
Vasto
A manipulação dos átomos

homem sempre foi
uma criatura seduzi-
da pela idéia de ser,
ele próprio, um cria-

dor - mas com o tempo aprendeu
que nada se cria, tudo se transfor-
ma. Levando a máxima a domínios
microscópicos, chegamos ao tercei-
ro milênio com os olhos voltados
para uma nova área de conheci-
mento de nome curioso - nanotec-
nologia - que já vem sendo consi-

derada como a quinta revolu-
ção industrial.

Multidisciplinar até a medu-
la, a nanotecnologia resulta de
estudos avançados nas áreas de

física, química, biologia, compu-
tação e engenharia de materiais. Foi

a troca de experiências e conheci-
mentos no campo da chamada
nanociência que permitiu a constru-
ção de instrumentos capazes de ma-
nipular átomos e moléculas de diver-
sos materiais, acrescentando-lhes no-
vas propriedades e abrindo caminho
para usos antes impensáveis. Na ver-
dade, o que há de novo mesmo é a
nanotecnologia, já que a nanociên-
cia, como área do saber, existe desde
que se começou a falar em átomo. Foi
na Grécia Antiga, no século V a.C,



saber minimalista
combina conhecimentos de várias áreas e prenuncia uma nova revolução industrial

que o filósofo Demócrito cunhou
esse termo para designar um frag-
mento da matéria que considerava
indivisível, mas que seria desintegra-
do no século XX. Quanto à aplica-
ção prática dessa ciência, muitos
preferem usar o vocábulo no plural
- nanotecnologias - por causa da di-
versidade de técnicas e conhecimen-
tos implícitos que a torna uma
tecnologia genérica ou habilitadora.
Com olhos voltados para as aplica-
ções práticas, pensemos, por exem-
plo, em tintas que mudam de cor
conforme a luz, vidros que não se
sujam, motores que dispensam lu-
brificação, plásticos mais resistentes
que o aço (a Boeing já fala em aero-
naves 100% de plástico), tecidos que
não desbotam, não absorvem umi-
dade e adaptam-se tanto ao frio
quanto ao calor.

Como se vê, a nanotecnologia
aparece como uma fonte de surpre-
sas - e também de estímulo à imagi-
nação. Afinal, como manipular algo
que não se vê? Nano é um prefixo
grego que significa "anão". Como
unidade de medida, l nano (l nm)
eqüivale a l bilionésimo de metro ou
l milionésimo de milímetro. Para se
ter uma idéia, um fio de cabelo tem

o diâmetro aproximado de 30 mil
nanômetros. Se dividirmos esse fio
mil vezes, ele terá 50 nanômetros (50
nm). Em média, um átomo possui
cerca de 0,2 nanômetros. Nesse
microuniverso, uma célula verme-
lha sangüínea é um gigante com
2.500 nm de circunferência. Já esta
folha de papel deve ter por volta de
100 mil nm de espessura. Para me-
xer com tamanhos dessa ordem, a
nanotecnologia usa dispositivos me-
nores que 100 nm. No jargão de
nanocientistas, estamos falando de
disruptive innovations. Cá entre nós,
inovações perturbadoras ou que cau-
sam rupturas.

COMO COMEÇOU

O momento fundamental desse
novo campo de conhecimentos, em
que a realidade de hoje começou
a ser vislumbrada, é creditado ao
físico norte-americano Richard
Feynman, por sua palestra in-
titulada "Há muito espaço lá embai-
xo", proferida em 1959. Na ocasião,
ele profetizou aos cientistas do Ins-
tituto de Tecnologia da Califórnia
que, num futuro não muito distan-
te, os engenheiros poderiam mani-



pular os materiais átomo por áto-
mo. Mas só em 1981 a nanotec-
nologia saiu do plano abstrato, com
a criação do microscópio de tu-
nelamento eletrônico pela IBM de
Zurique, na Suíça. A invenção va-
leu o Prêmio Nobel para Heinrich
Rohrer e Gerd Binnig e, com ela, os
cientistas finalmente puderam ter
uma visão topográfica do átomo. O
microscópio de Rohrer e Binnig
funciona fazendo uma varredura ou
levantamento topográfico do átomo
analisado, por meio de uma espécie
de sonda. Tudo de acordo com as
leis da mecânica quântica. Um elé-
tron pode, por exemplo, comportar-
se como partícula e como onda. A
imagem microscópica acontece
quando o elétron "viaja" através
de um "túnel" entre as eletros-
feras (camadas externas dos áto-
mos, onde circulam os elétrons)
da agulha da sonda e da amostra.
Daí o nome tunelamento. Para
isso ser possível, a ponta da agu-
lha deve ter a espessura de um
átomo. Poucos anos depois dessa
marcante invenção, os maiores la-
boratórios já dispunham de um
microscópio atômico.

