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E eu sou a 
responsável 
por comprar  

os novos 
caminhões!

Se tudo der 
certo, ainda 

conseguirei um  
novo cliente!

quem sabe 
consigamos o 
contrato para 
transportar as 

peças para a 
montadora...
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falamos? 
preciso reler 

os outros 
gibis, viu?!
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esperamos também 
aumentar a qualidade, a 

diversidade e trazer maior 
segurança e conforto 

para os usuários.
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na pintura dos veículos, a 
nano já é uma realidade. 

superfícies com nanopartículas 
permitem maior resistência 

e cobertura.
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para os vidros, 
temos para-brisa 

que não retém gotas 
de água ou sujeira, 
dispensando o uso 

do limpador.

nos pneus, teremos 
novos produtos com 

tratamento de partículas 
de carbono e combinação 

de moléculas, que 
aumentarão a aderência 

e a durabilidade dos 
produtos.

além disso, temos 
películas inseridas no 
interior dos vidros 

capazes de refletir a 
radiação solar e manter 
a temperatura interna 
do veículo, uma ótima 

notícia para a saúde dos 
motoristas.



16

também podemos 
falar de sensores que 
permitirão o rastreio e 
a orientação do trajeto 
até o destino desejado. 

quem sabe em breve 
até mesmo caminhões 

autônomos, que 
dispensem a presença 

do condutor.
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desculpe-me 
pelo meu 

funcionário 
bocudo!

pois estejam 
tranquilos. em 
nossa empresa 

tomamos todos os 
cuidados em relação 

à segurança e 
à prevenção de 

possíveis doenças 
causadas pelo 
trabalho com 
nanomateriais.

para falar 
melhor sobre 
isso, tenho que 

os apresentar ao 
francisco: ele é 
um dos nossos 
cipeiros e pode 
acompanhá-los 
até o setor de 

pintura.
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 Ácido bórico
Ácido bórico, ácido ortobórico ou orto-
borato de hidrogênio é um composto 
químico de fórmula h3BO3. A adição de 
nanopartículas de ácido bórico ao óleo 
lubrificante para motores de automóveis 
pode aumentar seu poder de lubrificação 
de forma drástica. O calor gerado pelo 
atrito no motor é reduzido em até dois ter-
ços, com o ganho na economia de com-
bustível chegando a 4% ou 5%.

 Átomo
Átomo é uma unidade básica da matéria 
que consiste em um núcleo central de 
carga elétrica positiva envolto por uma 
nuvem de elétrons de carga negativa. O 
núcleo atômico é composto por prótons 
(carga positiva) e nêutrons. Ver também 
elemento químico.

 cataliSador
é uma substância que acelera a velocida-
de de uma reação química sem ser con-
sumido durante o processo.

 ciPa
Sigla para comissão interna de Preven-
ção de Acidentes, uma comissão consti-
tuída por representantes indicados pelo 
empregador e membros eleitos pelos 
trabalhadores, de forma paritária, em 
cada estabelecimento de uma empresa.

 elemeNto químico
é o conjunto de átomos com a mesma 
quantidade de prótons em seu núcleo. 
O termo elemento químico pode também 
ser referido como uma substância quí-
mica pura, como, por exemplo: oxigênio, 
carbono, cálcio etc.

 Filtro hePa
A sigla hEPA signi-
fica high-efficiency 
particulate arrestan-
ce – em português, 
alta eficiência no ar-
rasto de partículas. 
Os filtros hEPA são 
compostos por uma 
malha de fibras de 
vidro, com diâme-
tros entre 0,5 e 2 µm 
(micrômetros), dispostas aleatoriamente. 
Não funcionam como uma peneira, pois 
as nanopartículas são menores que os 
poros do filtro hEPA. Assim, sua reten-
ção se dá por outros mecanismos, que 
não a retenção mecânica de uma penei-
ra: ela ocorre por interceptação, impacto 
e difusão. Ou, de maneira simplificada, a 
retenção se dá pela aderência das nano-
partículas às membranas do filtro.

 íoN-lítio
O lítio é um elemento químico de símbo-
lo Li. é usado na fabricação de baterias 
e as baterias íon-lítio (importante sistema 
de armazenamento de energia) são larga-
mente utilizadas especialmente em equi-
pamentos eletrônicos. Um íon é uma es-
pécie química eletricamente carregada, 
que resulta de um átomo ou molécula que 
perdeu ou ganhou elétrons.

 lâmPadaS de led
O LED é um diodo semicondutor que 
quando é energizado emite luz visível – 
isso fica evidente no significado da sigla 
em inglês, Light-Emitting Diode. Trata-se 
da mesma tecnologia utilizada nos chips 
dos computadores, que têm a propriedade 
de transformar energia elétrica em luz.

glossário
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 moléculaS
Molécula é um grupo de átomos, iguais 
ou diferentes, que se mantêm unidos por 
ligações químicas e que não podem ser 
separados sem afetar ou destruir as pro-
priedades das substâncias.

