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A luz que não 
conhece barreiras
Tema da última edição da Semana de Ciência e Tecnologia, a luz é objeto de pesquisa de 
diversos campos dentro da UFJF, dos mais tecnológicos aos mais abstratos.

Carolina Nalon
Repórter

Se Thomas Edison pudesse observar 
os trabalhos científicos de hoje, 
confirmaria a lendária premissa 

de que gênio é 1% inspiração e 99% 
transpiração. É o que tenta retratar a 
“A3”, quando descortina o processo de 
pesquisa na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF). A invenção da lâmpada 
elétrica incandescente, em 1879, além 
de permitir as duas coisas - a inspiração 
para milhares de outras descobertas e 
muita transpiração por parte dos pes-
quisadores -, pode ser entendida como 
ponto de partida para essa reportagem 
sobre o emprego da luz nas diferentes 
áreas do conhecimento, da Engenharia 
à Ciência da Religião (partes deste texto 
foram originalmente publicados no portal 
da UFJF em outubro de 2015, durante a 

21ª Semana de Ciência e Tecnologia, cujo 
tema foi “Ciência, Luz e Vida”). Nem a 
incrível capacidade inventiva de Edison, 
autor de mais de mil patentes, poderia 
vislumbrar a criação de tantos novos 
parâmetros a partir da luz, como as apli-
cabilidades da fibra óptica ou a criação do 
LED orgânico.
Responsável por causar uma revolução 
nas telecomunicações, a fibra óptica foi 
concebida pelo indiano Narander Kapany, 
em 1955, inicialmente para uso na Me-
dicina. A expansão do empreendimento 
para as redes de telefonia e dados foi 
possível por meio dos estudos de Charles 
Kao, Nobel de Física em 2009. Desde 
então, os trabalhos iniciados por ambos 
não parecem encontrar barreiras. 
 

No Laboratório de Instrumentação e Tele-
metria (Litel) do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Elétrica, coorde-
nado pelo professor Alexandre Bessa, os 
estudos com o material são direcionados 
ao aperfeiçoamento da comunicação de 
dados e ao desenvolvimento de sensores. 
Além da busca pelo aumento da velo-
cidade de transmissão de dados - hoje 
pode chegar a centenas de terabits por 
segundo -, muitas pesquisas são dire-
cionadas para a segurança do serviço. É 
a comunicação quântica, em que as par-
tículas de luz (fótons) serão a base para 
o transporte de dados que auxiliarão na 
criptografia da internet, tornando-a mais 
segura. A criptografia e a capacidade de 
multiplexar (enviar vários feixes de luz ao 
mesmo tempo na fibra, representando os 
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Laboratório onde é desenvolvida 
a tecnologia Li-Fi que utiliza a 
variação na emissão de luz de Led 
para conexão à internet
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canais) e,  consequentemente, integrar 
maior número de usuários ao meio, 
serão o diferencial. Em tempos em que a 
segurança na rede é debatida e questio-
nada, o aprimoramento da comunicação 
em fibra óptica aparece como uma das 
soluções.
No caso do uso da fibra óptica como sen-
sor, o Litel aplica a tecnologia para medir 
aspectos da qualidade da água e do leite, 
como salinidade, condutividade, turbidez 
e acidez (pH). Também são feitos testes 
com sensores de deformação, tempera-
tura, corrente elétrica, detecção de gases, 
entre outros. As áreas beneficiadas pelas 
pesquisas com a fibra óptica são varia-
das, desde exames e procedimentos mé-
dicos, como endoscopia, até construção 
civil, com uso dos sensores para medir 
oscilações em estruturas de pontes.
O incontestável ganho das últimas 
gerações a partir da fibra óptica não 
ofusca outras novidades em relação ao 
uso da luz nas telecomunicações. É o 
que mostra o Li-Fi (Light Fidelity) ou VLC 
(Visual Light Communication). Ao invés 
de utilizar a fibra como condutora ou as 
ondas de rádio, como no caso do Wi-Fi, 
a transmissão de dados pela Li-Fi ocorre 
pela variação na emissão de luz de LED. 
“A luminária piscará numa frequência 
que não é perceptível ao olho humano, 
acima de 30kHz, por exemplo. À medida 
que piscar transmitirá uma informação”, 
explica o estudante do oitavo período 
de Engenharia Elétrica Ruan Ferraz, que 
quer se envolver com estudos neste 

