




oscilação por segundo. "O grande
mérito desse trabalho foi ultrapas-
sar a barreira dos gigahertz", diz o
físico Douglas Soares Galvão, da
Unicamp, que coordenou o estudo,
feito por meio de simulações em
computador.

Os nanotubos tornam-se viáveis
à medida que se domine a tecnolo-
gia de sua fabricação, hoje em fase
inicial,e os custosdeprodução caiam
- algo um pouco mais próximo de
acontecer, já que em alguns anos
expira um conjunto de patentes
internacionais que faria o preço do
nanotubo despencar dos atuais
US$ 1.000o miligrama para menos
de US$ 100 o quilo. Superados es-
ses obstáculos, os nanotubos ga-
nham aplicações militares. Sem os
cilindros nas pontas, funcionariam
como nanocanhões. Lançado a
mais de 1.500 metros por segundo,
o equivalente à velocidade da bala
de um fuzil, o nanotubo interno seria
uma espécie de nanobala, superando a
força que o mantém no interior do
tubo maior, a chamada força de Van der
Waals, que explica a atração recíproca
entre moléculas neutras (sem carga elé-
trica), como os nanotubos.

A'déiade usar simulações em
computador para avaliar se
os nanotubos funcionariam
como osciladores surgiu
em junho passado no

Instituto de Físicada Unicarnp, quando
se levantou a suspeita de que os resulta-
dos de um estudo publicado poucos me-
ses antes poderiam estar errados. Em
janeiro de 2002, Quanshui Zheng, da
Universidade Tsinghua, na China, e
Qing Iiang, da Universidade da Califór-
nia, nos Estados Unidos, sugeriram na
Physical Review Letters que os nanotu-
bos de carbono poderiam gerar nano-
osciladores capazes de operar em várias
freqüências da ordem dos gigahertz.
Eles propuseram o uso de nanotubos
um pouco diferentes- o maior delessem
cilindros nas pontas e com uma das ex-
tremidades fechadas.Além disso,haviam
feito os cálculos para o conjunto de na-
notubos estáticos, sem levar em consi-
deração os efeitos do aumento da tem-
peratura - que faz os átomos vibrarem
mais intensamente - nem da passagem
do tempo, que permite conhecer como os
tubos interagem durante o movimento.
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o movimento: teoricamente, para sempre

Sergio Legoas, Scheila Braga e Vi-
tor Coluci, da equipe de Galvão, cria-
ram os programas que geravam auto-
maticamente as estruturas, realizaram
as simulações dos nanoosciladores e,
por fim, mostraram que havia um erro
no modelo dos chineses. Como havia
sido proposto, o sistema de nanotu-
bos não funcionaria: as simulações
demonstraram que o tubo interno,
quando começava a oscilar, chocava-
se com a parede fechada e passava a
vibrar, impedindo a continuidade do
movimento. A indicação que levou ao
formato de haltere surgiu de um tra-
balho publicado na Science dois anos
antes, por Alexander Zettl e Iohn Cu-
mings, da Universidade da Califórnia,
em Berkeley.Ali se demonstrava expe-
rimentalmente que nanotubos forma-
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dos por múltiplas camadas apre-
sentavam movimento oscilatório:
quando se empurrava um nano-
tubo mais interno, ele se desloca-
va para fora até quase escapar,
mas retornava para o interior do
nanotubo maior se movimentan-
do em sentido contrário - uma
evidência da ação da força de Van
der Waals, que aumenta propor-
cionalmente à área do tubo inter-
no exposta fora do nanotubo
maior.

Unindo os artigos às simula-
ções, a equipe brasileira concluiu
que o mais importante para per-
mitir que o tubo interno deslizas-
se sem atrito no interior do na-
notubo maior era o espaço livre
entre eles. Por meio de uma série
de cálculos, o grupo verificou que
o raio do tubo mais externo deve-
ria ser 3,4 ângstrom (um ângstrom
corresponde a um décimo do na-

nômetro) maior que o do interno. Mas
o problema estava resolvido apenas
em parte. Se montassem o nanoosci-
lador com base apenas nessas infor-
mações, o nanotubo se pareceria com
um cano com duas extremidades
abertas contendo uma cápsula no in-
terior. Era preciso obter uma forma
que impedisse a entrada de átomos li-
vres, que agiriam como impurezas e
atrapalhariam o movimento do tubo
menor. "Em três meses, chegamos ao
formato do haltere, a conformação mais
simples possível': diz Galvão." inguém
acreditava que existisse na natureza
um sistema como esse, capaz de fun-
cionar quase sem atrito."

Com esse formato e essa distância
entre os tubos, o oscilador foi capaz
de funcionar praticamente sem perder
energia na forma de calor por causa do
atrito entre as paredes. Ainda não era o
bastante. Um mecanismo desses deve
ser capaz de funcionar à temperatura
ambiente, 25° Celsius. Repetindo as si-
mulações, Galvão constatou que o sis-
tema de nanotubos atuava de maneira
estável não apenas à temperatura de O
kelvin, correspondente a-273° Celsi-
us, adotada nos cálculos por represen-
tar uma das condições em que os áto-
mos praticamente param de vibrar.
Permanecia eficiente também à tempe-
ratura de 400 kelvin (127° Celsius), vi-
brando à freqüência de até 38 GHz. "Na
simulação, o nanooscilador funciona-



ria por um período indefinido, quase
para sempre, sem necessitar receber um
novo impulso", diz Galvão. "Já no mun-
do real, como há pequenas perturbações,
o sistema precisaria ser alimentado com
muito pouca energia."

