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Peça vital para os ele-
trônicos, o chip po-
de, no futuro, ser 
substituído por um 
nanomaterial mais 

inteligente e barato. Este mês, 
pesquisadores dos Estados Uni-
dos publicaram o resultado de 
estudos com um dispositivo ca-
paz de se reprogramar eletroni-
camente. O pequeno protótipo -
produzido na escala de nanô-
metros, menor que um fio de 
cabelo - mistura características 
de um metal com as de um polí-
mero e, com isso, poderia modi-
ficar o caminho da tensão elétri-
ca dentro do chip. Embora a 
pesquisa ainda esteja em fase 
embrionária, é o primeiro passo 
para a construção de semicon-
dutores mais integrados aos 
aparelhos e com um processo 
de fabricação mais simples do 
que o atual. 

Os cientistas se concentra-
ram na criação de um dispositi-
vo semelhante ao transistor, o 
elemento básico da eletrônica, 
que está presente aos montes 
dentro de cada microprocessa-
dor. Grosso modo, o transistor 
funciona como uma torneira, 
que regula a entrada e a saída da 
eletricidade no equipamento. 
"Há uma coleção gigantesca de 

transitores no chip. Só que eles 
têm uma configuração fixa, de-
terminada durante a fabricação 
da pastilha de silício", explica o 
professor Demétrio Filho, do 
Instituto Internacional de Física 
da Matéria Condensada da Uni-
versidade de Brasília (UnB). As-
sim, uma vez que ele sai da fá-
brica, não há como redesenhar 
o circuito, nem mesmo quando 
parte dele "morre". 

Isso pode até não parecer 
grande coisa, mas se torna um 
problema quando, por exem-
plo, partes do semicondutor de 
um aparelho espacial apresen-
tam falhas. Como não é possí-
vel enviar um astronauta, a to-
do momento, para corrigir de-
feitos, o equipamento pode 
acabar se perdendo. Para tentar 
prevenir esse tipo de situação, 
os pesquisadores da Northwes-
tern University e da Pennsylva-
nia State University testaram 
um nanomaterial "mutável", 
com a habilidade de alterar 
suas propriedades a partir de 
estímulos externos. 

O dispositivo foi construído a 
partir da sintetização de nano-
partículas de ouro. Ao redor de-
las, os cientistas colocaram um 
polímero, substância não con-
dutora de eletricidade. O resul-
tado foi depositado sobre um 
substrato de vidro com a ajuda 
de uma pipeta. A mistura secou 
e formou um filme, que funcio-
nou tal qual um transistor. "Por 
serem metálicas, as nanopartí-

cuias de ouro conduzem a cor-
rente elétrica. Em contraparti-
da, o polímero consegue deslo-
car átomos localmente e, assim, 
é possível controlar a concen-
tração dos íons (átomo ou molé-
cula eletricamente carregado)", 
diz o professor Arandi Bezerra, 
da Universidade Federal Tecno-
lógica do Paraná. "Eles criaram 
um material que não existe, ao 
combinar características do ou-
ro e do polímero", reforça. 

Segundo os autores da pes-
quisa, descrita na revista espe-
cializada Nature Nanotechnolo-

gy, a experiência gerou um dis-
positivo que pode ser facilmen-
te reprogramado, conforme a 
intensidade da corrente. "Ele 
pode ser configurado de tal for-
ma que a corrente elétrica atra-
vés da nanopartículas seja mo-
dulada, bloqueada e, até mes-
mo, desviada, a fim de passar 
apenas por regiões seleciona-
das do material", escrevem pes-
quisadores. A invenção se en-
caixa em uma área de pesquisa 
conhecida como eletrônica re-
configurável, que tem impor-
tantes aplicações em engenha-

ria espacial ou mesmo em re-
des complexas. "A idéia de cir-
cuitos que se autocorrigem 
vem sendo bastante estudada", 
afirma o professor Demétrio Fi-
lho. "Nos computadores, as coi-
sas funcionam com bastante 
erro. Se você puder ter um cir-
cuito perfeito, aumentaria mui-
to a eficiência das tarefas", ima-
gina o especialista. 

ELETRÔNICA VIÁVEL. No futuro, 
dispositivos fabricados com tal 
tecnologia funcionariam como 
os neurônios do cérebro huma-
no. Com o passar do tempo, as 
células nervosas são danificadas 
e, na maioria dos casos, a mente 
consegue se reorganizar de tal 
forma que o indivíduo não sente 
as conseqüências desse fenô-
meno."Océrebro se reconfigura 
para que não haja nenhuma 
perda cognitiva. Mas, no caso 
dos atuais chips de silício, isso 
não é possível, porque os circui-
tos estão entalhados", comenta 
o professor da UnB. "Com essa 
nova técnica, poderíamos cons-
truir circuitos baseados em na-
nopartículas que seriam deposi-
tadas conforme o interesse", 
completa Arandi Bezerra. 

O professor da Universidade 
Federal Tecnológica do Paraná 
também aposta em outra vanta-
gem dos chips reconfiguráveis 
feitos com essa tecnologia: o 
baixo custo. "As substâncias uti-
lizadas pelos pesquisadores pa-
ra construir o dispositivo são re-
lativamente simples e baratas, 
capazes de diminuir os gastos 
com a produção", diz Bezerra. 
Atualmente, a fabricação de um 
semicondutor de silício exige al-
to investimento. Além disso, ao 
criar um material híbrido, o gru-
po norte-americano deu mais 
um passo para o desenvolvi-
mento de uma eletrônica cada 
vez mais integrada aos apare-
lhos. "O dispositivo não é nem 
condutor, nem polímero, mas 
possui as propriedades de am-
bos. Isso justifica a continuidade 
das pesquisas, pois indica a pos-
sibilidade de criação de estrutu-
ras menores e ainda mais ali-
nhadas ao funcionamento dos 
equipamentos", diz. 

No artigo, os autores não fa-
lam sobre o barateamento dos 
custos, mas reforçam o poten-
cial inovador da técnica. 
"Olhando para frente, a capaci-
dade de controlar e dirigir cor-
rentes por meio de nanopartí-
culas pode ser útil na criação de 
eletrônicos com materiais mu-
táveis", concluem. Com o apri-
moramento dessa tecnologia, os 
cientistas também preveem ou-
tras vantagens, como a possibili-
dade de colocação do filme sobre 
materiais flexíveis (mais versáteis 
do que os atuais rígidos chips de 
silício) ou sobre soluções aquosas 
não agressivas ao meio ambiente. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 out. 2011, Seudinheiro, p. B5.