campo.
“Começamos a explorar esse tema, que 
será base para tese de doutorado de um 
aluno, além de propiciar envolvimento de 
discentes em outros níveis. Não temos 
conhecimento desse tipo de pesquisa de 
sistemas eletrônicos de iluminação no 
Brasil”, diz o professor e coordenador do 
Núcleo de Iluminação Moderna (Nimo) da 
Faculdade de Engenharia, Henrique Bra-
ga. Além de enveredar por esses novos 
caminhos, como a pesquisa em Li-Fi, o 
Nimo atuou de forma pioneira no projeto 
de iluminação eficiente do campus da 
Universidade, empregando luminárias 
LED. “Estabelecemos potência, distân-
cia e melhor localização dos postes. O 
projeto luminotécnico envolveu estacio-
namentos, escadas e vias. O campus é 
um grande laboratório para nós, porque 
estimamos o impacto dessa tecnologia 
e sua manutenção. Um dos objetivos do 
núcleo é avaliar diferentes aplicações de 
LEDs, para contribuir e buscar a ilumina-
ção mais adequada e sustentável. “Ilumi-
nar bem é uma tarefa que vai perseguir a 
humanidade.”

LÂMPADAS 
MALEÁVEIS E 
ORGÂNICAS
Uma rápida retrospectiva histórica pode 
ser capaz de justificar o próposito sugeri-
do por Braga. Desde a mais significativa 

ENERGIA QUE VEM DO SOL
Na Faculdade de Engenharia há 264 painéis solares fotovoltaicos para pesquisa 
e redução do gasto com energia da unidade. Desde 2011, o Laboratório Solar 
Fotovoltaico foi responsável pela produção de aproximadamente 77 MWh de 
energia limpa. “Isso evitou a emissão de 54 toneladas de dióxido de carbono, 
caso fosse utilizada fonte de combustível fóssil”, explica o coordenador do 
laboratório, André Ferreira. A capacidade de produção é de 30 kWp  (Wp ou Watt-
pico é a medida usada para painéis solares, correspondendo  à potência máxima 
oferecida pelo aparelho em condições ideais), no entanto, o laboratório só injeta 
metade disso na rede elétrica, o restante é usado para pesquisas científicas e 
tecnológicas. “A energia elétrica que chega às residências brasileiras é provinda 
predominantemente de usinas hidrelétricas. Com a escassez hídrica, uma 
porção significativa está sendo gerada em usinas termoelétricas, com elevada 
emissão de poluentes”, ressalta ele, sobre a necessidade de investimentos em 
fontes alternativas.

criação de Thomas Edison, outras con-
tribuições (como as lâmpadas de neon, 
fluorescentes, halógenas e de sódio) 
tiveram importante papel até a chegada 
dos diodos emissores de luz (LED), que 
vêm se confirmando como o futuro da 
iluminação. 
A aposta nos LEDs não se limita às van-
tagens mais diretas frente a outras lâm-
padas, como tempo de vida útil, grau de 
luminosidade e menor consumo. Mas 
também as suas potencialidades. Basta 
pensar em TVs de alta definição que po-
dem ser enroladas e levadas de um lugar 
a outro sem esforço. Ou papéis de parede 
emissores de luz, painéis eletrônicos mon-
tados em roupa e lâmpadas maleáveis e 
orgânicas. 
O que era apenas imaginação há pouco 
tempo, torna-se realidade na tecnologia 
dos LEDs feitos de materiais orgânicos, os 
Oleds.
Além de belos, práticos, econômicos 
e versáteis, seus resíduos são quase 
totalmente reaproveitados, sendo, 
portanto, considerada tecnologia verde.
Através da estimulação por corrente 
elétrica, os Oleds emitem luz própria em 
azul, verde e vermelho, responsáveis por 
gerar toda a gama de cores que o display 
precisa para formar a imagem. Esse fenô-
meno, a eletroluminescência, possui base 
em processos conhecidos de luminescên-
cia orgânica que ocorrem na natureza, 
como a luz de vagalumes.
Os professores do Departamento de Físi-
ca Benjamin Fragneaud, Cristiano Legna-
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ni, Indhira Maciel e Welber Gianini Quirino 
produzem e caracterizam esses dispositi-
vos para otimizar o processo de fabrica-
ção e encontrar novas aplicações para os 
Oleds. O grupo trabalha no Laboratório 
de Eletrônica Orgânica e busca entender 
os mecanismos da tecnologia, além de 
melhorar características como consumo 
de energia e preço de produção, tornan-
do-os mais viáveis economicamente. 
As possibilidades são infinitas. Como os 
compostos químicos podem ser aplicados 
em superfícies muito finas e flexíveis, é 
possível criar projetos com estruturas de 
diversas formas, o design depende só da 
criatividade do pesquisador.

