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Esqueça o genoma humano, a clonagem e tudo o mais. A nova sensação no campo das

pesquisas é a nanotecnologia. A União Européia e o governo americano investem caminhões

de dinheiro nessa nova promessa. Para se ter uma idéia do porte dos investimentos, basta di-

zer que a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia do governo americano contará com um orça-

mento de US$ 2,36 bilhões entre os anos de 2003 e 2006. Só para 2004, são US$ 849 milhões.

As pitonisas contemporâneas, nesse caso materializadas na figura da Fundação Nacional de

Ciências, dos Estados Unidos, já mandaram avisar que esse setor pode se converter em uma

indústria de US$ 1 trilhão anuais por volta de 2015. De olho nessa tendência, a FAPERJ está

criando o seu Instituto Virtual de Nanociências e Nanotecnologia, sob a coordenação do físi-

co Fernando Lázaro Freire Jr., diretor do Departamento de Física da PUC-Rio. A função do Ins-

tituto Virtual é fazer as competências existentes no estado do Rio funcionarem de maneira

mais eficiente, integrando uma rede de pesquisadores com temas de atuação em comum,

concentrando esforços e otimizando o uso de equipamentos.

Mas a nanotecnologia promete dar um certo trabalho. No iní-

cio deste ano, o Grupo de Ação sobre Erosão, Tecnologia

e Concentração (ETC), que deflagrou a campa-

nha contra a Monsanto no campo dos alimentos

transgênicos, no início da década de 90, pediu uma

moratória para as pesquisas nanotecnológicas.

Em junho, o mesmo grupo promoveu um encontro

no Parlamento Europeu com ativistas britâni-

�cos do Greenpeace e do GeneWatch. Esses gru-

pos reivindicaram a criação de protocolos

para a manipulação de nanopartículas de-

vido aos riscos de toxicidade. Para entender a

mais recente onda tecnológica, suas origens e

implicações, ouvimos o coordenador do

mais novo instituto virtual da FAPERJ. 

As promessasda nanotecnologia
menos é mais:

Quando



Quando será lançado o Instituto Virtu-
al de Nanociências e Nanotecnologia?
O Instituto Virtual fez uma pri-
meira reunião para discutir a pro-
posta de sua criação em julho. Em
seguida, foi formado um comitê
gestor por membros de várias insti-
tuições do Rio. O lançamento ofi-
cial ficou marcado para o fim de
outubro. 

Como você define nanotecnologia?
A nanotecnologia é a manipulação
em escala atômica e molecular vi-
sando à produção de novas estru-
turas ou procurando replicar estru-
turas existentes na natureza. Quan-
do é produção de conhecimento,
chama-se nanociência; quando re-
verte em produto, é nanotecno-
logia. É como se fosse um chinês
comparado com a população da
China. É uma parte por bilhão. 

Essa escala vai de um nanômetro a
cem nanômetros? 
O nanômetro é difícil de visualizar.
Se você enfileirar cinco átomos de
silício, isso representa um nanô-
metro. O diâmetro de uma hélice do
DNA é da ordem de dois nanôme-
tros. Nanômetro é uma medida ade-
quada para quando há poucos áto-
mos. No senso comum, há gente que
usa a noção de que é a milionésima
parte do fio de cabelo. E aí as pes-
soas se perguntam sobre que cabelo
seria esse. Se for um índio, o cabelo
é muito fino; se for um negro, o ca-
belo é grosso. A diferença é de um
fator 100 no diâmetro do cabelo. 

Que características da nanoescala fa-
zem com que estruturas dessa dimen-
são se comportem de forma tão difer-
ente das estruturas em maior escala?
Na realidade, estamos no domínio
da física quântica. Os fenômenos
quânticos se manifestam nessa es-
cala. A mecânica quântica é conhe-
cida há 80 anos, não é uma coisa de

ontem. E é bem estabelecida. O que
existe realmente de diferente é que,
hoje, existe uma série de técnicas
experimentais. Os paradigmas dessas
técnicas são os microscópios de tu-
nelamento e de força atômica, que
permitem a nossa intervenção nessa
escala, que é a morada da mecânica
quântica e da física quântica.

