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GRANDES coisas a partir de um 
pequeno

 mundo ! 
… como é que a NANOTECNOLOGIA está a mudar o 
universo? 
 
por Paula Vilarinho 
 
Diz-se que os Homens não se medem aos palmos. A História da humanidade está 
repleta de exemplos de grandes Homens de baixa estatura ... Mas tal como os 
homens as tecnologias também não se medem aos palmos. É precisamente este o 
caso das Nanotecnologias.  

E o que são as Nanotecnologias? 
Define-se por Nanotecnologia, a construção e utilização de materiais, dispositivos e 
máquinas na escala nanométrica (atômica / molecular) (1 e 100 nanômetros(nm)), 
fazendo uso de propriedades únicas que ocorrem naquelas pequenas dimensões e, 
onde fenômenos singulares permitem novas aplicações [1]. Abrangendo ciência, 
engenharia e tecnologia à nanoescala, a Nanotecnologia envolve visualização, 
medição, modelação e manipulação da matéria nessa escala de comprimento, ou 
seja, à escala do nanómetro. [1] 

Quão grande é um nanómetro? 
Um nanômetro é um bilionésimo de um metro (1.000.000.000 de vezes mais 
pequeno do que 1 metro, ou seja 1 x 10-9 m). É mesmo pequeno, tão pequeno que 
qualquer objecto de dimensão nanométrica não se detecta, a não ser que se 
utilizem microscópios poderosíssimos. A noção de quão pequeno um nanómetro é 
surge quando se compara 1 nanómetro com objetos comuns (Figura 1). Assim, o 
diâmetro de uma bola de futebol é 26 cm ou seja, 260.000.000 nm, de um fio de 
cabelo é cerca de 0,1 mm ou 100.000 nm, das células vermelhas do sangue 
aproximadamente de 0,007 mm ou 7000 nm, de um nanotubo de carbono cerca de 
1 a 10 nm e da hélice do ADN (ácido desoxirribonucleico) de aproximadamente 2 
nm. 

Propriedades que se tornam diferentes à nanoescala ... 
Mas não se trata apenas de dimensão de escala. O mais interessante, e 
tecnologicamente desafiante, é que as propriedades de alguns materiais mudam 
nesta escala de dimensões, permitindo aplicações absolutamente únicas. 
À escala nanométrica os efeitos quânticos tornam-se importantes e as propriedades 
electrónicas dos sólidos são alteradas por redução das suas dimensões. 
Macroscopicamente as propriedades de qualquer material são a média de um 
comportamento quântico que afecta todos os átomos. À medida que se reduzem as 
dimensões, há um ponto a partir do qual o comportamento deixa de ser médio e, 
passa a ser ditado por interações a nível individual, atómico ou molecular, que pode 
ser muito diferente do comportamento destas entidades (átomos ou moléculas) 
quando agregadas numa estrutura de dimensão macro. Os efeitos quânticos 
tornam-se significativos para dimensões iguais ou inferiores a 100 nanómetros. 
Assim, pontos de fusão, fluorescência, condutividade elétrica, permeabilidade 
magnética, reatividade química, entre outras propriedades, podem mudar à escala 
do nanómetro. Concretamente, substâncias opacas podem tornar-se transparentes 
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(p.ex. cobre); materiais estáveis podem tornar-se instáveis, i.e. combustíveis (p.ex. 
alumínio); materiais insolúveis podem tornar-se solúveis (p.ex. ouro). 
O ouro é sem dúvida um bom exemplo. Na escala macro, o ouro é um óptimo 
condutor de calor e eletricidade, mas “insensível” à luz. No entanto, à escala 
nanométrica, nanopartículas de ouro podem absorver luz incidente, transformando-a 
em calor, calor este que pode ser suficiente para ser usado como um bisturi térmico 
miniaturizado, para aniquilar células nefastas em organismos vivos. 
 

