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NANOTECNOLOGIA

Claudio Nazareno

1. INTRODUÇÃO

1 nanômetro = 1/1.000.000 de milímetro   ou

= 1/10.000 da espessura de um fio de cabelo   ou

= menor que um poro da pele humana ou

= do tamanho de moléculas e particulas.

Nanotecnologia, um grande nome para a ciência do invisível. Essa nova
área que manipula diretamente partículas, moléculas e átomos como se fosse um nano-brinquedo de
construção espera transformar a civilização e, é claro, acena com faturamentos da ordem de US$ 1
trilhão em negócios, o dobro do faturamento atual do setor farmacêutico mundial, de acordo com
estimativas do National Science Foundation, órgão de fomento à pesquisa americano, similar ao
nosso CNPq.1,2 

Algumas das promessas da nanotecnologia são tornar os materiais mais
duráveis e leves, diminuir e tornar mais potente a eletrônica e tornar os tratamentos médicos mais
eficazes e precisos. O lado assustador dessa ciência é que ela poderá controlar o ser humano a
níveis inimagináveis.

Para melhor entender essa nova ciência é preciso se definir corretamente
as terminologias. Assim como existe a tecnologia e a biotecnologia, existe também a
nanotecnologia e a nanobiotecnologia. Enquanto a primeira trata de todo tipo de tecnologia que
envolve a manipulação de produtos e processos a nível molecular - da ordem de nanômetros - a
última será utilizada para caracterizar processos com aplicação biológica. Espera-se uma
verdadeira revolução quando essas duas modalidades sejam indistinguíveis, isto é, quando possa-
se brincar com átomos e moléculas a ponto de se criar um pedaço de DNA juntando átomo por
átomo.

                                                          
1 Ciência do invisível ganha espaço no Brasil. O Globo, 20/3/4.
2 Region sees big market in the little things. The Washington Post, 16/10/3; pg. E.01.
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2. POSSÍVEIS APLICAÇÕES (FACTÍVEIS E FUTUROLOGIA)

A nanotecnologia já é uma realidade. Os protetores solares não precisam
ser mais aqueles cremes que pintam a cara de branco. Atualmente, os bloqueadores utilizam
partículas nanoscópicas, o dióxido de titânio. Igualmente, existem as calças que não mancham.3 Mas
sem dúvida, das possíveis aplicações em estudo, os chamados nanobots é a que mais curiosidade
e temor traz aos cientistas e à sociedade em geral. O fato de poder se trabalhar em máquinas do
tamanho de moléculas, que podem penetrar na corrente sangüínea e reparar o DNA ou combater
diretamente males como o câncer parece extremamente animador. Em compensação, tamanha
(ou, no caso, a falta de tamanho) tecnologia pode se tornar uma arma letal caso se descontrole ou
seja fabricada com fins maléficos. O que poderia acontecer caso um nanobot construído para matar
determinadas células defeituosas, ou por exemplo o colesterol, tenha um defeito, se reproduza de
maneira descontrolada e comece a destruir células perfeitamente funcionais? Esse é o mais novo
pesadelo da ciência, chamado de grey goo nos EUA. Em uma outra situação, imagine-se o poder
letal que poderia ser alcançado caso um laboratório terrorista produza em grande escala um
dispositivo nanoscópico que possa ser injetado em um sistema de ar condicionado? Esse é o lado
escuro dessa nova ciência que está tirando o sono de pesquisadores e futurólogos de plantão.

Outra faceta da nanotecnologia será o seu impacto transformador na
sociedade atual. Como outras criações industriais revolucionárias, a nanotecnologia deverá acabar
com uma série de produtos e indústrias importantes na atualidade. Se existem as calças à prova de
manchas, o que acontecerá com os removedores de manchas e as tinturarias e os tintureiros?
Também se fala em pinturas auto-limpantes. Qual seria então o futuro dos lava-jatos, dos
produtos de limpeza para carros e dos lavadores de carros? Será que terá de ser criado um
mecanismo legal para garantir os empregos tradicionais, tal como se fez para evitar o desemprego
dos frentistas proibindo o funcionamento de auto-postos de gasolina no país?

