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Resumo

São apresentadas as características mais importantes dos materiais vítreos inorgânicos, usualmente denominados vidros, e exemplificados temas de pesquisas considerados tecnologicamente importantes na década passada e que, provavelmente, serão relevantes no início do século XXI. Quantificam-se os pesquisadores atuantes na área de vidros no Brasil e a sua produção científica indexada nos últimos vinte anos. A inovação tecnológica nacional em vidros, avaliada pelo número de patentes depositadas, é comparada com a norte-americana. A produção das empresas vidreiras instaladas no país e a situação do emprego para engenheiros, mestres e doutores especialistas em vidro são apresentadas  e discutidas. 
Demonstra-se que a produção científica nacional em ciências exatas tem crescido acima da média mundial, atingindo 0,93% em 1997. A produtividade dos pesquisadores atuantes na área de vidros no Brasil é similar a essa média. A geração de tecnologia sobre vidros é pífia e não tem crescido nos últimos anos. A maioria das indústrias vidreiras, nacionais e internacionais, instaladas no Brasil, contratam poucos especialistas e pouco interagem com as instituições de pesquisa. Prevê-se que o emprego de aproximadamente noventa mestres e doutores, especialistas em vidros, que deverão ingressar no mercado no limiar do século XXI, dependerá, quase que exclusivamente, das instituições de ensino e pesquisa.


_________________________________________________________________________

* Trabalho parcialmente discutido na Mesa-Redonda: “A Ciência dos Materiais no Limiar do Século XXI” no  ENFMC,  Caxambú - MG, 04 de Junho de 1998.
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Introdução

Neste trabalho, analisamos criticamente os estágios atuais da pesquisa científica, inovação tecnológica e emprego na área de vidros no Brasil, sempre que possível comparando-os com a situação mundial. O resumido texto é baseado em tabelas e figuras auto-explicativas, com alguns comentários. Os objetivos específicos do artigo são: 
a) exemplificar pesquisas tecnológicas relevantes sobre vidros no limiar do século XXI;
b) analisar a evolução da produção científica e tecnológica nacional nos últimos 20 anos e compará-las com as médias internacionais;
c) apresentar dados sobre o número de especialistas em vidros e o emprego, na área, no Brasil.

Vidros: definição 

	A título de situar o leitor não especialista, é conveniente apresentar algumas definições de termos relacionados a materiais vítreos: “Vidros são materiais de estrutura desordenada que apresentam o fenômeno de transição vítrea (Tg)” [1].  
	A transição vítrea é um fenômeno típico de alguns líquidos que, quando resfriados gradualmente a partir de sua temperatura “liquidus”, não se cristalizam e apresentam acentuado aumento de viscosidade, até que, numa determinada faixa de temperatura (Tg), passam a se comportar mecanicamente como sólidos, isto é, os átomos e as moléculas não apresentam mobilidade translacional na escala de tempo do experimento. Esse comportamento é reversível e, portanto, o inverso é observado no aquecimento dos vidros. Dessa forma, a rigor, os materiais conhecidos como amorfos, obtidos por evaporação-condensação em substratos frios, por bombardeio com partículas ou através de impactos de alta energia, não são vidros. Os materiais amorfos, quando aquecidos, cristalizam-se antes de amolecer e não apresentam a transição vítrea. Devido à limitação de espaço, neste artigo enfatizaremos apenas os materiais vítreos.
	Há materiais vítreos, que satisfazem a definição dada anteriormente, em todas as classes de ligações químicas (iônicas, covalentes, metálicas, Van der Waals, pontes de hidrogênio, mistas, etc.), entretanto, a denominação simples, vidros, é tradicionalmente associada aos materiais inorgânicos, não metálicos, geralmente constituídos por óxidos [1].


Propriedades características dos vidros

	Mesmo respeitando os limites impostos pela definição e focalizando somente os materiais vítreos de óxidos (vidros), observa-se uma extensa faixa de propriedades, listadas na Tabela I.  Tal variabilidade torna os vidros extremamente atraentes, tanto do ponto de vista científico quanto do tecnológico.  Essa enorme variabilidade é explicada pelo fato de esses materiais serem “soluções sólidas” de estrutura desordenada que, portanto, podem aceitar monotonicamente quaisquer elementos químicos em sua estrutura.

