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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

ROBERT MOON, ENGENHEIRO DE PESQUISA 

DE MATERIAIS NO USDA FOREST SERVICE, 

É PREMIADO PELA TAPPI E REFORÇA 

A IMPORTÂNCIA DOS TRABALHOS 

RELACIONADOS ÀS NOVAS APLICAÇÕES DOS 

NANOMATERIAIS DERIVADOS DA CELULOSE

E m uma iniciativa voltada à valorização da contribuição oferecida por pesquisadores dedicados à 
área de nanotecnologia, a Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI) conferiu 
o Prêmio de Liderança e Serviço da NanoDivisão da TAPPI 2021 a Robert Moon, engenheiro de 
Pesquisa de Materiais no USDA Forest Service (United States Department of Agriculture).

Por trás do mérito conquistado recentemente, está uma trajetória já consolidada, mas em constante 
processo de desenvolvimento. Mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade de Purdue 

(2000), nos Estados Unidos, Moon concluiu em seguida um pós-doutorado de cinco anos em Ciência e Engenharia 
de Materiais na Universidade de New South Wales, na Austrália, experiência que o permitiu refinar a abordagem de 
pesquisa a partir da perspectiva das relações entre processamento, estrutura e desempenho dos nanomateriais. 

“Em 2005, comecei a trabalhar no Serviço Florestal dos EUA, no Laboratório de Produtos Florestais (FPL). Nessa 
época, o diretor assistente do FPL, Ted Wegner, tinha a visão e a determinação de que os nanomateriais de celulose 
(CNs) eram uma nova tecnologia que poderia revolucionar o mercado de produtos florestais e muitos outros. Assim, 
o FPL precisou assumir um papel de liderança para ajudar a coordenar o desenvolvimento dessa tecnologia”, recorda 
o pesquisador, informando que a oportunidade de iniciar um programa de pesquisa conjunta entre o FPL e a Uni-
versidade de Purdue sobre CNs surgiu em 2007. “Desde então, venho trabalhando com várias equipes diferentes, 
visando aos aspectos de ciências fundamentais e aplicadas na caracterização, modelagem, modificação superficial, 
nanocompósitos e utilização de CNs.”

Os esforços produziram um trabalho pioneiro na medição de propriedades termomecânicas e modelagem de CNs, 
filmes de CN e compósitos de polímeros CN, capturando os relacionamentos anisotrópicos entre estrutura e proprie-
dade para celulose cristalina, bem como as estruturas hierárquicas dentro dos compósitos de CN. “A aplicação prática 
resultou no uso de nanocristais de celulose como um aditivo para cimento e também para fibra de vidro, visando me-
lhorar a resistência”, comenta o pesquisador, cujo artigo de análise de 2011, publicado na American Chemical Society, 
desponta como o mais citado entre as pesquisas sobre CNs, atualmente com mais de 4,7 mil citações no Google.

Mantendo viva a visão de Wegner de ter o FPL em um papel de liderança na área de CNs,  Moon dedicou-se a 
inúmeras atividades de mapeamento e, em 2008, envolveu-se em funções de liderança na então nova Divisão de 
Nanotecnologia da TAPPI, da qual foi diretor no período de 2014 a 2020. “O principal aspecto da minha função foi 
legitimar a Divisão de Nanotecnologia para que pudéssemos atender melhor às necessidades da comunidade que 
está desenvolvendo a nova tecnologia de CNs, fazendo a transição do potencial desses materiais para aplicações 
comerciais”, revela ele.

Na entrevista a seguir, Moon destrincha o status atual dos trabalhos em andamento, elenca os desafios a serem 
superados e posiciona o Brasil e os demais grandes players da indústria de base florestal neste relevante braço de 
Pesquisa e Desenvolvimento para o fortalecimento da bioeconomia. 
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ARQUIVO PESSOAL

Moon: “O Brasil 
desenvolveu uma 
vibrante comunidade 
de Pesquisa e 
Desenvolvimento 
em CNs que está 
crescendo, bem 
conectada às indústrias 
e à comunidade global, 
gerando avanços na 
produção de CNs de 
fontes não tradicionais 
e utilização na 
fabricação de 
papel, embalagem, 
produtos biomédicos, 
fornecimento de 
medicamentos, produtos 
eletrônicos etc.”
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O Papel – Qual é o status atual das 
linhas de pesquisa sobre CNs? Quais 
são as descobertas mais recentes e 
quais são os próximos desdobramen-
tos previstos?