Passando para o lado dos exemplos concretos no campo da
nanobiotecnologia, uma empresa britânica obteve a patente de um método para produzir a fibra
das teias de aranha. O método consiste em inserir o gene da aranha responsável pela produção da
teia em cabras. Dessa forma, o leite produzido por essas cabras possui a proteína da teia de
aranha o qual pode ser isolado para a produção de fibras finas e extremamente resistentes.4 O que
pode ser uma excelente aplicação para a engenharia de materiais traz sérias implicações no que diz
respeito ao manejo dos materiais e à biossegurança.

Na nanoeletrônica, os emissores de luz orgânicos - OLEDs - dispositivos
nanofinos constituídos de sanduíches de carbono, irão possibilitar o desenvolvimento de telas de
computadores dobráveis e finas como um papel, tais como as mostradas no filme holliwoodiano

                                                          
3 Nanotechnology; University gets grant to study nanoscience ethics. Science Letter, 22/9/3, pg.13.
4 O papel do médico na vida moderna. Folha de São Paulo, 18/4/1
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"Minority Report". O laboratório de Optoeletrônica Molecular da PUC-Rio já possui uma linha
de pesquisa para essa aplicação.5

Para a área de fármacos, podem ser citadas as novas cápsulas
desenvolvidas a partir de produtos naturais. Espera-se que com o advento de nanocápsulas e
princípios ativos nanométricos serão obtidas vantagens terapêuticas. A empresa Nanocore,
incubada na USP de Ribeirão Preto, está trabalhando no desenvolvimento de vacinas e
medicamentos para diversas doenças, tais como, tuberculose, leishmaniose, artrite, diabetes e
câncer de pele, utilizando manipulação nanométrica.6

Não muito longe da futurologia de conectarmos o cérebro a
computadores para a realização de downloads ou uploads, um chip do tamanho de um grão de arroz
a ser implantado sob a pele humana, foi lançado recentemente nos EUA. O dispositivo servirá
para identificação e para confirmação de informações médicas. O Food and Drug Administration,
FDA, órgão federal americano responsável pela área de alimentação e de remédios, similar à
Anvisa brasileira, decidiu por liberar a comercialização do equipamento desde que houvesse a
garantia de que os dados não fossem armazenados no próprio chip e sim separadamente.7

O pesquisador americano Steen Rasmussen do Los Alamos National
Laboratories, EUA, profetizou, em 1995, que em 25 anos teriámos alguma coisa com vida
totalmente feita pelo homem. 8 Já se passaram quase dez anos, mas ainda faltam quinze para
sabermos se será verdade.

3. AÇÕES DO GOVERNO

Em 2001 o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT - criou quatro redes
de pesquisa na área da nanotecnologia: Rede de Materiais Nanoestruturados, Rede de
Nanotecnologia Molecular e de Interfaces, Rede de Pesquisa em Nanobiotecnologia e Rede
Cooperativa para Pesquisa em Nanodispositivos Semicondutores e Materiais Nanoestruturados.
Em três anos de funcionamento, essas redes, representam 40 instituições e mais de 200
pesquisadores. Uma das metas do Ministério é transformar os estudos resultantes dessas redes,
em conhecimento tecnológico aplicado, isto é, patentes. Levantamentos daquele órgão indica que
existem 17 patentes brasileiras nesse campo.

O MCT criou em 2003 um Grupo de Trabalho para apresentar uma
proposta de desenvolvimento para a nanociência e a nanotecnologia, como forma de subsidiar o