TABELA I. 
Propriedades características dos vidros de óxidos conhecidos até este final de século
__________________________________________________________________
Óticas: 		Isotrópicos
Transparentes, opacos ou coloridos 
Índice refração: 1,2 a 2,2 
Mecânicas: 		Duros e frágeis (KIc< 1 MPa.m1/2)
Elétricas:		Isolantes a condutores; (Ta) =10-6 a 10-18 (ohm.cm)-1
QUÍMICAS: 		Resistentes a ácidos até solúveis em H2O
Térmicas:	 	Expansão: 0,3x10-6- 30x10-6 oC-1
 	Tg: 150 a 1.200 oC
 	Metaestáveis - podem se cristalizar  Vitro-cerâmicas

Mat. primas: 		Abundantes. Contêm principalmente O, Si, Al, Ca, Na, Mg
ProcessO: 		Facilmente recicláveis
												


Exemplos de pesquisas tecnologicamente relevantes.

A produção mundial de vidros alcança dezenas de bilhões de dólares anuais, sendo de aproximadamente US$2 bilhões/ano no Brasil. Devido às suas propriedades estéticas e funcionais, à disponibilidade das matérias-primas mais abundantes no planeta, isto é, minerais contendo O, Si, Al, Ca e Na e da facilidade de reciclagem (por exemplo, algumas empresas já utilizam até 100% de cacos de vidro na fabricação de garrafas), o uso do vidros tende a aumentar significativamente. 
A sua enorme variabilidade e a flexibilidade de propriedades físico-químicas, aliada a possibilidade de ainda se testar um número infinito de composições, com todos os elementos da tabela periódica (devido à sua estrutura desordenada), permitem prever um significativo desenvolvimento científico. A título de exemplo, apresentamos a seguir a Tabela II, fruto de “pesquisa de mercado”, efetuada pela Corning Glass-USA, em 1984, e por nós atualizada. Os estágios de desenvolvimento são discriminados desde a pesquisa (sem comercialização) até a maturação, quando o volume de vendas anuais tende a se estabilizar ou apresentar apenas um crescimento vegetativo.



TABELA II.
Exemplos de vidros especiais versus estágio de desenvolvimento
________________________________________________________________________
Década de 80
   Pesquisa
vidros de rejeitos industriais
vidros e garrafas reforçadas
adubos vítreos
vidros de dissolução controlada
eletrólitos sólidos e sensores químicos
vidros fluoretos e calcogenetos
vidros e vitro-cerâmicas (VC) compósitos

   Emergente/ Crescimento
vidros eletro-óticos
VC para discos rígidos de computadores
fibras para reforço de cimento
vidros metálicos
biovidros/ bio VC

   Maturação
vitro-cerâmicas domésticas
vidros óticos e  fotocromáticos

Estágio esperado em 2000-2010
  Pesquisa ?
  Emergente/Crescimento
vidros de rejeitos industriais
vidros e garrafas reforçadas
adubos/ VDC
biovidros/ bio VC
vidros e fibras de fluoretos
vidros eletro-óticos
vidros para ótica não-linear
vidros e VC compósitos
vidros metálicos

   Maturação
vidros calcogenetos
vitro-cerâmicas domésticas e especiais
fibras para reforço de cimento
vidros e fibras óticas de sílica
											


Pesquisadores atuantes no Brasil/emprego

	Um levantamento por nós efetuado em setembro de 1997, para a Rede Ibero-americana de Ciência e Tecnologia de Materiais Vítreos, atualizado em agosto de 1998, revelou um número surpreendente de instituições nacionais que desenvolvem pesquisas sobre vidros. A tabela III, ainda que incompleta, apresenta uma boa estimativa dos grupos atuantes na área [2].

