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os últimos dias, ganhou re-
percussão na mídia brasilei-
ra a proeza conseguida por

pesquisadores da Unicamp, do Labo-
ratório Nacional de Luz Síncrotron
(LNLS) e da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), que produziram
e registraram a imagem da menor
liga metálica do mundo: um fio de
ouro e prata com o comprimento de
apenas três átomos, e no diâmetro de
um átomo. O trabalho foi descrito na
revista Nature Nanotechnology, em
artigo assinado por Daniel Ugarte
(Unicamp/LNLS), Douglas Soares
Galvão (Unicamp), Fernando Sato
(Unicamp), Jefferson Bettini (LNLS),
Sócrates de Oliveira Dantas (UFJF) e
Pablo Zimerman (UFJF).

“É como esticar um chiclete, que
vai afinando até romper”, compara
Daniel Ugarte, professor do Institu-
to de Física Gleb Wataghin (IFGW)
e pesquisador do Laboratório de
Luz Síncrotron. No mundo nanos-
cópico (dos milionésimos de milí-

metro), os cientistas
produziram nano-
fios de liga de ouro
e prata, observan-
do-os enquanto e-
ram tracionados até
a ruptura. Antes, no
limite até o rompi-
mento, o fio perma-

necia momentaneamente ligado pe-
la cadeia de três átomos, imagem
que ficou registrada no microscópio.
“Esta é a primeira observação experi-
mental de uma cadeia atômica sus-
pensa composta de átomos diferentes.
Trata-se da menor ponte que se pode
fazer de uma liga”, destaca o profes-
sor Douglas Galvão, chefe do Depar-
tamento de Física Aplicada do IFGW.

Nas simulações por dinâmica mo-
lecular feitas em computador, Gal-
vão e sua equipe já haviam demons-
trado que era possível produzir a
liga nanométrica de ouro e prata. A
validação experimental, no entanto,
foi um grande desafio, que consu-
miu quase dois anos de trabalhos
conduzidos por Daniel Ugarte no
Laboratório de Microscopia Eletrô-
nica do LNLS. “A criação de uma liga
nanométrica apresenta muitas difi-
culdades. Por causa da facilidade
com que os átomos se movimentam,
a tendência é que a liga, a partir da
redução do seu tamanho, vá expul-
sando o material metálico que con-
sidera impuro”, explica Ugarte.  Isso
significa que a composição inicial da
liga – no caso, contendo certa quan-
tidade de ouro e outra de prata – vai
se modificando.

“É como fazer macarrão. Começa
com uma bola de massa (a liga me-
tálica) e seus elementos (água, fa-
rinha, sal) em certa proporção.
Mas quando se puxa e se comprime
para fazer o macarrão (nanofio), a
porcentagem dos elementos no fi-
nal é diferente da massa inicial”,
acrescenta Ugarte.

Os resultados desta pesquisa ofe-
recem informações importantes
para entender o comportamento
das ligas metálicas  e aprimorar

No mundo nanoscópico, um grande achado
Pesquisadores produzem a menor liga metálica possível e dizem o que se pode fazer com ela
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sua utilização. Por isso, embora a
relação com o mundo macroscó-
pico pareça muito distante, estas
investigações em nanotecnologia
podem contribuir para avanços
nos setores de metalurgia, cons-
trução civil e microeletrônica, pa-
ra ficar nesses três exemplos. Da-
niel Ugarte menciona a “spintrô-
nica”, que visa à criação de sistemas
que utilizam uma propriedade
quântica dos elétrons, ao invés da
carga usual em aparelhos comuns.
Ligas nanométricas viabilizariam
fios com o núcleo de metais magné-
ticos protegidos por outro metal
menos reativo, a partir da combi-
nação correta dos átomos de me-
tais.

“No campo dos metais em nano-
escala, tudo é novo e surpreenden-
te”, afirma Douglas Galvão. O pro-
fessor observa, a título de compa-
ração, que o conhecimento encon-
trado na literatura sobre metalur-

Formas estranhas – Para dimen-
sionar o quanto ainda é preciso a-
prender sobre as estruturas dos
metais, Galvão lembra dois com-
portamentos surpreendentes veri-
ficados no experimento. Um deles
é o comportamento do ouro na for-
mação das estruturas atômicas.
“Como a quantidade de ouro na mis-
tura era bem menor do que a quan-
tidade de prata – algo como 20%
contra 80% –, esperava-se, intuitiva-
mente, que a aparência final da liga
fosse da prata. Mas nos estágios fi-
nais do processo, perto da formação
da cadeia de átomos, a aparência da
liga é do ouro”.

Uma nova simulação no compu-
tador ajudou a eliminar o estranha-
mento. Dividiu-se a estrutura em
três partes com o objetivo de veri-
ficar quantos átomos de ouro e de
prata havia em cada região. A par-
te central, onde se formariam as
cadeias, foi acompanhada no tem-
po enquanto a liga metálica era es-
ticada. “A composição de 20% de
ouro e 80% de prata foi mudando
conforme se aproximavam os es-
tágios finais, com a estrutura
ficando cada vez mais enriquecida
em ouro. Isto explica porque no fi-
nal tudo parece ouro”, diz  Galvão.