Alguns especialistas afirmam que as
próprias ferramentas para os pes-
quisadores desse ramo de conheci-
mento já são as primeiras aplicações
atuais da nanotecnologia. 
Mais ou menos. Há uma área de
atuação, aliás muito importante
para o estado do Rio, que é a de ca-
tálise – a aceleração de processos
químicos na área, por exemplo, do
refino de petróleo. Isso é nanotec-
nologia, mas não é ferramenta para
os pesquisadores. Só que é a velha
nanotecnologia. As pessoas já a
produziam sem etiquetar com esse
nome. 

Alguns estudiosos também afirmam
que, na realidade, o que hoje está se
chamando de nanotecnologia são
desenvolvimentos cumulativos atri-
buídos às ciências dos materiais e à
tecnologia coloidal, entre outras.
Claro que é uma continuidade.
Existe um famoso artigo de Richard
Feynman – muito citado, mas mui-
to pouco lido –, em que ele diz
mais ou menos o seguinte: “Nós
podemos manipular em escala atô-
mica. Precisamos ter equipamentos,
mas isso é possível". Ele estava fa-

lando de algo diferente da anti-
gravidade, pois isso seria uma coisa
nova. “O que proponho é usar todo
o potencial do conhecimento das
leis da física quântica que temos
hoje." Quando Feynman escreveu
esse famoso artigo – acho que, ori-
ginalmente, é uma palestra de fim
de curso no California Institute of

Technology –, ele chamava atenção
para isso. Quando se trabalha em
nanoescala, não está se propondo
uma revolução na ciência, porque
esse já é o campo de atuação da
mecânica quântica. 

Então, você não é partidário daquela
corrente em nanotecnologia que
acredita que a nanociência represen-
ta uma ruptura radical com relação à
ciência que vem sendo feita hoje?
Não concordo com isso. Na reali-
dade, estamos no campo da evo-
lução do conhecimento científico
dos últimos anos. Tanto é que exis-
tem áreas hoje que, quando olha-
mos para trás, vemos que são áreas
top, como catálise. O que há de
realmente muito diferente é que,
além de ter o microscópio de força
atômica e o microscópio de tunela-
mento, hoje se pode produzir mate-
riais com controle em escala atômi-
ca. Há uma série de ferramentas que
permitem a manipulação de nanob-
jetos, o que antes não existia. Isso
trouxe um potencial de aplicação
enorme. Outra coisa que caracteriza
a nanociência é a interdisciplinari-
dade. É muito mais forte hoje do
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lação da China, uma parte por bilhão. Hoje, equipamentos como os

microscópios de tunelamento e de força atômica permitem nossa

intervenção nessa escala, que é a morada da física quântica.



que era há alguns anos. Agora, é
comum ver projetos de pesquisa
envolvendo físicos, químicos, bió-
logos, engenheiros, cada um com
sua abordagem – e todas igual-
mente relevantes. Com a nano-
ciência, em vez de estarmos crian-
do uma nova disciplina, estamos
tendendo a aglutinar conhecimen-
tos que, antigamente, eram mais
compartimentalizados do que hoje. 

Como é que vai funcionar o Instituto
Virtual?
O Instituto Virtual é um programa
da FAPERJ que procura usar as
competências existentes no estado
do Rio de maneira mais eficiente.
Não existe a idéia de ser construí-
do um prédio ou um instituto físi-
co, mas sim integrar uma rede de
pesquisadores com temas de atua-
ção em comum e buscar concentrar
esforços e otimizar uso de equipa-
mentos. Num primeiro momento,
identificamos as áreas com mais
destaque no Rio, que não são as
únicas. São elas: materiais mag-
néticos; compósitos; catálise e
fenômenos de superfície; nanoes-
truturas biológicas; nanoestruturas
à base de carbono e dispositivos à
base de materiais nanoestrutura-
dos. São seis áreas de atuação que
não esgotam o potencial do estado,
mas certamente apresentam a
maior massa crítica de pesquisa-
dores. No primeiro momento, o
apoio da FAPERJ, dada a situação
orçamentária, se concentrará em
bolsas. Há perspectiva de montar-

mos programas de pesquisa utili-
zando as facilidades que já existem
nas instituições. A FAPERJ, junto
com o PADCT ( Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), está fazendo um in-
vestimento expressivo em equi-
pamentos de médio e grande porte.
O instituto deverá reunir aproxi-
madamente 80 membros, dos quais
cerca de 70 professores doutores.

