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Esse protótipo pode,
umdia, ser usado em
sistemas de
inteligência artificial
e emqualquer
dispositivo que
requeira biofeedback,
comopara recuperar a
sensibilidade ao toque
e à pressão em
vítimas de
amputação”

Darren Lipomi, um dos
desenvolvedores do sensor

Interação
direta

Materiais sensíveis ao toque e
à pressão são utilizados em gran-
de escala em vários tipos de telas,
como as de telefones celulares,

tablets e outros dispositivos eletrô-
nicos modernos. Essas telas sensí-
veis ao toque, chamadas de touch
screens,permitem que a pessoa in-
teraja diretamente com o disposi-
tivo, sem precisar usar acessórios
intermediários, como mouse ou
teclado. Isso facilita e acelera o
processo de comunicação. O con-
sumo de energia e o tempo de vida

desses aparelhos dependem das
características de cada tela.

Ao tocar a tela sensível em al-
gum ponto específico, a pessoa in-
duz uma mudança local das ca-
racterísticas do material: altera a
resistência elétrica, a capacitân-
cia ou as condições de propaga-
ção de onda acústica. Isso causa a
geração de um sinal que contém

informação precisa sobre as coor-
denadas do local do contato. Des-
se modo, a informação associada
com o local na tela (letra,número,
ícone) é enviada diretamente pa-
ra o processador do aparelho.

Fonte: Stanislav Moshkalev, diretor
associado do Centro de Componentes
Semicondutores (CCS) da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).
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Vídeo: Veja o pesquisador
Darren Lipomi explicando como
funciona o sensor (em inglês).
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T elas sensíveis ao toque
extremamente maleá-
veis, que podem até ser
dobradas sem perder

suas propriedades. Sensores
que, se colocados em regiões
específicas do corpo de pes-
soas que sofreram queimadu-
ras graves ou tiveram mem-
bros amputados, podem de-
volver, ainda que parcialmen-
te, a sensibilidade — como se
fosse uma nova pele. Essas são
apenas algumas das possíveis
aplicações de um sensor flexí-
vel desenvolvido por pesqui-
sadores da Universidade de
Stanford, nos Estados Unidos.
A criação de especialistas em
engenharia química foi publi-
cada recentemente na revista
Nature Nanotechnology.

Em entrevista ao Correio,
Darren Lipomi, um dos desen-
volvedores do sensor, contou
que sua criação é composta de
películas de nanotubo de car-
bono, funcionando como con-
dutores elétricos. “Eles são
elásticos, ficam dentro de uma
camada de silicone e a região
entre os nanotubos é um ca-
pacitor, ou seja, um dispositi-
vo de armazenamento de
energia. Quando o sensor é
pressionado, aumenta-se a ca-
pacitância. Esse aumento cor-
responde à aplicação da pres-
são”, detalha. As grandes dife-
renças desse sensor para ou-
tros, como o de telas de ta-
blets, são sua maleabilidade,
transparência e capacidade de
identificar pressão de diferen-
tes intensidades.

“Esse protótipo pode, um
dia, ser usado em sistemas de
inteligência artificial e em
qualquer dispositivo que re-
queira biofeedback, como pa-
ra recuperar a sensibilidade ao
toque e à pressão em vítimas
de amputação”, estima o pes-
quisador. Ele lembra que a
parte mais difícil de desenvol-
ver o sensor foi reduzir seu
ruído elétrico —flutuações
aleatórias na capacitância que
sobrecarregam o sistema e po-
dem alterar as informações
quanto à aplicação de pressão
sobre o sensor. “Isso dificulta-
va distinguir o sinal real do
ruído. Resolvemos o problema
tornando as películas mais
condutoras. Essa alteração as
tornou mais grossas e menos
sensíveis do que desejáva-
mos”, explica o engenheiro
químico.