 
 

Figura 1: Quão grande é um nanómetro? Um nanômetro é um bilionésimo de um metro ( 1 x 
10-9 m) (adaptado de [1]) 

 
Um outro caso paradigmático é o do reforço das propriedades mecânicas. Por 
exemplo, os nanotubos de carbono (CNTs), com espessuras de cerca de 1000 
vezes inferiores à de um cabelo humano, são mecanicamente mais resistentes do 
que o aço (resistência à tração até 60 GPa para os CNTs contra 2 GPa para o aço). 
A sua combinação com outros materiais, como os polímeros, tem permitido fabricar 
materiais muito leves e muito resistentes mecanicamente. É fácil de perceber a 
importância destes novos materiais. Imagine-se só a economia de combustível, se 
estes compósitos substituíssem todos os materiais metálicos do habitáculo de um 
automóvel ... 
O efeito causado pelo aumento da razão entre superfície e volume dos materiais à 
nanoescala é mais um exemplo claro do impacto da diminuição das dimensões. Se 
considerarmos um cubo de 1 cm de lado, o total da sua área de superfície é 6 cm2. 
Se subdividirmos esse mesmo cubo em pequenos cubos de 1 mm de lado, o total 
da sua área de superfície será agora de 60 cm2. Mas se subdividirmos ainda mais, 
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em cubos de 1 nm de lado, a sua área de superfície total passará a ser 60.000.000 
cm2. Este incremento brutal de área superficial específica aumenta, por exemplo, 
drasticamente as propriedades catalíticas de alguns materiais. Esperam-se 
catalizadores ultra-eficientes produzidos à base de nanopartículas. 
As superfícies super-hidrofóbicas nanoestruturadas e o efeito lótus são um outro 
exemplo emblemático da Nanotecnologia. A folha da Flor de Lótus (Nelumbo 
Nucifera Lotus) é conhecida por não molhar, ou seja, uma gota de água sobre a sua 
superfície mantém a sua forma esférica, deslizando facilmente. A este efeito chama-
se o efeito lótus (Figura 2). Um efeito semelhante é observado nas folhas da 
Salvinia Gigante uma samambaia aquática, nativa do sudeste do Brasil, que 
permanece flutuante na superfície da água. Superfícies como a da folha da Flor de 
Lótus ou da Salvinia Gigante, são impermeáveis, auto limpantes e muito mais 
resistentes à contaminação por microorganismos. Materiais com superfícies desta 
natureza têm inúmeras aplicações tecnológicas importantes; são exemplos têxteis e 
superfícies impermeáveis e autolimpantes. Para se conseguir uma superfície super-
hidrofóbica é necessário, juntamente com as propriedades químicas, controlar a 
topologia da superfície. No caso da Flor de Lótus, a presença de nanocristais de 
cera tornam a superfície das suas folhas super-hidrofóbicas. No caso da Salvinia 
Gigante, um emaranhado de cabelos, que termina na forma de uma pá batedora de 
bolos, recobre a sua superfície tornando-a igualmente super-hidrofóbica. Neste 
último caso o arranjo sofisticado da superfície permite a retenção de ar debaixo de 
água, o que tecnológica e economicamente e do ponto de vista ambiental poderá 
ser relevante para o desenvolvimento de revestimentos de navios com baixo 
coeficiente de atrito e arrasto [3]. Tirando partido das Nanotecnologias, a criação de 
padrões de rugosidade superficial regular e à escala nanométrica e, em alguns 
casos, com funcionalização com nanopartículas, permite criar superfícies super-
hidrofóbicas. A Figura 2 ilustra o padrão à escala nanométrica de organização 
superficial das folhas da Salvinia Gigante [3] e de superfícies de materiais super-
hidrofóbicos criados por recurso à Nanotecnologia.  
Estes são apenas alguns exemplos do impacto tecnológico da diminuição de 
dimensões até à escala nanométrica. 	  

