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Imagine poder remover, uma a uma, as células cancerosas de um 

paciente? Ou substituir o sangue humano por nanorrobôs, capazes 

de selecionar de forma inteligente os nutrientes que nosso corpo          

necessita? Estas e outras ideias já fogem do campo da ficção científi-

ca e estão mais próximas da realidade do que se imagina. 

Um dos grandes temas atuais, a nanociência permitiu a manipu-

lação da matéria, átomo por átomo, possibilitando a construção 

de estruturas minúsculas capazes de funcionar como as grandes,       

preservando os recursos materiais. A nanotecnologia é associada 

a diversas áreas de produção e o seu desenvolvimento tem um im-

pacto cada vez mais significativo na sociedade, criando produtos           

duráveis, limpos e inteligentes.

No entanto, os interesses políticos e industriais a transformaram 

em seu oposto: de construção de aparelhos a partir de um átomo à 

miniaturização de objetos utilizando milhões de átomos. 

Nanociências: a revolução do invisível analisa este processo de trans-

formação de uma tecnologia “limpa” em algo que utiliza amplamen-

te os recursos naturais. O livro apresenta os episódios marcantes da 

história da nanotecnologia e suas perspectivas futuras, relatando 

os interesses políticos e econômicos relacionados, sobretudo, à in-

dústria bélica (e capitaneados pelos Estados Unidos) que levaram ao 

desvirtuamento das pesquisas na área.

Os autores, um pesquisador e uma jornalista científica, são otimis-

tas. Para eles, se o público tiver conhecimento do que ocorre, será 

mais fácil inverter a tendência atual e a nanociência poderá se voltar 

para seu objetivo principal: o desenvolvimento sustentável.

CHRISTIAN JOACHIM, pioneiro na pesquisa em nanociências, é 

responsável por diversas descobertas e invenções nesse campo e já      

recebeu dois Prêmios Feynman de Nanotecnologia (1997 e 2005). 

Dirige a área de nanociências do Centre National de la Recherche 

Scientifique em Toulouse e um grupo de pesquisas em Cingapura.

LAURENCE PLÉVERT é jornalista dedicada à divulgação científica. 
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