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    7

Este livro convida a um mergulho no infi nitamen-
te pequeno, e, uma vez “lá embaixo”, a brincar com 
um único átomo ou uma única molécula. Nossa ex-
periência comum jamais trabalha com esses objetos 
unitariamente, pois eles são pequenos demais para 
serem tocados um a um. Qual o tamanho de um áto-
mo? Em vez de fornecermos sua dimensão — um 
bilionésimo de metro, ou seja, um milionésimo de 
milímetro —, podemos nos perguntar que tama-
nho ele teria se eu, leitor deste livro, tivesse o tamanho 
do planeta. Um átomo, nesse caso, seria uma bolinha 
de um milímetro. E se fosse grande como uma moeda, 
então eu, leitor, cresceria até minha cabeça tocar o 
Sol. Um átomo, portanto, não pode ser visto com 
nossos olhos nem com nossos mais potentes micros-
cópios ópticos.

Em 1981, foi inventado um novo instrumento, 
o microscópio de tunelamento, o qual permite for-
mar a imagem de um único átomo ou de uma única 

In t rodução

O maravilhoso está em todos os infi nitos



8    Nanociências

molécula de cada vez numa tela de computador. Mas os micros-

cópios “eletrônicos” já forneciam imagens de átomos numa tela 

fosforescente nos anos 1950. Em contrapartida, o microscópio de 

tunelamento é o primeiro instrumento que permite igualmente 

tocar, com sua pequena ponta, um único átomo de cada vez, e 

ao mesmo tempo deslocá-lo à vontade. Em geral, quando toca-

mos em alguma coisa, os bilhões de átomos dos nossos dedos 

entram em “contato” com os bilhões de átomos do objeto tocado. 

Porém, a ponta do microscópio de tunelamento é tão fi na que 

permite realmente tocar um único átomo e até mesmo construir, 

átomo a átomo, arquiteturas atômicas inéditas. Essa ponta torna-

se o prolongamento do dedo do cientista.

O microscópio de tunelamento também está transformando 

nossa relação com a matéria. Com esse microscópio como ferra-

menta, surgiu uma abordagem tecnológica diferente, que consiste 

em construir, átomo a átomo, estruturas cada vez maiores, em 

“monumentalizá-los” até que cada qual constitua uma máquina 

minúscula capaz de funcionar como uma grande máquina. Esta é 

uma abordagem ascendente da construção de um dispositivo, que 

está na contracorrente da miniaturização.

Imaginemos, por exemplo, que se queira fabricar um cubo um 

milhão de vezes menor que um grão de areia, isto é, que medis-

se um nanometro de lado, ou seja, um bilionésimo de metro. Para 

construir esse nanocubo será preciso agregar 60 átomos um a um. 

Essa tecnologia ascendente de construção átomo a átomo, possí-

vel graças ao microscópio de tunelamento, chama-se “nanotecno-

logia”. Na abordagem descendente da miniaturização, seria preci-

so obter 100 bilhões de bilhões de átomos para fabricar o mesmo 

nanocubo a partir de um cubo de um centímetro.

Logo, por essência, a nanotecnologia é uma tecnologia que 

preserva os recursos materiais. Porém, ao longo dos anos, a de-

fi nição de nanotecnologia tornou-se cada vez mais elástica: ela 
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transformou-se em “nanotecnologias”, que não dizem mais 

respeito apenas à manipulação da matéria átomo a átomo, mas fa-

zem referência a todas as técnicas que permitem fabricar “objetos 

pequenos” com uma precisão da ordem do nanometro, quando 

põem em jogo bilhões de átomos, e não mais alguns poucos.

Como passamos da nanotecnologia dedicada ao desenvolvi-

mento sustentável para as nanotecnologias “saco de gatos” que 

conhecemos hoje? Essa evolução, que relataremos no Capítulo 1, 

resultou de uma inacreditável operação política, em que se mistu-

ram guerra de infl uência, dinheiro e competição. Em poucos anos, 

ela desviou a nanotecnologia de seu objetivo inicial. As nanotec-

nologias de hoje, que utilizam os mesmos princípios tecnológicos 

de antes da invenção do microscópio de tunelamento, impelem a 

miniaturização a seu extremo e fl ertam com a escala nanométri-

ca. Devemos-lhes extraordinários dispositivos medindo algumas 

dezenas de nanometros de lado, o que signifi ca que compreen-

dem vários milhares de átomos. Descreveremos estas pequenas 

maravilhas no Capítulo 2, que retraçará os episódios marcantes 

da aventura da miniaturização, frequentemente confundida com 

aquela da nanotecnologia.