                                                          
5 Ciência do invisível ganha espaço no Brasil. O Globo, 20/3/4.
6 Àrea farmacêutica tem grande potencial de desenvolvimento. Valor Econômico, 24/3/4.
7 Nanotechnology: small wonder of grey goo nightmare? Amy Michelle DeBaets; Ethics & Medicine; 19/3/3,
pág. 183.
8 Do you believe in magic? Stevens Tim. Industry Week, 21/8/95, vol. 244, num. 15, págs. 66-72.
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Programa de Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia e incluí-lo no Plano
Plurianual - PPA - de 2004-2007. O documento (http:// www.mct.gov.br/ Temas/ Nano/
prog_nanotec.pdf) traça um diagnóstico, sugere objetivos e linhas de pesquisa e estima os
resultados esperados e o orçamento necessário. Um resumo do relatório será itemizado a seguir:

i Temas de pesquisa:
a) nanofabricação (redução de microeletrônicos, litografia, sistemas de manipulação, etc);
b) nanometrologia (desenvolvimento de instrumentação e componentes);
c) nanomateriais (biomateriais, metálicos, cerâmicos, poliméricos, etc);
d) nanotecnologia funcional (eletrônica, optoeletrônica, eletrônica molecular, etc);
e) energia (dispositivos para geração, células de combustível, etc)
f) molecular (biotecnologia, membranas, reconhecimento molecular, sensores, manipulação,

etc);
g) nanoagregados (colóides, filmes, partículas, etc);
h) funcionalização de materiais (construção de sensores e dispositivos e etc);
i) software (modelagem e realidade virtual).

ii Objetivos:
a) capacitação do país para a competição internacional e o patenteamento de produtos;
b) formação de recursos humanos em alta tecnologia;
c) formação de uma rede nacional de laboratórios e centros de pesquisa em nanotecnologia;
d) aumentar a sinergia entre empresas e instituições de P&D;
e) agregar valor à industria brasileira;
f) criação de empresas inovadoras;
g) informar a sociedade sobre as novas tecnologias desenvolvidas.

iii Principais metas do programa até 2007:
a) aumentar de 600 para mais de 1000 os pesquisadores no setor;
b) ampliar de 17 para mais de 40 as patentes registradas;
c) evoluir de 1 para mais de 20 produtos exportáveis;

iv Orçamento (total até 2007 em milhões de reais):
a) implantação de novos laboratórios (6), reformas de existentes (37) e implantação de redes

(R$ 284 mi.);
b) apoio às redes e a laboratórios (R$ 30 mi.);
c) gestão do programa (R$ 1.4 mi.);
d) P&D (R$ 86 mi.).

v Resultados esperados:
a) criação e consolidação de pequenas e médias empresas de alta tecnologia diretamente

envolvidas com nanotecnologia;
b) inserção de nanoprodutos na indústria;
c) capacitação dos recursos humanos no país aumentando a interação universidade x

empresa;
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d) planejamento das atividades dos laboratórios;
e) geração de riqueza e empregos bem remunerados;
f) maior competitividade industrial do país;
g) redução da dependência tecnológica e da conseqüente remessa de divisas do país.

4. PROJETO DE LEI DE BIOSSEGURANÇA

No presente ano de 2004, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei de Biossegurança, PL 2.401/03. Atualmente, o projeto se encontra em tramitação no Senado.
A proposição cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBIO) e estabelece normas de segurança para a produção
e a pesquisa em organismos modificados geneticamente, OGM.

Na proposta da Câmara, é estabelecido que os interessados em realizar
atividades com OGM deverão obter autorização prévia do CTNBIO. Essa medida gerou muita
polêmica no meio acadêmico, naturalmente avesso a controles externos, uma vez que foi
considerado como um empecilho à pesquisa devido à rotulada morosidade burocrática do
governo.

Uma análise mais profunda do projeto indica que a questão do manejo
dos produtos nanobiotecnológicos pode estar corretamente normatizado, caso aprovado tal como
encaminhado à Câmara Alta. No entanto, os demais aspectos da nanotecnologia não são
abordados, até porque, não era o foco daquela proposição, aprovada no calor das discussões
sobre a soja transgênica e demais alimentos com OGM.

5. ORÇAMENTO DO SETOR

Em abril, o Governo Federal lançou um pacote de medidas para a
promoção industrial, envolvendo R$ 14,5 bi. No entanto, o setor de nanotecnologia, chamado
pelo governo de "portador de futuro", foi excluído da lista de prioridade nos investimentos, assim
como todo o setor de biotecnologia. Como exceção, o recém criado Centro de Biotecnologia da
Amazônia (CBA) foi contemplado com verbas para a sua operacionalização.