TABELA III
Estimativa do número de pesquisadores no Brasil, cujo assunto principal ou relevante é direcionado a vidros (atualizada em agosto de 1998)
_______________________________________________________
Instituição		      Prof. Dr.		PD	Pós-graduandos
Unicamp-IF/IQ		4		-		12
Unicamp-DEMa		2		2		04
Unesp-Rio Claro, DF		3		-		00
Unesp-Ara.,IQ		2		3		11
Unesp- Ilha		1		1		??
USP-IF		3		1		01
USP-IFQSC		6		2		10
UFMG-DMMA		4		1		05
UFMS-DFI		3		-		05
UFSC-LabMat		4		1		07
UFPE-DQF		3		-		06
UFPE-DF 		3		-		04
UFCE-DF		2		-		02
UFSCar-DEMa		3	 	2		05
CETEC- BH		1		-		02
 ITAL- Campinas		2 MSc		-		----
TOTAL ESTIMADO	46		13		74

Portanto, levando-se em conta que os dados da Tabela III são incompletos, estima-se que aproximadamente cinqüenta professores/pesquisadores, com vínculo empregatício em instituições de ensino e pesquisa nacionais, trabalham prioritariamente com vidros, além de mais de treze pós-doutorandos (PD) e mais de 74 mestrandos ou doutorandos, que deverão concluir seus estudos no início do próximo milênio. Se as instituições de ensino e pesquisa nacionais absorverão esses profissionais é uma questão que deixamos em aberto. A julgar pela atual situação político-econômica, as universidades federais dificilmente o farão. Provavelmente haverá espaço em instituições privadas, pois estas vêm apresentando crescimento de seus quadros substancialmente superior ao das instituições públicas.

Evolução da produção científica nacional

	A produção científica de qualquer pesquisador, instituição ou país pode ser avaliada através do banco de dados do ISI - Institute of Scientific Information, recentemente adquirido pela FAPESP e disponibilizado às instituições paulistas. Essa base, denominada Web-of-Science, indexa aproximadamente 4.000 periódicos de todas as áreas do conhecimento e permite a busca eletrônica por autor, instituição de origem, ano da publicação ou citação, palavras-chave, etc. Portanto, utilizando-se da combinação: Topic: glass* NOT (polymer OR spin OR ionomer OR carbon); Location: Brazil, foi possível levantar ano a ano, de 1977 a 1997, o número total de trabalhos indexados sobre vidros publicados por, pelo menos, um autor brasileiro. Alem disso, também quantificamos todos os artigos internacionais sobre vidros, eliminado a palavra Brazil da busca. Em seguida, eliminando as palavras-chave, levantamos também a produção científica nacional e internacional de todas as ciências exatas. Dessa forma, construímos a Figura 1.
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Figura 1. - Percentuais (em relação à produção mundial) de artigos indexados publicados por autores vinculados a instituições nacionais nos últimos vinte anos

O crescimento da participação nacional nas ciências exatas é claramente demonstrado pela linha contínua (colocada para guiar os olhos). Em 1997, autores vinculados a instituições brasileiras colaboraram com aproximadamente 0,93% da produção científica mundial indexada pelo ISI. A produção dos pesquisadores especialistas em vidros tem mostrado tendência similar. Os dois pontos situados bem acima da média, em 94 e 97, provavelmente indicam flutuação estatística, pois o número real de artigos sobre vidros publicado anualmente por autores nacionais ainda é pequeno (20-30/ano), podendo apresentar significativas variação de ano a ano.
Enquanto o crescimento da produção tem sido superior ao do PIB nos últimos vinte anos, numa primeira aproximação, a nossa participação (0,93%) é da mesma ordem de grandeza da contribuição da economia nacional ao produto bruto mundial, isto é, o PIB brasileiro é aproximadamente 1% do PIB mundial. 



A produção tecnológica brasileira em vidros 

	Uma forma indireta de avaliar a geração de tecnologia num país é através dos pedidos de patentes depositados e concedidos. Melhor ainda seria uma estatística de quantas patentes realmente geraram inovação, isto é, resultaram em produtos ou processos comercializados. Entretanto, estas últimas informações não são disponíveis. Portanto, de maneira similar à descrita para a produção científica, construímos a Figura 2. Nesse caso, as fontes de informação foram as home-pages do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da USPTO - United States Patent & Trademark Office.
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Figura 2. Patentes sobre vidros depositadas no Brasil por autores brasileiros () e por estrangeiros+brasileiros (). Patentes sobre vidros concedidas nos EUA (). 