Costuma-se afirmar também que há
muita especulação sobre o que pode
ser a nanotecnologia em termos de
resultado. Algumas pessoas dizem
que podemos ter aplicações de cur-
to, médio e longo prazos. As de curto
prazo seriam os desdobramentos cu-
mulativos de ciências já consa-
gradas. De médio prazo seriam os
desafios que representam, por e-
xemplo, a miniaturização dos com-
ponentes eletrônicos, agora que nos
aproximamos dos limites dessa pos-
sibilidade em termos de ciência con-
vencional...  
Esse é um caso interessante. Você
pega os dispositivos que temos
em um roadmap que é publicado
anualmente, se não me engano. É
um guia para saber onde estão os

pontos de estrangulamento dessa
tendência de Pentium 2, 3, 4, 5 e
por aí vai. Isso chegará a um limite
de miniaturização do qual você
não pode ir além. É o limite mes-
mo! Você começa a ter problemas
teóricos e tudo o mais. Não fun-
cionará porque você sabe que, na-
quela dimensão, se passar as lar-
guras de linhas abaixo de 1 a 2
nanômetros, o transistor vai parar
de funcionar. Você sabe hoje qual é
o limite do dispositivo. O que a
nanotecnologia pode fazer? Qual o
material alternativo na evolução da
microeletrônica do silício? Estamos
na era do silício desde a década de
60. Chegará um ponto onde o silí-
cio se esgotará como material para
transistores, e a sua substituição só
será possível com outros materiais
e outros enfoques para construí-lo.
Entra aí a computação quântica,
novos materiais, principalmente
plásticos e polímeros. Nessas solu-
ções alternativas ao silício, a nano-
tecnologia certamente terá um pa-
pel importante. É conhecendo a
estrutura do muito pequeno que
eventualmente poderemos propor a
substituição do silício por outra
coisa ou outro tipo de computador
ou de dispositivo. 

Já as perspectivas de longo prazo se-
riam o sonho de Eric Drexler, de ter-
mos máquinas que fabricarão tudo
que encontramos na natureza...
Aí é delírio mesmo. Não levo a me-
nor fé, não será por aí. Não haverá
o submarinozinho do filme Viagem
Fantástica, e, se houver, não será o
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Essa tendência de Pentium 2, 3, 4, 5 vai chegar a um limite de miniatu-

rização do qual não se pode ir além. A nanotecnologia certamente terá

papel importante para achar soluções alternativas. Mas não acredito em

delírios como o submarinozinho do filme Viagem Fantástica.

O risco de rejeição popular à nanotecnologia existe. Mas as pessoas

que ficam contra o desenvolvimento tecnológico, na Europa em

particular, não moram em casas sem aquecimento, não deixam de

andar de carro, usar computador e falar ao telefone celular. 



submarino nuclear de hoje reduzi-
do um bilhão de vezes. Será uma
outra coisa, com função de sub-
marino. Aliás, já existe. Estão sen-
do pesquisados, na área de nano-
biotecnologia, os drug deliveries.
Você poder injetar na pele ou no
sangue uma partícula que ficará
certo tempo circulando no corpo
para atuar, por exemplo, no fígado.
Há pessoas trabalhando nisso. 

Se até agora há muito desconheci-
mento envolvendo as nanotecnolo-
gias, uma vez que é uma disciplina
ainda embrionária, de onde vem a
crença em suas infinitas possibili-
dades? Você não teme que aconteça
uma bolha especulativa com a na-
notecnologia? 
Não. Em geral o conhecimento tem
uma explosão quando surge uma

idéia nova. Depois, há dois cami-
nhos: ou cresce continuamente se
for algo consistente ou pode sim-
plesmente decair. Quando falamos
nos problemas envolvidos na es-
cala nano, são tantos os exemplos
de sucesso que não temo afirmar
que essa área tem futuro. 