No orçamento do MCT estão previstos para o Programa de
Nanotecnologia, R$ 77,7 milhões para o período de 2004 a 2007, sendo quase R$ 9 milhões em
2004. Esse valor representa o dobro do aplicado em 2003 que foi de R$ 4 milhões.

Uma fonte alternativa de recursos para o setor são os fundos setoriais.
Dos projetos aprovados, estima-se que R$ 3,6 milhões dos CT-Petro e CT-Energ sejam
destinados à área.
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6. AÇÕES NO MUNDO

Enquanto o Brasil planeja investir, os já ditos, R$ 77 milhões no seu
programa de nanotecnologia, os Estados Unidos reservou US$ 850 milhões em 2004 para o seu
National Nanotechnology Initiative, dos US$ 2,3 bilhões aprovados pela House of Representatives em
2003 para o plano trienal.9,10 O programa americano, parceria pública e privada, pretende,
ousadamente, estender a expectativa de vida em 20 anos e tornar os benefícios acessíveis a todos,
sem, no entanto, transformar o ser humano. A iniciativa americana possui o apoio do Congresso
que aprovou o investimento por acreditar que esse novo campo poderá gerar muitos empregos e
divisas para o país.11 

Nos EUA existe a preocupação de regulamentar as atividades do setor,
uma vez que se tem plena convicção de sua potencialidade transformadora da humanidade,
visando enquadrar não somente os pesquisadores mas também alterar a ética e o arcabouço
jurídico existente. Como resultado dessa inquietação, a lei americana de nanotecnologia já foi
aprovada (ver adiante).

No entanto, esse é um assunto que traz inúmeros desdobramentos como
é o caso dos marcadores genéticos de doenças. Apesar do atual Presidente Bush ter declarado ser
contrário à discriminação trabalhista e de seguros com base em informações genéticas, as
discussões dessa matéria não avançaram na House of Representatives, a Câmara dos Deputados deles,
por mais de cinco anos.12 Em 2003 foi aprovado no Senado americano o projeto de lei proibindo
a discriminação genética (S1053), que está atualmente em tramitação na câmara baixa. Há também
outra proposição em tramitação naquela casa desde 2003, a HR1910.13

A Comissão Européia, poder executivo do bloco, se encontra atualmente
no seu 6o Programa de Diretrizes (2002-2006) que está fortemente focado em nanotecnologia. Do
programa, que reserva 13 trilhões de euros a atividades de pesquisa e desenvolvimento, � 1,3
bilhões serão destinados para a "temática prioritária de pesquisa em nanotecnologia, materiais
baseados em conhecimentos e novos processos industriais".14 No ano de 2003, a Comissão
Européia investiu � 350 milhões e os governos da Alemanha (� 250 milhões), França (� 180
milhões) e Inglaterra (� 130 milhões) foram os maiores investidores de programas nacionais
independentes. O programa europeu aposta em cinco componentes de pesquisa e
                                                          
9 Ethics for a very small world. G Pascal Zachary. Foreign Policy, jul/ago 2003; pág. 108.
10 President Bush Signs Nanotechnology Research and Development Act., 3/12/3
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/12/20031203-7.html, acessado em 24/5/4.
11 Big plans from the smallest science. Neil Munro. National Journal; 6/3/4, pg.724.
12 Bioethics: toughest policy calls of era. Francine Kiefer Staff. The Christian Science Monitor, 10/8/1, pág. 1.
13 Sítio Internet do Office of Legislative Policy and Analysis:
http://olpa.od.nih.gov/legislation/108/pendinglegislation/gendisc.asp
14 Nanoscience and Nanotechnology in the EC Research Programmes.
http://www.cordis.lu/nanotechnology/src/era.htm, 29/06/04.
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desenvolvimento inter-relacionados entre si, destinados à estimulação do progresso do setor e à
conversão dos investimentos em inovação industrial. São eles: cooperação internacional; aspectos
sociais; infra-estrutura; recursos humanos e saúde, segurança meio ambiente e proteção ao
consumidor.15