No Capítulo 3, contaremos a verdadeira história da nanotec-

nologia. Durante muito tempo os físicos sonharam em aproximar-

se o máximo possível de um átomo ou de uma molécula. Com o 

microscópio de tunelamento, o sonho dos físicos tornou-se re-

alidade. Agora eles podem ter acesso a uma molécula e estudá-

la como se a tocassem com o dedo. A exploração desse mundo 

material “lá embaixo” apenas dá seus primeiros passos. Os físicos 

buscam saber se os fenômenos observados nessa escala obedecem 

às leis que conhecemos ou se irão pôr em xeque nossos conheci-

mentos de física.

Com o microscópio de tunelamento, pode-se a priori cons-

truir, átomo a átomo, todas as estruturas moleculares possíveis e 
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imagináveis! A síntese de novas moléculas decerto não é impos-

sível. Centenas delas são produzidas diariamente nos laborató-

rios, as quais entram na composição de corantes, remédios etc. 

Mas essas novas moléculas são fabricadas aos bilhões e bilhões de 

exemplares ao mesmo tempo (uma só gota de água contém mais 

de 1.500 bilhões de bilhões de moléculas!), enquanto a molécula 

fabricada sob a ponta do microscópio de tunelamento constitui 

um exemplar único.

Equipados com um microscópio de tunelamento, os físicos 

e químicos não iriam perder a oportunidade de conceber novas 

moléculas para com elas confeccionar, por exemplo, as mais mi-

núsculas nanomáquinas, dispositivos mecânicos ou máquinas de 

calcular. Essa abordagem ascendente é promissora: já se estudou o 

funcionamento de surpreendentes engenhocas minúsculas, cons-

tituídas por uma única molécula, e veremos no Capítulo 4 com 

que poderiam parecer as máquinas das gerações seguintes.

Um dia, certamente será possível construir estruturas maio-

res, por exemplo, moléculas do mundo vivo, como o DNA, pro-

teínas e membranas para protegê-las. Mas o que irá acontecer uma 

vez reunido todo esse aparato molecular? A vida estaria no fi m da 

monumentalização? O mundo vivo exerce sobre nós um fascínio 

do âmbito do sagrado. Onde se esconde a essência da vida no 

monumental aglomerado de átomos constituído por uma célula? 

No Capítulo 5, indagamos se a fantasia de recriar a vida ex nihilo 

tem alguma possibilidade de se concretizar.

As nanotecnologias levantam outras questões desconcertan-

tes: as nanomáquinas poderiam tornar-se autônomas e escapar ao 

nosso controle? Poderiam ser tóxicas e prejudiciais ao ambien-

te? As nanotecnologias suscitam debates apaixonados, mas, para 

além disso, o progresso científi co é uma questão, oscilando en-

tre as vantagens e os inconvenientes de suas aplicações. Faremos 
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uma exposição desses debates e indagaremos, no Capítulo 6, se 
cabe temer a exploração desse infi nitamente pequeno.

Este livro propõe-se a descrever o que são realmente as nano-
tecnologias e a refl etir sobre suas consequências científi cas e práti-
cas. Para isso, é preciso redescobrir essa vontade de compreender 
que é característica do ser humano. Nós a associamos comumente 
a estrelas, galáxias, ao imensamente grande. Mas o maravilhoso 
está em todos os infi nitos.

Imagem obtida por microscopia de tunelamento de 51 átomos de ouro (mais 
um átomo não identifi cado) depositados na superfície de um cristal de ouro. 
Os átomos aparecem nessa imagem como pequenas protuberâncias de 0,15 
nanometro (nm: milionésimo de milímetro) de altura. Cada um dos átomos 
de ouro foi deslocado pela ponta do microscópio para escrever a palavra 
“NANO”. A precisão do posicionamento é da ordem de 0,05nm, e a menor 
distância entre dois átomos de ouro nas letras é de 1,2nm. Essa escrita átomo 
a átomo foi realizada para este livro num microscópio de baixa temperatura 
da empresa Createc, por Soe We-Hyo e Carlos Manzano, pesquisadores do 
grupo Atom Technology, do instituto IMRE, da agência A*STAR, Cingapura, 
dirigido pelo autor. Tamanho real da imagem: 10nm x 30nm.