Moon – Vivemos um momento mui-
to emocionante para trabalhar com CNs. 
Embora ainda “jovens” em termos de de-
senvolvimento de novos materiais, passa-
mos por um momento crítico em que o 
nosso conhecimento, capacidade de pro-
dução e utilidade demonstrada cresce-
ram a tal ponto que os CNs não são mais 
considerados uma curiosidade científica. 
O escopo de pesquisa, desenvolvimento 
e utilização continuam a se expandir glo-
balmente. Classifico essas frentes de tra-
balho em cinco categorias gerais: aditi-
vos, estruturas de moldes, revestimentos/
películas, colóides e hidrogéis/espumas. 
Cada grupo é composto de muitas cate-
gorias específicas de utilização desejada. 
Algumas das descobertas mais recentes 
incluem aditivos de CNs para sistemas de 
biopolímeros, para expandir plataformas 
de propriedades mecânicas, térmicas, de 
barreira ou ópticas, tornando-os mais 
competitivos comparado a polímeros à 
base de petróleo. Aditivos de CN para 
sistemas de fluidos atuam como modifi-
cadores de reologia para tintas, fluidos de 
perfuração e impressão em 3D. Já as adi-
ções de CN a cimento/concreto aumen-
tam as reações de hidratação que, conse-
quentemente, aumentam as propriedades 
mecânicas e a durabilidade. Da mesma 
forma, as estruturas de modelos de CNs 
têm sido usadas para projetar novas es-
truturas para baterias, catalisadores, 
substratos para remédios e biomateriais 
para suporte estrutural na recuperação 
de tecidos humanos (tissue scaffoldings). 
Os CNs também já foram usados no 
desenvolvimento de revestimentos pro-
tetores, de barreira e comestíveis para 
alimentos, enquanto a automontagem de 
CN tem sido usada para desenvolver sis-
temas coloidais utilizados como estabili-
zadores em alimentos, e hidrogéis de CN 
são usados em aplicações biomédicas, 
como cultura de células em 3D. Também 

O Papel – Baseado em todo o seu co-
nhecimento adquirido a respeito dos 
nanomateriais de celulose, como você 
definiria o potencial deles para a in-
dústria do futuro?

Robert Moon, engenheiro de Pes-
quisa de Materiais no USDA Forest 
Service – Vejo os nanomateriais de 
celulose (CNs) como uma tecnologia 
que possibilita o uso sustentável de ma-
teriais na bioeconomia e na economia 
circular. Eles são uma nova classe de 
“blocos básicos” baseados em celulose, 
apresentando relações de propriedades 
e funções diferentes de quaisquer ma-
teriais tradicionais obtidos de madeira 
e plantas. Em função disso, eles estão 
inspirando inovações na ciência, tecno-
logia e desenvolvimento de produtos de 
celulose. A combinação exclusiva das 
características dos CNs (alta função 
em uma ampla gama de propriedades, 
biodegradáveis, sustentáveis, não tóxi-
cas, biocompatíveis, hidrofílicas, que 
podem ser produzidos globalmente e 
em quantidades industriais) os dife-
rencia de outros nanomateriais, crian-
do interesse em pesquisa e atividades 
de desenvolvimento de instituições 
de pesquisa e de setores diferentes de 
produtos florestais típicos. Isso ajuda-
rá a impulsionar a inovação na aplicação 
e utilização de biomateriais em setores 
que tradicionalmente usam polímeros/
materiais derivados de petróleo. Além 
disso, os CNs podem ser produzidos a 
partir de uma ampla variedade de ma-
teriais fonte de celulose de baixo valor, 
tais como espécies invasivas de plantas/
árvores; madeira recuperada de restau-
ração de áreas de incêndio; madeira 
tombada por furacões; celulose recicla-
da, incluindo papel/polpa e têxteis de 
algodão, e fluxos de resíduos agríco-
las e florestais, como polpas de frutas, 
cascas, serragem e resíduos de plantas 
de celulose. Esse aspecto é importante, 
pois a produção de CN pode ajudar a 
resolver outros problemas da socieda-
de, como questões de gestão de terras 
e de resíduos. 

é válido destacar os avanços recentes em 
testes de segurança e saúde ambiental e 
os esforços para se obter a aprovação do 
status FDA-GRAS, geralmente reconhe-
cido como seguro, para CNs utilizados 
em alimentos – fator que ajuda a desen-
volver a aceitação por parte dos consu-
midores e de agências regulatórias gover-
namentais sobre o uso de CNs. Tudo isso 
contribui com a redução das barreiras ao 
desenvolvimento e utilização de CNs na 
aplicação em alimentos, embalagens para 
alimentos e sistemas de proteção, além 
de muitos outros aspectos onde os CNs 
entram em contato com pessoas e com o 
meio ambiente. 