"A manipulação atômica vai re-
volucionar o uso dos plásticos, já
que um único material poderá ter

inúmeras utilidades", afirma Susana
Liberman, especialista em po-
liolefinas da Braskem, empresa do
ramo petroquímico que há três anos
investe em parceria de pesquisa com
a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

COMPUTAÇÃO

De fato, a nanotecnologia pro-
mete aplicações revolucionárias
tanto no campo industrial quanto
na área de computação. Isso porque
ela permite um aumento na capa-
cidade de armazenar e de processar
dados dos computadores. Perto dos
avanços que a nanotecnologia traz,
como a M-RAM (memória de aces-
so randômico magnético), os atuais
leitores de disk drive podem ser
comparados aos antigos toca-discos.

De acordo com Barbara Jones -
diretora de Materiais e Fenômenos
Magnéticos do Centro de Pesquisa
de Almaden da IBM-EUA, e que deu
palestra em São Paulo, em julho,
durante o Congresso Internacional
de Nanotecnologia (Nanotec 2005)
-, nos próximos 20 anos a compu-
tação quântica terá um grande de-
senvolvimento. É cada vez maior,
segundo ela, a demanda por agili-
dade e pela memória não-volátil



(que não perde os dados na falta de
energia) nos computadores. Os in-
vestimentos internacionais nessa
área chegaram a US$ 75 bilhões em
2004. O National Science Foudation
(NSF), instituição americana espe-
cializada em pesquisa e desenvolvi-
mento da ciência, calcula que em
2015 essa quantia poderá crescer em
mais de 30%. No Brasil, embora as
cifras sejam bem menores, existe
uma intensa produção de artigos
científicos, muitos deles premia-
dos por renomadas instituições
internacionais. O orçamento de
ciência e tecnologia para 2005 e
2006 é de R$ 80 milhões, de acor-
do com prof. Jorge Humberto Ni-
cola, titular da Secretaria de Políticas
e Programas de Pesquisa e Desenvol-
vimento (Seped) do Ministério de
Ciência e Tecnologia.

QUATRO REDES

Indícios de que a nanotec-
nologia começa a ocupar espaço e
importância do lado de cá do Equa-
dor podem ser vistos em iniciativas
como a formação de quatro princi-
pais redes de pesquisadores em di-
versas áreas: a NanoSemiMat, que
atua em semicondutores e respecti-
vas aplicações; a rede de Nano-

biotecnologia; a rede NanoMat, que
atua em materiais em geral; e a rede
Renami, voltada para a interface
com a arquitetura molecular e a área
de química. Também foi destaque
na Nanotec 2005 a formação de um
grupo de trabalho para criar o Cen-
tro Nacional de Nanometrologia no
Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro), do qual participam
representantes do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, por meio do Inmetro,
e do Ministério de Ciência e Tec-
nologia, por meio do Seped. Para o
presidente do Inmetro, João Alziro
Herz da Jornada, esse centro será
fundamental para maior aproxima-
ção entre comunidade científica
acadêmica e indústria. Na opinião
de Jornada, "estamos diante de uma
terceira fase na vida industrial bra-
sileira". Segundo ele, a primeira es-
teve voltada para a importação de
tecnologia estrangeira; a segunda
veio com a gestão pautada na oferta
de qualidade como diferencial; e a
terceira será daqui para a frente,
quando as inovações científica e
tecnológica determinarão a sobre-
vivência das empresas. "Acredito
que o Inmetro terá papel decisivo
no engajamento do setor privado
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nas pesquisas em nanociência", afir-
ma ele. "Por isso o centro será aber-
to à comunidade."

A grande estrela nacional em
nanotecnologia, neste momento, é
a chamada língua eletrônica, desen-
volvida pela Embrapa. Trata-se de
um equipamento capaz de reconhe-
cer sabores com uma sensibilidade
até mil vezes maior que a da língua
humana. Ele pode não apenas dis-
tinguir diferentes tipos de vinho,
mas especificar a safra e o produ-
tor. Segundo o pesquisador Osval-
do Novais de Oliveira Júnior, do
Instituto de Física da USP de São
Carlos (SP), o aparelho é útil para
avaliar a qualidade da água e de ali-
mentos, além de exames de sangue
e urina. Outra pesquisa de sucesso,
também made in Brazil, é o método
para detecção de proteínas de ori-
gem animal em rações destinadas a
mamíferos, patenteado pela Embra-
pa em 2002. O procedimento inclui
o uso de aparelhos de última gera-
ção, denominados espectrômetros
de massa, cuja tecnologia é com-
parável à que está sendo usada pe-
los robôs Spirit e Opportunity nas
pesquisas feitas em Marte pela Nasa,
órgão estatal americano encarregado
do programa espacial.