Apesar de as aplicações de nanotec-
nologia propriamente ditas pare-
cerem distantes e objeto de alguma
especulação teórica, os investimen-
tos de governos seguem a todo vapor
nessa área. Acredita que o público
esteja bem informado dos desafios
científicos, sociais e econômicos
dessa nova tecnologia? Não teme
que se repita com a nanotecnologia o
que aconteceu com os transgênicos,
em termos de aceitação pública?

No Brasil, infelizmente, os investi-
mentos ainda são poucos. Nessa
área de pesquisas, eles são clara-
mente insuficientes para a deman-
da qualificada que existe atual-
mente nas agências de fomento.
Uma coisa que o Instituto Virtual
pretende fazer é a divulgação cien-
tífica em escolas, criar uma home
page educativa para esclarecer ao
estudante o que está sendo feito e
as limitações envolvidas. O analfa-
betismo científico em um mundo
que vive de conhecimento é muito
ruim. É democrático informar o
cidadão, com seriedade, sobre os
riscos e tudo o mais. No caso dos
transgênicos, todo cidadão tem de
ser bem esclarecido, e não ser alvo
de propaganda. É importante que
as pessoas sejam informadas sem
paixões sobre esses problemas, até

para tomar decisões políticas. Se eu
sou devidamente informado e acho
que os transgênicos são ruins e há
um deputado que os defende, ele
perde meu voto. Mas é preciso que
as pessoas sejam esclarecidas com
o máximo de isenção. 

Alguns pesquisadores em ciências
sociais já alertam para o risco de que
a rejeição ocorrida com os trans-
gênicos possa se revelar com relação
a todas as novas tecnologias.
Esse risco sempre existe. Eu li no
jornal O Estado de S. Paulo que o
Greenpeace estava reclamando dos
novos materiais nanoestruturados,
que ainda não contavam com uma
avaliação de risco. Obviamente,
sempre existem pessoas que ficam
nessa posição contrária ao desen-

volvimento tecnológico. Mas essas
pessoas, na Europa em particular,
não moram em casas sem aqueci-
mento, não deixam de andar de
carro, de usar computador e de
falar ao telefone celular. Essa re-
sistência ao desenvolvimento do
conhecimento científico é pura ig-
norância. 

As visões triunfalistas sobre a nano-
tecnologia e a reação a elas no exte-
rior, antes mesmo de essa nova tec-
nologia vingar, não nos dão uma
prévia da polarização dos debates
que estão por vir? De um lado, os tri-
unfalistas afirmam que teremos
fábricas moleculares em nossos la-
res. De outro, os que dizem que na-
norrobôs entrarão em nós e farão al-
gum estrago. Como falar de nano-
tecnologia em uma perspectiva rea-
lista com o debate já polarizado des-
sa forma?
O problema é que os que criam a
visão triunfalista e a catastrofista
têm muito espaço na mídia, justa-
mente por terem propostas espeta-
culares e um discurso assustador.
Se alguém disser que vamos con-
tinuar a fabricar remédios, agora
melhores, que vamos ter um sis-
tema de transporte melhor, mais
barato, menos poluente, isso não
venderá jornal. Acho que o Institu-
to Virtual da FAPERJ deve ter um
papel esclarecedor.  

Como você vê esse debate no Brasil?
A opinião pública não sabe do que
se trata. Há, quando muito, um ou
outro artigo no jornal. Acho que
ainda se dá muito pouco espaço
para caracterizar uma tendência,
qualquer que seja ela. Precisamos
explicar para a sociedade por que
vamos colocar dinheiro em nano-
tecnologia, ainda mais num país
carente como o Brasil.

Claudio Cordovil
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Nós precisamos explicar para a sociedade por que vamos colocar di-

nheiro em nanotecnologia, ainda mais num país carente como o Brasil.

O Instituto Virtual da FAPERJ vai ajudar nisso.