	A Figura 2 mostra claramente que o número total de patentes sobre vidros depositadas no Brasil tem sido aproximadamente duas ordens de grandeza menor que o número de patentes concedidas nos EUA. As patentes nacionais foram escolhidas, uma a uma, quando realmente se tratada de um novo produto ou processo de fabricação, dentre as inúmeras irrelevantes em que aparecia a palavra “vidro”. A relação patentes Brasil/ EUA seria ainda menor se considerássemos os números de patentes concedidas no Brasil (indisponíveis) ao invés das patentes depositadas. Alem disso, uma análise mais focalizada demonstra que, entre 1992 e 1995, apenas duas  patentes foram depositadas por autores brasileiros.
É óbvio que a geração de tecnologia na área de vidros é pífia e não tem apresentado sinais de crescimento. Seria extremamente interessante fazer levantamentos similares para outros materiais importantes e também para outras áreas da tecnologia.

A indústria vidreira instalada no Brasil.
A indústria vidreira instalada no Brasil é de porte, com um faturamento de mais R$2 bilhões/ano, gerando 15.550 empregos diretos nas grandes empresas. Não dispomos de dados para as inúmeras empresas de pequeno porte. Vários tipos de vidros são produzidos, num total de mais de 1.700.000 toneladas por ano. A maioria das empresas são de capital internacional, conforme mostra a Tabela IV [2]. 
Apesar de seu imenso potencial econômico, a indústria vidreira aqui instalada somente tem contratado uns poucos engenheiros de materiais (contrata alguns engenheiros mecânicos, elétricos e químicos) e não tem contratado mestres e doutores. Em mais de vinte anos de experiência nessa área, desconhecemos algum mestre ou doutor, trabalhando em funções técnicas, em indústrias vidreiras neste país. Tampouco há indícios que essa indústria passara a contratar tais profissionais. A interação dessas empresas com as universidades é bastante limitada. Para não cometer injustiças, devemos enfatizar que nos últimos vinte anos, nosso grupo de pesquisas somente tem interagido de forma contínua com a Cia. Vidraria Santa Marina e, esporadicamente, com a Wheaton do Brasil, Nadir Figueiredo e Corning do Brasil. Por outro lado, os grupos de pesquisas sobre cerâmicas, metais e polímeros já interagiram com mais de duas centena de empresas!
Para reforçar esses argumentos, levantamento efetuado recentemente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais da UFSCar (nível 6 - Capes), demonstrou que, dentre noventa e oito mestres que concluíram seus estudos com ênfase na grande área de materiais cerâmicos (o que inclui os vidros) entre 1981 e 1998, apenas dois foram contratados por empresas após o término de suas dissertações. Aproximadamente vinte deles já mantinham vínculo empregatício com empresas e os demais (setenta e seis) continuam como bolsistas de doutorado ou PD, ou estão empregados por alguma instituição de ensino e pesquisa. Esses números sugerem que, pelo menos na área em questão - cerâmicas e vidros, seria mais eficiente implantar o mestrado profissionalizante (para indivíduos já empregados por empresas) e incentivar o doutoramento direto para aqueles que realmente pretendem seguir carreira acadêmica.
Em nível de graduação, a situação é bem melhor, isto é aproximadamente 70% dos graduados nessa mesma área, na mesma instituição, têm sido absorvidos por empresas.

TABELA IV
Produção de vidro no Brasil em 1997.
________________________________________________________________
Tipo de vidro    	Ton./ano              % Capital nac.      Número de empresas
recipientes	900.000		20%			09
plano		500.000		00			04
doméstico	170.000		60			04
especiais	130.000		14			07
“cristal”		---------			100			15-20
pequenas 	---------  			100			30-50

Conclusões

A produção científica nacional em ciências exatas tem crescido acima da média mundial e atingiu aproximadamente 0,93% do total mundial em 1997. A participação dos pesquisadores atuantes em vidros no Brasil, em relação a produção mundial de artigos, é similar à média nacional de todas as ciências exatas. 
A geração de tecnologia sobre vidros, entretanto, é pífia e não tem crescido nos últimos dez anos. A maioria das indústrias vidreiras de porte instaladas no país são internacionais. Estas e também as nacionais contratam poucos engenheiros, mestres e doutores especialistas em vidro e pouco interagem com as instituições de pesquisas. 
Prevê-se que o emprego de aproximadamente noventa mestres e doutores, especialistas em vidros, que ingressarão no mercado no limiar do século XXI, se restringirá às instituições de ensino e pesquisa.
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