Nanobalas - A equipe de paulistas e mi-
neiros trabalha agora para descobrir uma
maneira prática de colocar o nanotubo
interno do oscilador em movimento. A
proposta inicial, sugerida pelos físicos
mineiros Pablo Coura e Sócrates Dan-
tas, de Juiz de Fora, seria utilizar o cam-
po magnético de uma espécie de eletroí-
mã para dar um empurrão inicial no
oscilador. Para isso, o tubo interno, em-
bora feito de carbono, teria de agir como
um metal, e o externo, como um mate-
rial isolante. Nos testes em que avalia-
vam a velocidade máxima a que o na-
notubo interno poderia se movimentar
sem escapar do haltere, os físicos desco-
briram que, ao atingir a velocidade de
1.500 metros por segundo, o nanotubo
interno era violentamente atirado para
fora do oscilador.

Desse resultado é que surgiu a
idéia de utilizar os nanotubos como
um nanocanhão. A equipe de Galvão
conseguiu gerar as equações capazes
de prever o impacto de uma nanoba-
Ia e agora faz experimentos - sempre
em ambiente virtual- para aumentar
o poder de fogo do projétil. Os me-
lhores resultados obtidos se deram'
quando moléculas de cubanos são
encapsuladas dentro do tubo interno.
Cubanos são moléculas compostas
por oito átomos de carbono e oito de
hidrogênio que se ligam formando
um cubo - daí o nome.

De qualquer forma, para ganhar
uma aplicação militar efetiva - algo que
ainda pertence ao campo da ficção -,
seria preciso reunir bilhões de nano-
canhões em poucos centímetros. Des-
se modo, se colocados em um satélite,
os nanotubos poderiam ser disparados
contra um satélite inimigo, retomando
dessa maneira o hipotético cenário do
Guerra nas Estrelas, o programa de
defesa norte-americano reavivado nos
anos 80 pelo ex-presidente Ronald Rea-
gano "Mas seria necessária uma quanti-
dade muito grande de nanocanhões
para produzir um impacto significati-
vo, porque um único nanocanhão só
seria eficaz contra um nanossatélite',
brinca Galvão. •

As impurezas do ouro
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Fragilidade: o fio se rompe normalmente entre dois átomos de ouro (setas)

Há um ano, físicos da Universidade de
São Paulo (USP) e da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) desven-
daram os detalhes do rompimento dos
nanofios de ouro, estruturas que medem
bilionésimos do metro e representam
um material estratégico para a fabricação
da próxima geração de computadores.
O feito lhes valeu a matéria de capa da
Physical Review Letters em 17' de de-
zembro de 2001, mas um detalhe ainda
intrigava: a distância entre os átomos
de ouro que, antes de romper-se, ficam
25% mais afastados do que os 0,29 na-
nômetros (nrn) verificados no cristal, a
substância pura. As medições experi-
mentais, feitas em microscópios eletrô-
nicos de alta resolução, registram dis-
tâncias da ordem de 0,36 nm ou bem
maiores, de 0,48 nm.

Num artigo publicado em 23 de ja-
neiro deste ano, novamente na Physical
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Review Letters, Adalberto Fazzio, Antô-
nio José Roque da Silva e Frederico Du-
tilh Novaes, da USP, em conjunto com
Edison Zacarias da Silva, da Unicarnp,
demonstram, por meio de simulações
em computador, que essa variação se deve
à presença de impurezas. Átomos de
hidrogênio ligados aos de ouro explica-
riam as distâncias menores, da ordem
de 0,36 nm, enquanto os de enxofre se-
riam os responsáveis pelas maiores, de
0,48 nm. O trabalho foi um dos desta-
ques da seção Editors' Choice da Science
de 14 de fevereiro.

Os físicos examinaram a possibili-
dade de que as impurezas fossem outros
elementos químicos, como boro, carbo-
no, nitrogênio e oxigênio, mas só o hi-
drogênio e o enxofre coincidiram com
os resultados experimentais. "O proble-
ma é que ninguém consegue ver o que
está junto com os átomos de ouro", co-
menta Fazzio. Nos microscópios eletrô-
nicos, tanto o hidrogênio - com apenas
um próton atuando como núcleo, ao
redor do qual orbita um único elétron -
quanto o enxofre - 16 prótons e 16 elé-
trons - desaparecem diante do respei-
tável átomo de ouro, constituído por 79
pró tons e 79 elétrons. De todo modo,
parecem aumentar a resistência dos na-
nofios e, portanto, adiar seu rompi-
mento. "Ligações entre átomos de ouro
com as impurezas são mais estáveis do
que aquelas entre dois átomos de ouro",
comenta Roque da Silva. •
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