O Papel – Nesse contexto evolutivo, 
quais principais desafios vêm sendo 
encontrados e de que forma os cen-
tros de pesquisa, universidades e em-
presas do setor vêm trabalhando para 
superá-los? 

Moon – Sempre há desafios associa-
dos a qualquer desenvolvimento de novos 
materiais. Com os CNs isso é muito acen-
tuado, pois eles estão sendo estudados e 
desenvolvidos para uma ampla finalidade 
de aplicações, o que aumenta muito o nú-
mero de desafios específicos a cada uma. 
Alguns desafios de amplo espectro estão 
baseados nos seguintes pontos: aumento 
da produção de CNs e melhoria de rendi-
mento, eficiência e consistência; desidra-
tação ou secagem eficiente de suspensões 
de CNs aquosas, conforme produzidas, 
sem alterar a morfologia dos mesmos; 
caracterização quantitativa do material 
do CN, como morfologia, química da 
superfície, entre outros; identificação 
de características-chave de um deter-
minado material CN que são relevantes 
para o desempenho de uma determina-
da aplicação; obtenção da dispersão em 
nanoescala de forma a maximizar a utili-
dade da grande área superficial dos CNs, 
e otimização dos fenômenos interfaciais 
(tanto em CN-CN quanto em matriz de 
CNs). Para contextualizar, é importan-
te esclarecer que ainda não temos uma 
abordagem clara para descrever quan-
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titativamente a morfologia hierárquica 
dos tipos fibrilados de CNs, nem para 
identificar quais características são rele-
vantes em uma determinada aplicação, 
o que torna extremamente difícil espe-
cificar os graus desses materiais. Muitas 
dessas questões estão sendo tratadas pela 
comunidade global de CNs (centros de 
pesquisa, universidades, empresas), de-
senvolvendo diretrizes e padrões para a 
caracterização, com sessões técnicas em 
conferências importantes, a exemplo dos 
eventos promovidos pela ABTCP, ICEP 
e TAPPI Nano, e condução de atividades 
de mapeamento de trabalho e workshops 
para identificar lacunas e capacidades e 
coordenar soluções. 

O Papel – Diante de todas essas po-
tencialidades, qual cenário você pros-
pecta sobre o tema em curto, médio e 
longo prazos? Como esse bioproduto 
pode revolucionar segmentos diversos 
que hoje usam matérias-primas advin-
das de fontes não renováveis?

Moon – Sempre que sou questionado 
sobre o potencial dos CNs, menciono a 
frase “A vida tem uma maneira maliciosa 
de lidar com um grande potencial”, tira-
da de um filme de Woody Allen, de 2005. 
Apesar de todo o potencial com os CNs, 
há muito trabalho a ser feito antes que 
haja uma ampla aceitação e utilização 
desses materiais em nossa sociedade. Fe-
lizmente, há muito trabalho sendo feito 
em todo o mundo e um progresso no-
tável já está sendo conferido. Produtos 
contendo CNs estão começando a chegar 
ao mercado. A curto prazo (menos de 
cinco anos), vejo uma maior utilização 
de CNs em aplicações de celulose/papel/
embalagem, considerando que essa in-
dústria tem problemas menores quanto 
à cadeia de suprimentos, pois pode pro-
duzir CNs nas plantas de celulose para 
uso próprio. A médio prazo (cinco a dez 
anos), conforme a produção mundial 
de CNs aumentar, e as cadeias de su-
primentos começarem a se estabelecer, 
com alguns tipos de CNs estabelecidos 
e algumas questões de regulamentação 

governamental aprovadas, imagino uma 
maior escala de utilização dos CNs, no 
número e volume de produtos, incluindo 
aqueles destinados a cuidados pessoais, 
cosméticos, revestimentos para alimen-
tos, películas para barreira/filtração, 
produtos biomédicos, reforços de bio-
polímeros, fluidos de perfuração etc. A 
longo prazo (acima de dez anos), com 
mais produção e cadeias de suprimen-
tos estabelecidas, definição da classe de 
CN e custos de materiais mais baixos, 
haverá maior utilidade dos CNs e eles se 
tornarão mais atraentes para aplicações 
em volumes mais elevados. Além disso, 
baterias e sistemas de catalisadores, ba-
seados em estruturas modelo de CNs, 
poderão finalmente ser suficientemen-
te desenvolvidos para chegar ao ponto 
certo. Para qualquer sucesso dos CNs 
no futuro, eles precisarão resolver pro-
blemas para as indústrias e, ao fazer isso, 
há o potencial de revolucionar diferentes 
segmentos de mercado. Os “problemas” 
podem ser baseados no desempenho do 
produto ou para satisfazer os requisitos 
do consumidor ou governamentais de 
renovação, sustentabilidade ou neutrali-
dade em termos de carbono.