Outro resultado inesperado na
simulação – não-validado experi-
mentalmente e ainda sem um enten-
dimento muito claro – demonstra
que em nanoescala os materiais não
se comportam como no mundo
macroscópico, onde se desenvolve
a intuição. Durante o processo de re-
dução da liga, os pesquisadores no-
taram que o domínio do ouro não
vai ocorrendo apenas por segrega-
ção, mas formando estruturas line-
ares completamente protegidas por
átomos de prata. Como se trata de
liga, era de se esperar certa mistura,
com um átomo de ouro eventual-
mente integrando o pentágono e um

Em lugar das fórmulas, gráficos e desenhos técnicos conven-
cionais, as revistas científicas estão recorrendo cada vez mais
às cores para ilustrar os artigos que publicam, pelo menos em
suas versões eletrônicas. No entanto, muitas das imagens so-
fisticadas que ali aparecem não são produzidas nas redações.
No Departamento de Física Aplicada, o doutorando Fernando
Sato, quando não está trabalhando com as simulações no com-
putador, reserva parte do tempo para gerar imagens de alta
qualidade e beleza, com o propósito de melhorar a visualização
de estruturas atômicas complexas.

Esta página não é em cores, mas repetimos aqui a ilustração
da capa do Jornal da Unicamp, que traz a visão artística do
encapsulamento de fulerenos (C60) dentro de um nanotubo de
carbono: é uma estrutura de dupla hélice, que se forma espon-
taneamente, obtida da simulação por dinâmica molecular; os
fulerenos estão pintados em vermelho e amarelo para auxiliar
a visualização da hélice. A imagem foi selecionada como uma
das 12 melhores do ano pela Materials Today e vai compor o
próximo calendário distribuído pela revista.

No ano passado, a mesma Materials Today escolheu para o
calendário outra imagem produzida pelo grupo, de forma pare-
cida com uma flor, que está nesta página. Ela ilustrou artigo
referente ao pós-doutorado de Vitor Coluci (ganhador do prê-

gia é pouco válido quando levado
à nanoescala, onde outras forças
dominam e outras estruturas são
formadas. “Veja que o problema da
fadiga de metais na aviação ainda
não está completamente controla-
do. Não por acaso, a revisão de um
avião é feita por meio de um raio-
x da estrutura inteira, a fim de as-
segurar a inexistência de fissuras.
O que provoca a quebra do metal –
formação de grãos, de impurezas ou
outras interfaces – é uma questão que
os estudos em nanoescala podem
ajudar a resolver”.

de prata fazendo parte da cadeia.
“A surpresa é que o ouro está sem-

pre no centro da estrutura, enquanto
a prata sempre acompanha o pen-
tágono. Pretendemos realizar a
mesma simulação com ouro e co-
bre, a fim de verificar se este é um
comportamento geral ou uma par-
ticularidade da liga de ouro e pra-
ta”, antecipa o professor. O princí-
pio, no entanto, já está demonstra-
do: é possível, como mencionado
no caso da “spintrônica”, chegar a
um material com um núcleo de me-
tais magnéticos protegido por uma
camada de átomos mais inerte.
“Este fenômeno do encapsulamento
é um processo muito difícil de con-
trolar, mas abre caminho para pos-
síveis aplicações.”

Teoria e experimento – Na opi-
nião do professor Douglas Galvão,
o trabalho também mostra como
a combinação entre teoria e expe-
rimento pode ser frutífera. “Esta
colaboração com o professor Da-
niel Ugarte vem de longa data e
tem sido bastante produtiva, com
publicação de pesquisas em vári-
as revistas importantes na área”,
afirma. O pesquisador ressalta que
a teoria, amparada por recursos
computacionais cada vez mais po-
tentes, contribui para o entendi-
mento de fenômenos difíceis de se-
rem observados experimental-
mente, principalmente em escala
de tempo. “Na prática, não dá para
seguir os átomos, mas com a simu-
lação, sim. Para nós, este experi-
mento é muito gratificante porque
ele se deu a partir de uma propos-
ta teórica. Geralmente, a teoria está
atrás, explicando através da mo-
delagem os dados experimentais.
O trabalho conjunto de grupos teó-
ricos com grupos experimentais,
pouco tradicional no Brasil, pode
ser útil aos dois lados.”

mio de melhor tese de doutorado do IFGW de 2005), sob a ori-
entação do professor Douglas Galvão, em conjunto com o pro-
fessor Ado Jório (UFMG). Este trabalho também foi publicado na
Nano Letters e foi highlight da Nature. Do mesmo grupo saíram
ainda imagens reproduzidas em capas da Physical Review
Letters e da Nanotechnology.
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Parte do grupo que produziu a liga de ouro e prata, ao redor do microscópio
eletrônico: Paulo Cesar Silva, Douglas Galvão, Fernando Sato, Daniel Ugarte e
Jefferson Bettini
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