
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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