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Nanotecnologia. Acostume-se com essa palavra, pois cada vez mais
ela vai estar no dia-a-dia das pessoas, das empresas, dos profissionais. Mas
antes de qualquer coisa, é preciso entender que um nanômetro eqüivale
a um bilionésimo de metro. Imagine uma praia que começa em Recife,
Pernambuco e vai até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. São
cerca de 300 quilômetros de distância. Pois então, um grão de areia nessa
imensidão seria proporcional a um nanômetro em um espaço de um
metro. Incrível, não? "Nano" vem do grego e significa "anão".

Tudo começou em 1985, quando dois cientistas da IBM foram
agraciados com o Prêmio Nobel por terem criado o microscópio de
tunelamento de campo, aparelho que hoje é considerado o maior exis-
tente. Ele vai muito além do que é perceptível pelo olho humano,
percebe o comportamento dos materiais e, digitalmente, o transforma
em imagem. Esse acessório tornou possível manipular individualmente
nada menos do que um átomo, a menor unidade possível de um ele-
mento químico.

Assim, diversos países do mundo com seus centros acadêmicos e
cada um no seu campo de interesse buscou as próprias formas de utilizar
esse instrumento, sempre voltadas a interesses específicos. Uma das ações



NOLOGIA
era a mistura de átomos, com o intuito de criar novas moléculas. Um deles
juntou os de carbono, até que conseguiu criar uma esfera. Descobriu que
60 deles assumem tal formato físico, uma esfera geométrica, oca, capaz de
encapsular outros átomos.

Mas, na prática, qual é a relação entre tal novidade e as empresas de
certos setores e seus funcionários? Com isso, soube-se, por exemplo, que
seria possível irradiar de dentro para fora uma célula cancerosa. Em algum
tempo, essa descoberta poderá revolucionar a medicina na luta contra uma
das piores doenças que assolam a humanidade. E tem muito mais: espe-
cialistas garantem que, ainda este ano, grandes e pequenas empresas vão
tirar de seus laboratórios produtos baseados na nanotecnologia e lançá-los
no mercado. Como a nanotecnologia lida com a manipulação de partícu-
las de um bilionésimo de metro, a revolução promete benefícios que
variam de uma tinta que dura décadas a medicamentos de ação mais rá-
pida e efetiva ou bolas de golfe desenhadas para "voar" em linha reta.

UM NOVO CONCEITO
Evidentemente que cientistas, médicos e pesquisadores já trabalham

nisso e não fariam se não fosse a nanotecnologia. É ela quem traz novos
conceitos revolucionários de encapsulamento, também voltados a outros
fins. E, assim, a técnica continuou agregando átomos, até que surgiu uma
forma tubular, ou seja, vieram os nanotubos. Eles são incrivelmente
minúsculos, l0 mil vezes mais finos do que um fio de cabelo.

E a ciência tornou-se capaz de trabalhar no nível nanométrico, crian-
do possibilidade de se atuar em vários campos. Quando se trabalha nessa
escala, as leis de Newton não funcionam, têm que ser adaptadas para outra
lei, a mecânica quântica. Exemplo: pega-se uma barra, um ímã, e quebra-
se em micropartículas, que ainda serão imantadas. Mas se for para a escala
nanométrica, essas moléculas perdem tal característica. Cria-se um campo
de novas descobertas espetaculares, tanto que cada país tem seus centros de
pesquisas nanotecnológicas, abrindo fronteiras desse conhecimento.

O meio acadêmico está avançando nesse "grande" universo. Há 32
países na vanguarda, um conjunto de investimentos na nanotecnologia
que chegará a algo em torno de US$ 100 bilhões ao final de 2005. Em
Taiwan, por exemplo, recentemente o governo direcionou verbas à pro-
dução de ampla variedade de itens que empregam nanotecnologia. Até
2008, os investimentos devem chegar a US$ 10 bilhões. "O governo



definiu a nanotecnologia como o setor mais impor-
tante para o futuro crescimento econômico de
Taiwan", disse Su Tsung-tsan, diretor geral do Centro
de Pesquisa de Nanotecnologia (NTRC).

"Enquanto isso, no Brasil, ainda se discute na
ordem de milhões de reais", lamenta Ronaldo
Marchese, diretor da RJR, promotor e idealizador do
Nanotec Expo, Congresso Internacional de
Nanotecnologia, que espera reunir mais de mil dire-
tores e empresários em julho próximo. "São altas as
expectativas de mercado para produtos da nanotec-
nologia: cerca de US$ l trilhão nos próximos 10 a 15
anos, com a possibilidade de que o Brasil ocupe talvez
1% desse faturamento", contabiliza Paulo Roberto de
Almeida, do NAE - Núcleo de Assuntos Estratégicos,
vinculado à Presidência da República.

No Brasil há alguns pólos de pesquisa e desen-
volvimento, como em São Carlos (SP), na Unicamp,
na UFMG, na UFRJ, na UFRRS, entre alguns ou-
tros. "O governo brasileiro demonstra ter acordado
para a importância desse tema, do mais alto nível
estratégico, com a meta de despertar essa conscienti-
zação no meio empresarial", observa Marchese.

