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Empresas usam pesquisa de ponta e nanotecnologia para transformar celulares, tablets 
e outros objetos comuns em verdadeiras fortalezas à prova de água, lama, óleo e até tinta 
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eixar o celular cair na água 
ou derramar líquido sobre o 
aparelho são descuidos cor
riqueiros. Segundo uma 

pesquisa da HzO, empresa americana 
que produz revestimentos impermeá
veis para circuitos eletrônicos, 58% dos 
entrevistados já perderam aparelhos 
dessa maneira e 63% topariam pagar 
US$ 99 extras por um smartphone à 
prova d agua. Outro estudo, da prove
dora de telefonia Sprint, também dos 
Estados Unidos, mostrou que a resis
tência à umidade é a capacidade mais 
desejada pelos consumidores de celula
res. Para atender a essa demanda, em
presas correm atrás de novas técnicas 
baseadas em nanotecnologia para imper
meabilizar os mais variados produtos 
(leia quadro). "Os consumidores carre
gam seus gadgets para todo lado, e o 
custo de repor um equipamento dani
ficado é alto. A maioria dos tablets, 
smartphones e tocadores de música não 
está protegida corretamente para o es-

tilo de vida dos clientes", diz Ryan 
Moore, diretor de marketing da HzO. 

O resultado é que um número cada 
vez maior de fabricantes busca proteção 
contra as ameaças dos líquidos. "Esta
mos vendo uma demanda crescente, 
conforme os clientes descobrem as 
opções à disposição", diz Stephen Coul-
son, fundador da empresa inglesa P2i, 
que fabrica uma espécie de tinta invi
sível que protege eletrônicos. Já existem 
alguns celulares à prova d'água no 
mercado, como o Sony Xperia Go, o 
Lenovo A660 e o Samsung B2100 Xplo-
rer. Eles contam com uma proteção 
eficiente, porém limitada, e aguentam 
submersões de até um metro de pro
fundidade por 30 minutos, suficiente 
para prevenir danos em caso de expo
sição acidental a líquidos. Mas ainda 
não dá para mergulhar e levar o telefo
ne no bolso para fotografar o fundo do 
mar, por exemplo. "Quanto maior a 

profundidade, maior a pressão. A água 
penetra com mais facilidade", afirma 
Ugo Dias, professor de engenharia 
elétrica da Universidade de Brasília. 

A demanda por impermeabilização 
eficiente vai além dos eletrônicos, alcan
çando roupas, sapatos, ferramentas e 
janelas. Começam a surgir também no 
mercado produtos chamados de super-
hidrofóbicos, como o revestimento 
Ultra-Ever Dry. Ele pode ser aplicado a 
quase qualquer superfície, como tecido, 
vidro e concreto. Esse químico, fabrica
do pela americana UltraTech, é forma
do por duas camadas: a de baixo adere 
à superfície em que é aplicada e a de 
cima, feita de nanopartículas, forma 
"montinhos" de bilhões de moléculas 
intercaladas por espaços vazios. "O ar 
fica aprisionado e cria uma barreira 
que repele a umidade", diz Mark 
Shaw, copresidente da empresa. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 15, p. 94-5, 10 abr. 2013. 