7. ÉTICA

A ciência se encontra hoje em mais uma encruzilhada. A evolução do
conhecimento nos leva constantemente a estabelecer novos paradigmas. Quando Mendel, o
monge - pai da genética, estabeleceu que as características dos seres vivos eram precisamente
transmitidas de uma geração a outra, o dogma da criação divina teve que ser reconsiderado.
Quando no século passado, nos anos quarenta, com o urânio, e nos cinqüenta, com o plutônio, o
homem aprendeu a dividir o átomo e vislumbrou a possibilidade de criar uma arma letal que
representou uma séria ameaça para toda a humanidade, teve que repensar o papel da ciência como
agente transformador e decidir se valeria a pena seguir com essa linha de pesquisas. A ciência,
quando mal aplicada, pode trazer conseqüências devastadoras para a humanidade. No entanto, é
impossível deter o seu avanço e a história está repleta de casos que mostram que somente os
governos autoritários possuem algum sucesso em deter, de maneira sempre efêmera, a ciência.

Quiçá a nanotecnologia tenha que ser repensada logo no seu início.
Considerações éticas e imposição de limites nas pesquisas talvez se façam necessários. Tal como
aconteceu em 1975 quando um grupo de biólogos moleculares decidiram se reunir e suspenderam
suas atividades até provar a segurança dos seus experimentos.16,17 No entanto, apesar da altíssima
periculosidade das potenciais aplicações, uma simples proibição legal das atividades poderá, ao em
vez de aumentar a proteção da sociedade, favorecer a proliferação de experimentos clandestinos e
descontrolados. Dessa forma, caso surja uma nova nanoarma a sociedade organizada estará
completamente desprotegida. Estudiosos em ética e direito, assim como pesquisadores,
consideram que esse novo ramo tenha efeitos comparáveis aos dos agentes de guerra biológica ou
ao do plutônio e, portanto, deveria sofrer controles internacionais tão severos quanto esses.18, 19

Infelizmente, sob um aspecto, a realidade das investigações nos
laboratórios mudou muito nas últimas décadas. Nos anos 50 a 70 os avanços tecnológicos como
os atômicos e os de criptografia de dados eram questões de segredo de estado e de segurança
nacional. Como mencionado anteriormente. Também nos anos 70 os avanços da biologia

                                                          
15 Towards a European Strategy for Nanotechnology. European Comission
Apresentação disponível no site: http://www.cordis.lu/nanotechnology , 29/6/4.
16 Scientists debate what to do when findings aid an enemy. Gina Kolata. The New York Times, 25/9/1, pág. F1.
17 Big questions for tiny particles...Peter N Spotts. The Christian Science Monitor, 14/8/3, pág. 11.
18 Are humans doomed?...Michael Powell. The Washington Post, 16/4/00, pág. F01.
19 The ethical issues of science fiction medicine. Collin Leslie. Medical Post, 16/9/3, vol. 39, num. 33, pág. 12.
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molecular levantaram questionamentos éticos e de segurança aos laboratórios. Agora, no entanto,
no mundo globalizado e do capital veloz e da busca incessante do lucro, os laboratórios
pesquisam com base em outra ótica. O que antes era inimaginável, pesquisadores trabalhando
com a aspiração de se tornarem multi-milionários, torna-se uma realidade ainda mais forte no
campo da nanotecnologia, onde o mercado dita totalmente as linhas de investigação.

Modificar o destino de um ser humano, interferindo nos seus genes
representa um avanço inimaginável para a humanidade. No entanto, deve se tomar o cuidado para
que esses avanços sejam igualmente acessíveis a todos os cidadãos. Fronteiras econômicas e
sociais ao acesso dos benefícios da nanotecnologia produzirá divisões ainda mais gritantes que as
atualmente existente entre ricos e pobres. Caso os nanoprodutos não forem de acesso universal, a
conseqüência não será trivial. Não irá se tratar somente de condenar uma parte da população a
utilizar piores serviços ou a consumir produtos piores por causa de uma situação econômica
desvantajosa, mas sim de termos cidadãos condenados a uma menor e pior expectativa de vida do
que os demais. Caso os implantes cerebrais e as terapias gênicas se tornem uma realidade, as
camadas de maior poder aquisitivo, além do atual acesso aos corpos esculpidos artificialmente e às
próteses de silicone, poderão ainda ter acesso à inteligência artificial e à cura de doenças.