Lipomi afirma que há dois
resultados desse trabalho que
são igualmente interessantes.
“O primeiro é a descoberta da
película de nanotubos de car-
bono, um tipo de material
muito fino que possui a me-
lhor combinação de transpa-
rência, condutividade e elas-
ticidade já vista na literatura”,
garante. O segundo resultado
é o uso dela como eletrodos
no sensor, que, o pesquisador
garante, tem textura parecida
com a da pele. “Mas o que
mais me surpreendeu foi ver
que a condutividade dos na-
notubos de carbono aumenta
quando o sensor é esticado,
já que imaginávamos que o
efeito seria exatamente o con-
trário”, admite.

Novo caminho
O diretor associado do Cen-

tro de Componentes Semicon-
dutores (CCS) da Universida-
de Estadual de Campinas (Uni-
camp) Stanislav Moshkalev
detalha que materiais como
nanotubos de carbono e fo-
lhas de grafeno têm atraído,
nos últimos anos, a atenção da
comunidade científica e tec-
nológica. “Os nanotubos têm
forma cilíndrica e diâmetros
externos variando entre 1 e 3
nanômetros — 1 nanômetro

equivale a um milionésimo de
milímetro — para nanotubos
de parede única”, descreve.
Ele acrescenta que tais mate-
riais possuem propriedades
consideradas interessantes
para engenheiros, como alta
resistência à deformação.

De acordo com Moshka-
lev, a combinação das pro-
priedade do silicone, que é
maleável e transparente, com
as dos nanotubos, em forma
de molas, criou um material
novo. “Essas molas são ‘ele-
mentos de memória’ na es-
trutura do sensor, pois ten-
dem a voltar para a mesma
forma depois da aplicação de
esforço ou deformação”, co-
menta. Ele afirma que o tra-
balho dos pesquisadores de
Stanford é muito interessan-
te, pois mostra o alto poten-
cial do uso de novos produ-
tos na área da tecnologia.
“Vale ressaltar ainda que o ci-
clo de desenvolvimento nes-
sa área é bastante longo, es-
pecialmente devido às apli-
cações biomédicas que estão
sendo visadas pelos autores
do estudo”, destaca.

Segundo o especialista em
engenharia elétrica João Pau-
lo Lustosa, professor da Fa-
culdade de Tecnologia da
Universidade de Brasília
(UnB), a aplicação desse dis-
positivo no setor de robótica
também seria útil. “Nesse ca-
so, o sensor pode ser utiliza-
do para revestir a sola dos
pés do robôs e, dessa forma,
aumentar a estabilidade de-
les”, assegura. Ele cita que, na
UnB, os robôs possuem qua-
tro sensores pontuais nos
pés. Se o solo for irregular e
um dos sensores não detec-
tar isso, a máquina pode cair.
“Utilizando a prótese pro-
posta em Stanford, se ela se
estender por toda a superfí-
cie do pé, o robô pode sentir
facilmente qualquer irregu-
laridade no solo e balancear
a concentração de peso a fim
de compensar esse problema
e, assim, manter o equilíbrio”,
estima o professor.

Lustosa destaca que outra
possível aplicação na área de
robótica seria revestir o robô
todo com o sensor elástico,
como se esse fosse uma pele.
“Assim, se alguém tocar nas
costas dele, ele pode sentir.
Se a equipe dos Estados Uni-
dos conseguir aumentar a
sensibilidade do sensor, será
possível ter uma melhor pre-
cisão nas medições feitas”,
diz. O professor universitário
acredita que essa pesquisa
terá impactos nos setores de
ciência e tecnologia como
um todo. O engenheiro elé-
trico comenta que, ao infor-
mar aos profissionais do La-
boratório de Automação e
Robótica (Lara) da UnB sobre
a descoberta, a equipe se
mostrou muito interessada
em obter o dispositivo.

Após o desenvolvimento
do sensor, Lipomi conta que
pretende entender melhor o
mecanismo que faz com que
os nanotubos formem estru-
turas elásticas. “Minha equi-
pe e eu também queremos
aumentar a sensibilidade à
pressão do dispositivo e inte-
grá-lo com os neurônios”,
completa. O engenheiro nor-
te-americano ressalta que
outra futura aplicação dos
eletrodos maleáveis é em cé-
lulas solares, para que não
deformem mesmo em super-
fícies que não são planas.
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