"Na indústria brasileira, os esforços estão con-
centrados nos setores de materiais, químico e farma-
cêutico. Ela tem um enorme potencial de aplicação
no setor de (nano) eletrônica e tecnologias de infor-
mação", frisa Fernando Galembeck, professor titular
na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
onde leciona disciplinas de Físico-Química de
Colóides e de Superfícies, Introdução à Ciência de

Polímeros, Química Aplicada, Química Geral e
Termodinâmica (Estatística e de Não-Equilíbrio).

Ele lamenta que no Brasil praticamente não exis-
tam empresas nas áreas de semicondutores,
microeletrônica e de equipamentos para as tecnolo-
gias de informação. "Mas todos os setores da econo-
mia podem receber aplicações de tecnologia, inclu-
sive o setor público, e o de serviços e o agronegócio",
ressalta Galembeck, que coordenou a elaboração de
um programa importante no Ministério da Ciência
e Tecnologia, em 2003.

NOVAS INDÚSTRIAS, NOVOS
MERCADOS

Há, no mundo, cerca de 450 eventos anuais
sobre nanotecnolgia, nenhum na América Latina até
então — o dos dias 6 e 7 de julho, em São Paulo (SP),
será pioneiro. Cada vez mais ela será analisada pela
ótica industrial, não pela científica, com temas volta-
dos à prática, aos impactos que terá nos diversos seg-
mentos econômicos, da indústria, do comércio etc. A
nanotecnologia espera a entrada do setor privado.
"Mas os empresários brasileiros ainda estão com a
ilusão de que é coisa para o futuro, contudo, já está
acontecendo. Tanto que há produtos no mercado
desenvolvidos a partir dela", adverte o diretor
Ronaldo Marchese.

Ele cita exemplos como uniformes utilizados nas
Olimpíadas, carros da Mercedes-Benz com tinta
automotiva nanotecnológica — têm micro-
nanomoléculas de cerâmica que se transformam



numa carapaça de cerâmica por dentro da tinta, de
maneira que não se consegue riscar o veículo. Já os
japoneses desenvolveram um aço especial que se
expande em 80% e volta à posição original, o que
impede que as carcaças dos motores trinquem.

"A nanotecnologia induz, quase que natural-
mente, ao surgimento de novas indústrias e de novos
mercados que, ao configurarem um novo padrão,
superior, de produção fabril e manufatureira, não tar-
darão a se impor como a mais nova fronteira da civi-
lização industrial" resume.

A QUINTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Há várias situações nas quais descobertas pro-

porcionadas pelo acesso às substâncias nanométricas
abrem novas perspectivas que geram demanda por
profissionais diversos. Uma empresa que fabrica uma
máquina, por exemplo, e possui um componente
que gera problemas tem como buscar uma solução. E
possível ir à comunidade científica e pedir que se crie
outra, de um material mais resistente à temperatura,
aos impactos etc.

Já se prevê que no Brasil haverá uma carência de
profissionais no setor da física, da química, da biotec-
nologia, que recorrem à nanotecnologia. São campos
de trabalho que se abrem. "O país está muito atrasa-
do nesse trem, e precisa fazer um esforço imenso para
pegar o último vagão. Se a informática foi uma re-
volução, a nanotecnologia também é, e algo como a
quinta revolução industrial", compara o idealizador
Ronaldo Marchese.

"MEGACREMES"
Quando se invade o terreno da nanotecnologia,

expõem-se a trilhões de átomos para combater o mal
que, pode-se imaginar, tem como atingir o ponto
específico, focado. O uso de nanocápsulas dentro de
cremes e filtros solares já está no mercado. Novos
produtos rejuvenescedores da face das mulheres
aproveitam os resultados das pesquisas na área.

Nos Estados Unidos, os investimentos em na-
notecnologia batem a casa dos US$ 3 bilhões anuais,
sendo 10% voltados a produtos de beleza. Estimativas
do Ministério da Ciência e Tecnologia prevêem que o
Brasil aplicará, até o final de 2005, R$ 46,7 milhões.
Em moeda americana, menos de US$ 18 milhões, ou
0,6% do que o "Tio Sam" investe no setor.

Por meio das descobertas nanotecnológicas, a
indústria de cosméticos pesquisa novos produtos
como cremes de combate às rugas que possam atuar
especificamente nas mais profundas camadas da pele.
Já existem alguns que conseguem alcançar esses pon-
tos que de tão pequenos eram impossíveis de serem
atingidos antes da "era" nanométrica.

Há mais recursos do gênero nas prateleiras das
lojas japonesas, por exemplo. "Isso vai abrir o campo
de trabalho para a química como nunca se viu na
história", prevê Marchese. Ele aposta que esse movi-
mento dará origem a novos plásticos, frios, novos
materiais, caso de tecidos antichama existentes.
"Bombeiros irão usar, por exemplo", assegura.