 NaNocomPóSitoS
Nanocompósitos são materiais mistos 
em que pelo menos uma das fases tem 
pelo menos uma dimensão em escala 
nanométrica. Seus componentes podem 
ser orgânicos ou inorgânicos e nesse 
sentido também podem ser mistos. Um 
dos componentes de um nanocompósito 
é denominado matriz e é onde as demais 
partículas se dispersam.

 NaNoeScala
Faixa de tamanho de aproximadamente  
1 nanômetro (nm) a 100 nm

 NaNoFio
Nanofios são estruturas que têm um ta-
manho lateral de dezenas ou menos de 
nanômetros e um comprimento sem res-
trições. Existem muitos tipos diferentes 
de nanofios, incluindo metálicos, semi-
condutores ou com propriedades isolan-
tes. Os nanofios são utilizados, por exem-
plo, na construção de fios de fibra óptica.

 NaNo-objeto
Material com uma, duas ou três dimen-
sões externas na escala nano.  

 NaNoPartícula
Não há uma definição internacional con-
sensual sobre o que é uma nanopartícu-
la. Uma definição bastante utilizada é: 
partícula cujo tamanho é medido em na-
nômetros, em uma dimensão da ordem 
de 100 nm ou menos. Outra definição 
considera nanopartícula um nano-objeto 
com todas as três dimensões externas 
em nanoescala

 PriNcíPio da Precaução
Mesmo na ausência de certeza científi-
ca de que um produto pode causar al-
gum dano, se ele é possível, é necessá-
ria aplicar medidas que possam prever 
este dano.

 PolímeroS NaNoeStruturadoS
Polímeros são compostos químicos de 
moléculas grandes, obtidas pela combi-
nação de moléculas pequenas, chama-
das de monômeros.
Polímeros nanoestruturados são compó-
sitos em que um dos componentes é um 
polímero.

 tratameNto aNtieStÁtico
O tratamento antiestático é aquele que 
impede ou limita a formação de eletrici-
dade estática em uma superfície/material. 
Por conta disso, inibe o acúmulo de po-
eira em superfícies/materiais, como no 
caso dos tecidos.
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Este texto, o argumento e o roteiro foram desenvolvidos por Daniel Esteves a 
partir de discussões e propostas da equipe do projeto “impactos da nanotecno-
logia na saúde dos trabalhadores e meio ambiente”.
O roteiro foi discutido pelos seguintes componentes:

Fundacentro: Alexandre custódio Pinto, Arline Sydneia Abel Arcuri, 
Fernanda de Freitas Ventura, José Renato Schmidt, Luis Renato 

Balbão Andrade, Maria Ângela Pizzani cruz, Maria de Fátima Torres 
Faria Viegas, Mey Rose de Mello Pereira Rink, Patricia Moura Dias, 

Paula Peixoto Monteiro Nassar, Valéria Ramos Soares Pinto
CNM/CUT: Mauro Sérgio Gaioto

Dieese: Ana Yara Paulino e Thomaz Ferreira Jensen
Diesat: Gilberto Almazan, Persio Dutra (Peninha), Eduardo Bonfim da 

Silva e Daniele c. Salzgeber
Fiocruz/Cesteh: William Waissmann

IIep: Sebastião Lopes Neto
Renanosoma: Paulo Roberto Martins e Richard D. Dulley

Sindicato dos metalúrgicos de São paulo e Mogi das Cruzes: 
Adonai Ribeiro, Bruno Florentino Oliveira e Luis carlos de Oliveira

SRTe/Sp: Mario Simões Mendes Junior
Colaborador: Antonio Gracias Vieira Filho

O roteiro teve ainda a colaboração da comissão editorial da Fundacentro.
A ideia inicial de utilizar uma empresa de transporte em todas as histórias em 
quadrinhos da série foi de Alexandre custódio Pinto e os personagens da trans-
portadora foram criados por João Antonio Garcia, o Jão Garcia.

Outros textos sobre o assunto poderão ser encontrados em:
http://www.fundacentro.gov.br/nanotecnologia/inicio

http://nano.iiep.org.br/node/1

http://iiep.org.br/blog/nanotecnologia/

http://nanotecnologiadoavesso.org/

http://www.nanosaude.fiocruz.br/new/index.php

http://jusnano.blogspot.com.br/



Esta é mais uma história em quadrinhos, produto do projeto 
“impactos da nanotecnologia na saúde dos trabalhadores e 
meio ambiente”, iniciado em 2007 na Fundacentro.
Este projeto é coordenado por Arline Sydneia Abel Arcuri 
e é desenvolvido em parceria com Rede de Pesquisa em 
Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (Renanosoma),  
intercâmbio, informações, Estudos e Pesquisas (IIep),  
Departamento intersindical de Estudos e Pesquisas de 
Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat),  Departamento 
intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, Sindicado 
dos Metalúrgicos de São paulo e Mogi das Cruzes,  
confederação Nacional dos Metalúrgicos da cUT (CNM/
CUT), Sindicato dos Químicos do ABc, instituto Observatório 
Social, Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo 

cruz (eNSp/Fiocruz), SRTe/Sp e colaborador.
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