí-
mica Interfacial (LEI), outra
área de pesquisa do Instituto de
Química, também foi benefi-
ciado. Lá são realizadas pesqui-
sas para o desenvolvimento de
polímeros condutores para apli-
cação aeroespacial, de interesse
do Centro Técnico Aeroespacial
(CTA) e da Embraer.

O uso desses polímeros con-
dutores envolve ainda a preocu-
pação com a proteção à corro-
são, que pode ocorrer em outros
tipos de condutores, explica Ar-
thur de Jesus Motheo, da equipe
do laboratório.

Esses estudos já renderam
um recente pedido de patente,
em novembro de 2001. O LEI
também desenvolve pesquisas
na área de eletroquímica am-
biental, com degradação de resí-
duos em efluentes. •
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