LUZ E SOMBRA
A luz é protagonista para além das áreas 
tecnológicas. Natural ou artificial, é fun-
damental para as artes, da capacidade 
primeira de enxergar até a produção de 
projeções; do aproveitamento dos raios 
solares nos vitrais medievais à repre-
sentação de luz e sombra em pinturas; 
da transformação da energia luminosa 
em elétrica para alimentar instalações 
artísticas à reflexão sobre o uso das co-
res; e dos efeitos que essas cores podem 
produzir, como despertar emoções ou 
criar ilusões de profundidade.
A forma como os artistas usavam a luz 

ditou padrões estéticos desde a anti-
guidade. “A representação de figuras 
ornamentais, até a cultura grega clássica, 
era chapada. Não havia preocupação com 
a volumetria, responsável pela sensação 
de que o espaço pode ser habitado pelo 
olhar”, diz o diretor do Instituto de Artes 
e Design (IAD) Ricardo Cristófaro. O pro-
cesso de representação de luz e sombra, 
responsável pela ilusão de trimendisio-
nalidade foi dominada no Renascimento 
(séculos XV e XVI). A descoberta da tinta 
a óleo no século XIII foi importante para 
esses avanços, pois seu uso facilitava a 
criação do efeito de profundidade. No 
Barroco, o acentuado contraste entre 
claro e escuro intensificou esse efeito, 

Eletroluminescência: estimulados por corrente elétrica, os Oleds emitem 
luzes azul, verde e vermelha. Fenômeno tem base em processos de 
luminescência orgânica encontrados na natureza, como a luz dos 
vagalumes
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Equipamento utilizado por pesquisadores na UFJF testa a qual-
idade da água utilizando fibra óptica
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ampliando os limites do realismo. A luz 
é projetada para guiar o olhar do obser-
vador até o acontecimento - geralmente 
dramático - principal da obra.
“Gradativamente, a partir do final do 
século XIX, são formadas alianças mais 
estreitas entre o que ocorre na ciência e 
o experimentalismo artístico. A partir do 
século XX, o artista trabalha a possibili-
dade de fazer o que circulava no mundo 
moderno (avanço tecnológico, mecânico, 
técnico, hidráulico) ser aparato artísti-
co”, explica Cristófaro. “Toda tecnologia 
que surge acaba sendo um potencial de 
linguagem para os artistas”, completa 
a pesquisadora Adriana Gomes. Para 
Cristófaro, os pioneiros no uso da luz ar-
tificial na arte se valeram do audiovisual. 
Dadaístas e surrealistas usaram a tecno-
logia do cinema para produzir obras com 
narrativa distinta, com a possibilidade 
de pensar a luz emanada nos projetores 
como um elemento plástico.
Nos anos 1960, com a TV, os primeiros 
experimentos feitos na área da video-

arte refletiram sobre novas formas de 
trabalhar percepção e luz. “Quando uma 
tecnologia surge e os artistas se voltam 
a ela, é possível que um novo campo se 
abra, mas isso não acaba com a lingua-
gem anterior. Se sobrepõe, numa linha de 
evolução de tecnologias em linguagem. 
Todo trabalho de arte perpassa pela luz: 
ou como a imagem é gerada ou represen-
tada”, afirma Adriana.

SERES ILUMINADOS
Na esteira da arte, a luz segue até a 
religião. O fato de os artistas serem 
considerados seres iluminados, capazes 
de expandirem a visão sobre si mesmos, 
aponta para o conceito metafórico de 
luz, comum em práticas religiosas e de 
espiritualidade. Tanto no Ocidente quan-
to no Oriente, divindades são a imagem 
e o caminho para alcançar o ideal. No 
hinduísmo, mestres e gurus auxiliam os 
praticantes a buscar a iluminação, pois 

são a extensão da divindade na forma 
humana, ajudando a eliminar a escuridão 
do outro e do ego.
Segundo o professor de Ciência da 
Religião da UFJF Dilip Loundo, o ego e a 
solidão estão associados à escuridão e, 
dessa forma, um dos pontos comuns das 
tradições ocidentais e orientais está em 
atribuir à luz a forma de estar no mundo. 
Para ele, reconhecer-se enquanto ser 
“ignorante” é essencial para a iluminação 
pessoal, a fim de enfraquecer o ego e 
expandir a percepção. Esse propósito é 
importante do ponto de vista do forta-
lecimento da relação das pessoas com a 
espiritualidade num momento em que 
a aplicabilidade das práticas religiosas 
é um desafio pela imposição de certos 
comportamentos por parte das institui-
ções. É a  luz, no seu sentido figurado, 
que eleva a reflexão em direção ao ato 
de se conhecer e de enxergar a relação do 
homem com o mundo.

O italiano Caravaggio utilizou muito em suas 
obras os tons terrosos contrastando com os 
fortes pontos de luz
(Caravaggio, Supper at Emmaus - 1601-1602, 
National Gallery, London)
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