Aplicações 
É assim fácil entender porque razão a construção e utilização de materiais, 
dispositivos e máquinas na escala nanométrica é tão importante. Tratam-se de 
tecnologias com grande potencial social e económico, de uma enorme 
transversalidade, abrangendo um vasto número de áreas com finalidades 
industriais, sociais, militares, ambientais, legais e que vão desde as aplicações 
médicas, químicas, biológicas, físicas, computacionais, comunicações até aos 
materiais, entre muitas outras. Espera-se que trabalhando à nanoescala se 
enfrentem alguns dos maiores desafios atuais da humanidade, através do 
desenvolvimento de: i) energia limpa, segura e de baixo custo, ii) materiais 
resistentes e mais leves, iii) dispositivos médicos e medicamentos para detectar e 
tratar doenças mais eficazmente e com menos efeitos colaterais, iv) sistemas de 
iluminação ultra eficientes, v) sensores para detecção e proteção de pessoas e 
ambiente, entre outros. Os principais benefícios da Nanotecnologia incluem a 
melhoria / optimização e diminuição de custos associados a métodos de produção e 
a produtos; desenvolvimento de novos métodos de fabrico e produtos; automação 
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de tarefas até agora impossíveis devido a restrições físicas; e economia de 
recursos, conducentes a um desenvolvimento sustentável. 
 

 
 

Figura 2: Ilustração da super-hidrofobicidade das folhas da Flor de Lótus e da Salvinia 
Gigante e do padrão à escala nanométrica de organização da superfície (adaptado de [3]) 

 
 
Devido à enorme variedade de potenciais 
aplicações os governos de países 
desenvolvidos têm feito grandes 
investimentos na área de investigação e 
desenvolvimento. A União Europeia 
considerou atualmente no âmbito do seu 

novo programa quadro, Horizon 2020, a investigação, inovação e desenvolvimento 
na área das Nanotecnologias como chave para um fortalecimento da economia 
europeia [2]. Portugal não é exceção e, mais precisamente, no laboratório 
Associado Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos (CICECO) 
da Universidade de Aveiro, há várias linhas de investigação e desenvolvimento em 
Nanotecnologias, que cobrem o desenvolvimento de materiais para as tecnologias 
de informação e comunicação, materiais para a energia e aplicações industriais e 
biomateriais. 

Limitações 
No entanto não há bela sem senão! A elevada área superficial especifica das 
nanopartículas e nanomateriais e a sua elevada reactividade face a biorganismos, 

“ ... A verdade é que grande parte 
do fascínio da Nanotecnologia 
advém dos fenómenos quânticos e 
de superfície, característicos da 
matéria à nano escala. ...” 
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levanta questões importantes do foro da saúde pública. O tamanho extremamente 
pequeno de nanomateriais torna-os mais rapidamente absorvidos pelo corpo 
humano, relativamente a partículas de maiores dimensões. A forma como essas 
partículas se comportam dentro do corpo humano não ainda é completamente 
conhecida. Sobrecarga de fagócitos, degradação ou acumulação de nanoparticulas 
em órgãos, mecanismos de regulação de enzimas e outras proteínas, são aspectos 
atualmente em estudo. Tratando-se as Nanotecnologias de uma área emergente, 
existe um grande debate na comunidade, sobre até que ponto as Nanotecnologias 
serão benéficas ou maléficas para a saúde humana. Atualmente, um dos objectivos 
da Nanomedicina é também entender os aspectos relacionados com a toxicidade e 
impacto ambiental dos materiais nanométricos. 
 
Este artigo foi apenas uma pequena introdução ao tema das Nanotecnologias. Há 
muito mais para dizer sobre o assunto até porque as Nanotecnologias vieram para 
ficar (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3: Avanços básicos na ciência e tecnologia aparecem duas vezes por século e 
correspondem a massiva criação de riqueza (adaptado Red Herring, Maio 2002). 
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