Uma parceria entre a Dupont e a Secretaria de
Defesa dos Estados Unidos voltada para o Instituto
do Futuro planeja como serão protegidos os soldados
do amanhã. Estão em desenvolvimento ainda tecidos
para uniformes que retêm o calor do corpo, impedin-
do que os militares sejam detectados à noite
por equipamentos de infravermelhos de seus inimi-
gos. E mais: as peças permitirão a identificação por
fotos de satélite.

No setor têxtil, por exemplo, é feita uma divisão
em duas áreas. Trata-se de uma longa cadeia de pro-
dução, das fibras à peça de vestuário, com vários
setores industrias que atuam nesse processo.
"Conseguimos acrescentar materiais nano que pro-
porcionam resistência a mofo ou a bactérias. É pos-
sível até incorporar efeitos de fibra sintética a mate-
riais naturais como celulose", cita Frits V Herbold,
especialista na área de Nanotecnologia Têxtil.
"Proteção contra fogo, a raios ultravioleta, óleos e
água, tornando o material mais facilmente lavável ou
limpo são outras possibilidades."

Com isso, os profissionais de cada área precisam
dominar melhor o material que manuseiam para
compreender o que estão fazendo. Há novas oportu-
nidades para engenheiros que atuam na elaboração
dos novos produtos derivados da nanotecnologia.
São variados materiais exigidos em mercados globais.
Os maiores são Europa, China e Estados Unidos.
"Independentemente de os produtos já terem merca-
do por aqui, as empresas brasileiras têm que dominar
essa tecnologia para terem maior potencial de expor-
tação. Assim podem criar nichos em mercados
globais", observa Herbold.



Os nanorobôs que se expandem no Japão são
máquinas em escala nanométrica que, segundo um
comunicado feito pelos japoneses, chegam às
câmaras fotográficas de um milímetro cúbico. Com
isso, mapeiam o corpo de dentro para fora. Eles
também poderão ser colocados no sistema sangüí-
neo da pessoa, com o intuito de desentupir artérias,
fazer microcirurgias de dentro para fora etc.

E uma possibilidade de miniaturização incon-
cebível há algum tempo, exceto em filmes de ficção
científica, como Viagem Fantástica, de 1966, dirigi-
do por Richard Fleischer. Nele, uma equipe de
cientistas segue em uma viagem submarina dentro
de um corpo humano. O objetivo é chegar ao cére-
bro para fazer uma delicada operação. A equipe é
miniaturizada antes de iniciar a aventura.

Por enquanto, na vida real, uma empresa
desenvolveu um novo filme plástico com capaci-
dade que triplica a durabilidade dos alimentos nele
embalados. Como? Veta totalmente o acesso de
gases, o que é excelente para sucos, por exemplo.
São tendências que parecem mesmo irreversíveis,
como o revestimento de matérias com itens não
metálicos, plásticos, e o uso do nanotubo em escala.
"Quebrar um palito de fósforo é fácil, a caixa inteira
de uma só vez não, o mesmo conceito é utilizado
para ele", compara Ronaldo Marchese.

No campo empresarial espera-se a nanotec-

nologia embarcada nos produtos, mas acredita-se
que muito em breve, praticamente em dois anos,
no máximo, haverá geladeiras com sensores na
porta que indicarão quando houver algo estragado
lá dentro, a partir dos gases detectados por
nanosensores. Placas de nanocélulas solares podem
estar na roupa, no carro, com aplicações práticas
fantásticas e cada fabricante terá sua idéia que irá
virar diferencial de mercado.

Um estudo feito na Inglaterra prevê que até
2015, produtos com nanotecnologia embarcada
deverão consumir algo em torno de l trilhão de
euros em investimentos voltados às pesquisas. O
mundo gráfico espera sofrer alterações, como na
confecção do papel. Enquanto nos vidros, as
moléculas deverão se tornar tão próximas que os
espaços hoje existentes entre elas não mais existirão.
Isso faria com que o limpador de pára-brisa deixas-
se de ser necessário, pois nenhuma gota d'água se
acumularia sobre ele.

Há mais produtos a caminho, como novos
pneus, com borrachas tão compactas, fechadas, que
ele deverá ser enchido uma só vez. Esperam-se óleos
tão lubrificantes que serão capazes de preservar as
características, a ponto de o recipiente do motor vir
lacrado de fábrica. "Da mesma forma que hoje não
se troca ou completa-se água de bateria, como no
passado, não irão mais trocar o óleo", compara
Ronaldo Marchese.

É interminável a lista de idéias, projetos e
invenções já disponíveis que foram, estão sendo e
serão desenvolvidas a partir da nanotecnologia.
Cada país, o Brasil entre eles, está em busca do seu
nicho. Muitos cientistas apostam que os brasileiros
irão focar a biotecnologia. Alemães deverão criar
máquinas que terão capacidades dobradas ou tri-
plicadas. E aí vão surgindo os nanoequipamentos,
que permitem agregar partículas em um fio de teci-
do, por exemplo. O campo dos aparelhos para
desenvolvimento dos mesmos está aberto, escanca-
rado para quem quiser embarcar.

Fonte: Vencer!, ano 6, n. 67, p. 40-44, 2005.