OBSTÁCULOS

A falta de instrumentação é o
que mais dificulta a arrancada
nanotecnológica em países, como o
Brasil, onde a miséria não pode ser
medida em nanômetros. Montar
um laboratório com todos os equi-
pamentos necessários a pesquisas
desse tipo é um investimento carís-
simo. E nanotecnologia é, basica-
mente, manipulação de materiais.
Os laboratórios brasileiros que mais
se destacam são o da Embrapa e o
Laboratório Nacional de Luz
Sincrotron (LNLS) em Campinas
(SP). Barbara Jones, da IBM-EUA,
é categórica em afirmar que a saída

Barbara Jones: nada de
feitos individuais

para esse impasse é a criação de cen-
tros compartilhados de pesquisa.
"Nada de feudos individuais", reco-
menda ela. Barbara informa que a
IBM dispõe de oito laboratórios no
mundo inteiro; cada um deles de-
senvolve uma vocação específica,
mas todos mantêm permanente in-
tercâmbio de informações. Essa
conduta cooperativa se estende para
outros âmbitos. As universidades
americanas, por exemplo, transfe-
rem conhecimentos continuamen-
te para a indústria por meio de pu-
blicações especializadas, palestras,
eventos, intercâmbios e visitas. Com
a proliferação de empresas do tipo
"ponto-com", afirma Barbara, hou-
ve um certo esvaziamento das salas
de aula nos cursos de Física e Com-
putação, pois os jovens estavam
mais interessados em trabalhar com
atividades diretamente ligadas à
internet. "As empresas tiveram que
buscar profissionais indianos e chi-
neses para ocupar esse espaço", afir-
ma ela. "Mas a bolha se desfez e esse
panorama está mudando."

Pela rapidez com que aumen-



tam os investimentos em nano-
tecnologia, deduz-se que trata-se de
uma área muito atraente. Mas
atraente para quem? Quem seriam
os beneficiários? Não seria cedo de-
mais para alardear as nanomara-
vilhas, sem que se tenha ainda ple-
no conhecimento dos riscos? Ques-
tionamentos como esse motivaram
a realização do 1° Seminário Inter-
nacional de Nanotecnologia, Socie-
dade e Meio Ambiente, realizado
em outubro de 2004, em São Pau-
lo (SP). O encontro reuniu pesqui-
sadores, cientistas e empresários
ávidos por mais informações nes-
se campo e foi considerado um
marco na aproximação entre as
ciências humanas, sociais e exatas,
na trilha de um conceito mais
amplo da universalização do co-
nhecimento. "O seminário trouxe
à tona um debate antigo, mas pou-
co exercitado, que é a democrati-
zação da ciência e tecnologia", afir-
ma o organizador do evento, Pau-
lo Roberto Martins, professor e
pesquisador do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT) do Es-
tado de São Paulo.

Muito pouco se sabe dos riscos
reais das nanopartículas. Se por um
lado uma nanopartícula pode pene-
trar qualquer superfície sólida para
prevenir ou combater doenças
como câncer no interior da célula,
mesmo dentro do cérebro, por ou-
tro pode fazer uma bala perfurar um
tanque de guerra. Qual a toxicidade
da nanopartícula? O que acontece
com elas depois de atingido o obje-
tivo? Se são investidores industriais
que patrocinam e determinam as
agendas de pesquisa, não seria por
isso que há pouca pesquisa a respei-
to dos riscos? Por essas e outras per-
guntas, os próprios cientistas, a
maioria da área social, lembram
cada vez mais o Princípio de Pre-
caução, formulado em 1998, em
Wisconsin, EUA. Cientistas, advoga-
dos, legisladores e ambientalistas o

resumiram deste modo: "Quando
uma atividade representa ameaças
de danos ao meio ambiente ou à
saúde humana, medidas de precau-
ção devem ser tomadas, mesmo se
relações de causa e efeito não forem
estabelecidas cientificamente."

NO COTIDIANO

Muitos de nós já usam, sem sa-
ber, os frutos dessa nova tecnologia.
Os pneus dos carros, por exemplo,
incorporam partículas chamadas
negro-de-fumo, sem as quais eles
não teriam a consistência que têm.
O que não se sabe é qual o ciclo de
vida dessas nanopartículas ou se elas
são lançadas no meio ambiente du-
rante o atrito. O air-bag também
tem nanodispositivos. Da mesma
forma, os filtros solares envolvem
nanopartículas, caso contrário se-
riam densos e pastosos.

Em breve deve estrear o filme
baseado no livro Prey, de Michael
Crichton, que apresenta um cená-
rio apocalíptico para o futuro. Ro-
bôs auto-replicantes saem do con-
trole de seus inventores e destroem
tudo o que encontram pela frente.
Essa idéia de nanomáquinas que se
auto-reproduzem rapidamente é
conhecida como graygoo. Começou
com um livro de Eric Drexler,
Engines of Criation, escrito em 1986,
que fala de nanofábricas.

Como se vê, esse estranho prefi-
xo, nano, sinaliza um universo maior
do que parece à primeira vista. Já se
fala, por exemplo, em nanotimistas,
nanopessimistas, nanossegurança e
até em nanodemocracia - uma equi-
pe eleita por representantes de todos
os países para nortear os caminhos
da nano tecnologia. Mas seria o caso
de nos perguntarmos se não preci-
saríamos também de uma nanorre-
flexão, em especial nos espaços edu-
cacionais. Aliás, deles sairão os pro-
fissionais que vão criar as futuras
inovações tecnológicas.

Fonte: Ensino Superior, a. 7, n. 83, p. 20-25, ago. 2005.