A intervenção estatal nas pesquisas do setor, ditando as políticas de
desenvolvimento e priorizando investimentos poderá minimizar as desigualdades universalizando
o acesso a possíveis futuras aplicações. Caso contrário, perpetuaremos o modelo atual de doença
de rico e de pobre. Com o advento da nanotecnologia, no futuro, todas as doenças hereditárias
poderão ser coisa de pobre!

8. A LEI AMERICANA

Em Dezembro de 2003 o presidente americano assinou a 21st Century
Nanotechnology Research and Development Act (Lei do Século XXI da Pesquisa e
Desenvolvimento em Nanotecnologia), um mês depois de ser enviada pelo Congresso americano,
onde foi aprovada em menos de um ano de tramitação. Os principais pontos da lei são os
seguintes:

i Criado o Programa Nacional de Nanotecnologia e um Conselho Nacional de
Nanotecnologia, com fins de estabelecer os objetivos, prioridades etc.

ii As atividades do Programa incluem o financiamento de pesquisas, a formação de redes e a
criação de estabelecimentos de pesquisas multidisciplinares em nanotecnologia, fomentar
a criação de empresas e a inovação industrial e garantir aos EUA a liderança mundial no
setor.

iii O Conselho será supervisionado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.
iv O Conselho deverá detalhar planos diretores trienais.
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v O Conselho deverá elaborar relatórios anuais para serem aprovados nas Comissões de
mérito de ambas as Casas do Congresso.

vi No relatório anual a ser apreciado, estará prevista a dotação orçamentária para o próximo
ano fiscal.

vii Foi criada a figura de um Conselho Consultivo, com membros da sociedade civil
escolhidos pelo presidente da república.

viii Foi preestabelecido que deverão ser realizados dois estudos iniciais:
a) "Auto-montagem" molecular: verificar a viabilidade da "auto-montagem" molecular

para a manufatura de materiais e dispositivos em escala molecular.
b) Desenvolvimento Responsável da Nanotecnologia: verificar a necessidade de

estabelecer padrões, linhas de trabalho ou estratégias visando o desenvolvimento
responsável da nanotecnologia que deverá incluir:

(1) máquinas ou dispositivos "auto-copiáveis";
(2) condições de lançamento ao meio-ambiente dessas máquinas;
(3) encriptação (criptografia, ocultar, dados);
(4) desenvolvimento de tecnologias de defesa;
(5) o uso da nanotecnologia para o melhoramento da inteligência humana;
(6) uso da nanotecnologia para o desenvolvimento da inteligência artificial.

9. CONCLUSÕES

A nanotecnologia tem que ser vista como uma nova oportunidade de
domínio e liderança tecnológica, podendo se transformar em porta de entrada para um novo
mundo de potencialidades econômicas e sociais para os países que a dominarem.

As possíveis aplicações são inúmeras. No entanto, especialistas apontam
que o país possui grande potencialidade em adquirir o domínio tecnológico nas áreas de
pesticidas, coberturas de carros e superfícies, catalisadores e materiais para refinos. 20

Apesar da pesquisa brasileira ter atingido um altíssimo nível acadêmico, o
desenvolvimento da área da nanociência se encontra prejudicado, devido aos principais fatores:

i) escassez de recursos;
ii) contingenciamento dos fundos setoriais;
iii) indefinições governamentais;
iv) pouca interação universidade x empresa;
v) baixo investimento das empresas locais em pesquisa.

O projeto de lei de biossegurança não contempla todos os aspectos, riscos
e potencialidades da nanotecnologia, havendo dessa forma uma lacuna na legislação brasileira que
precisa ser preenchida.

                                                          
20 Nova Oportunidade para todos os países. Valor Econômico, 24/3/04.
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Dessa forma, a exemplo da lei americana, se faz necessário um diploma
legal que regulamente o setor, como forma de nortear os esforços do país, assegurando o
desenvolvimento de aplicações seguras e que sejam vantajosas não só economicamente mas
também socialmente para o país.
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