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COMISSÃO TÉCNICA DE NANOTECNOLOGIA 
É IMPORTANTE FERRAMENTA PARA 
AVANÇO DAS PESQUISAS DO SETOR 

O mercado de nanocelulose 
deve crescer US$ 783 mi-
lhões até 2025, a uma taxa 
anual de 21,3%. Atual-

mente, esse mercado representa US$ 
297 milhões, conforme dados do re-
latório lançado em março deste ano 
pela MarketsandMarkets – empresa 
especializada na pesquisa e quantifi-
cação de oportunidades emergentes. 
Um dos principais motivadores é jus-
tificado por preocupações crescentes 
com o meio ambiente, juntamente 
com o ímpeto do mercado por maior 
sustentabilidade em seus produtos. 

Nesse cenário, os principais pla-
yers do setor de celulose no Brasil 
têm avançado ao mesmo passo de 
outras empresas no mundo todo, seja 
por meio de grandes investimentos, 
na aquisição de startups, na constru-
ção de centros de tecnologia, parce-
rias com institutos e muita pesquisa e 
desenvolvimento aplicados. (confira 

os maiores fornecedores do merca-
do da nanocelulose ao final).

Diante dessa demanda, a ABTCP 
criou a Comissão Técnica (CT) de 
Nanotecnologia. Desde fevereiro des-
de ano, Renato Damásio, pesquisador 
especialista em nanotecnologia no 
Centro de Tecnologia Klabin, é o coor-
denador dessa CT. Mestre em Ciên-
cias Florestais e Engenheiro Florestal 
pela Universidade Federal de Viçosa, 
atuando desde 2015 na área de Pes-
quisa e Desenvolvimento Industrial 
da Klabin, ele poderá contribuir com 
a sua expertise para ampliar o debate e 
incentivar a participação de mais em-
presas nesse mundo de oportunidades 
que a área de nanotecnologia oferece 
para a indústria do setor.

Damásio explica que a CT de Na-
notecnologia é uma ferramenta que 
permite a junção de diferentes públi-
cos especializados e técnicos do setor 
de celulose e papel, sejam de iniciati-

vas públicas ou privadas, em discus-
sões sobre temas e desafios que são 
considerados pré-competitivos para 
o setor, ligados à produção e aplica-
ção de nanoceluloses e nanomateriais. 
“Além disso, é importante citar que a 
comissão é instrumento oficial de or-
ganização e discussão de temas ligados 
à nanotecnologia no Brasil, uma vez 
que há comissões externas em outros 
países que também atuam da mesma 
maneira”, acrescenta.

Atualmente, estão em discussão 
temas relacionados à produção e 
aplicação de nanocelulose e para fo-
mentar o compartilhamento de in-
formações, são realizados webinares 
para o setor e, mais recentemente, a 
CT iniciou a validação de informa-
ções dos produtores de nanocelulose 
no Brasil para a construção de uma 
base de dados para a ABTCP. “Uma 
grande discussão e tema de trabalho 
da comissão tem sido o entendimen-

À frente da coordenação desde fevereiro último, Renato Damásio comenta a 
relevância desta CT e apresenta os temas em discussão, como a regulamentação 

de nanomateriais e o entendimento da sua toxicidade e nanosegurança
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A Nanotecnologia em meio à 
pandemia do novo coronavírus

A Nanotecnologia é uma ferramen-
ta que se torna ainda mais relevante 
nesse momento da pandemia, segundo 
o coordenador da CT de Nanotecnolo-
gia, especialmente pelas inúmeras pos-
sibilidades de aplicação dos diferentes 
nanomateriais na concepção e criação 
de novos produtos que podem ser efi-
cazes no combate ao novo coronavírus 
ou até mesmo contribuir para alterna-
tivas viáveis a produtos utilizados na 
sua prevenção. 

Como exemplo, vale citar o desen-
volvimento em tempo recorde pela 
Klabin, em parceria com o Instituto 
SENAI de Inovação em Biossintéticos 
e Fibras e a indústria de cosméticos 
Apoteka, de uma formulação de álcool 
em gel feita a partir de um espessante 
celulósico. O novo produto, extraído 
da madeira, substituiu um compo-
nente utilizado na sua fabricação que 
enfrentava alta de preço devido à de-
manda mundial crescente em meio à 

to da sua toxicidade e nanoseguran-
ça. Desde o último ano, as técnicas de 
caracterizações vêm sendo discutidas 
a fim de melhorar o entendimento 
de como avaliar os parâmetros das 
nanoceluloses que possam ser úteis 
no controle de sua produção”, con-
ta Damásio. Durante o ano de 2020, 
também serão realizados fóruns de 
discussão, explorando esse assunto.

É importante dizer, contudo, que as 
oportunidades de trabalho para a CT 
de Nanotecnologia, não se esgotam 
aqui. Damásio diz que tem ganhado 
muito a atenção e tempo de discussão 
dos integrantes da CT a regulamen-
tação da produção e aplicação de na-
nomateriais, especificamente nano-
celuloses, em diferentes mercados de 
aplicação, desde celulose e papel até 
cosméticos e medicinal. “Tendo em 
vista esse tema temos aprofundado as 
discussões e iniciamos a elaboração 
de uma proposta de projeto pré-com-
petitivo a ser apresentado às empre-
sas que possuem produção desses na-
nomateriais no Brasil e intenção de 
aplicação em diversos setores. Nesse 
caso, o principal objetivo das discus-
sões relacionadas à nanosegurança 
é continuar as avaliações de forma 
técnica e compartilhar informações 
embasadas a respeito das nanocelu-
loses para os setores interessados no 
Brasil”, complementa. 

Já com relação ao engajamento dos 
profissionais do setor, o coordenador 
considera que a participação cresceu 
nas últimas reuniões em que a nano-
regulação foi o principal tópico de 
discussão, no entanto, é prioritário o 
apoio das principais empresas do se-
tor de celulose e papel que hoje atuam 
no Brasil, a fim de que as atividades da 
comissão sejam direcionadas às suas 
necessidades. “Dessa forma, a comis-
são pode cumprir seu papel de apoiar 
as empresas em questões pré-com-
petitivas sobre o tema para acelerar e 
organizar a informação que pode ser 
gerada”, conclui.

pandemia. (O Canal televisivo Futura 
produziu uma matéria sobre o tra-
balho realizado. Confira em https://
globosatplay.globo.com/assistir/fu-
tura/inovacao/v/8606319/)   n
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Renato Damásio é pesquisador especialista em nanotecnologia no Centro de Tecnologia 
Klabin. Mestre em Ciências Florestais e Engenheiro Florestal pela Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), atua desde 2015 na área de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial da Klabin

Fonte: MarketsandMarkets

Principais empresas desen-
volvedoras de tecnologias 
em nanocelulose:
• Fiberlean (Reino Unido), 
• Borregard (Noruega), 
• Nippon Paper Industries (Japão), 
• Celluforce INC (Canadá), 
• Kruger INC (Canadá), 
• Stora Enso (Finlândia), 
• Rise Innventia (Suécia), 
• American Process Inc. (EUA),
• FPInnovations (Canadá), 
• UPM-Kymmene Oyj (Finlândia),
• Melodea (Israel), 
• Cellucomp (Escócia), 
• Blue Goose Refineries (Canadá), 
• Oji Holdings Corporation (Japão),
• VTT (Finlândia), e 
• Sappi (África do Sul).