O Papel –  Quais países vêm toman-
do a dianteira dessas descobertas e 
desenvolvimentos? O Brasil posicio-
na-se entre eles? Como você avalia 
o posicionamento destes grandes 
players globais?

Moon – Os países na vanguarda da 
Pesquisa e Desenvolvimento em CNs 
são aqueles que possuem uma forte 
área de produtos florestais, combi-
nada com a flexibilidade e o interesse 
em inovar em atividades de alto risco, 
mas também atividades de maior re-
compensa. Acredito que esses países 
continuarão a dominar a descoberta e a 
transição para a utilização dos CNs em 
uma diversidade de produtos cada vez 
maior. Falamos de países como Brasil, 
Canadá, China, França, Finlândia, Ja-
pão, Suécia e Estados Unidos. Vários 
dos programas em andamento são bem 
coordenados, como no Canadá, Finlân-
dia, Japão e Suécia, onde o compromis-
so do governo com as CNs tem sido um 
marco fundamental, oferecendo opor-
tunidades para acelerar a descoberta, 
desenvolver a tecnologia para a utiliza-
ção e a comercialização. Outros países 
podem ter algum nível de coordenação, 
entretanto, sinto que grande parte do 
motivador das descobertas é resultado 
dos programas de pesquisa das indús-
trias ou de indivíduos que procuram 
novos materiais para resolver proble-
mas existentes e, portanto, isso levou a 
um amplo escopo de novas descober-
tas. Acredito que o Brasil se enquadra 
nessa última categoria e, assim, desen-
volveu uma vibrante comunidade de 
Pesquisa e Desenvolvimento em CNs 
que está crescendo, bem conectada às 
indústrias e à comunidade global, ge-
rando avanços na produção de CNs de 
fontes não tradicionais e utilização na 
fabricação de papel, embalagem, pro-
dutos biomédicos, fornecimento de 
medicamentos, produtos eletrônicos 
etc. Com toda essa atividade, a Divisão 
de Nanotecnologia da TAPPI tem tra-
balhado para realizar sua conferência 
anual Nano no Brasil.       

PARA QUALQUER 
SUCESSO DOS 

CNs NO FUTURO, 
ELES PRECISARÃO 

RESOLVER 
PROBLEMAS PARA 
AS INDÚSTRIAS E, 
AO FAZER ISSO, HÁ 

O POTENCIAL DE 
REVOLUCIONAR 

DIFERENTES 
SEGMENTOS 
DE MERCADO
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Atenta aos desdobramentos das pesquisas relacionadas aos nanomateriais derivados da celulose, a Co-
missão Técnica (CT) de Nanotecnologia da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) atua 
em diversas frentes para que todas as etapas pré-competitivas  sejam cumpridas da melhor maneira. “ABTCP, 
TAPPI e demais entidades congêneres podem definitivamente alavancar tais desenvolvimentos como atores 
internacionais e com ações locais. O mundo está demandando uma mudança rápida para uma sociedade de 
menor emissão de carbono e nisso nosso setor tem a vantagem inerente de imobilizar carbono da atmosfera 
em produtos duráveis e de consumo, incluindo indústria farmacêutica, cosmética, eletrônica, química, de ele-
mentos construtivos, compósitos substitutos a vidro, entre outros”, comenta Júlio Costa,  diretor da WebTech 
e membro da CT de Nanotecnologia da ABTCP.

Exemplo prático dessa dedicação é que a CT de Nanotecnologia da ABTCP mantém-se atualizada sobre 
os avanços conquistados pelos estudos desenvolvidos pelos principais atores que contemplam a indústria 
global de base florestal – inclusive, foi a responsável pelo convite para Robert Moon ser um dos keynotes 
da sessão Avanços em ferramentas analíticas para qualidade de madeira e bioprodutos, promovida no Con-
gresso ABTCP 2019. 

De acordo com a contextualização de Costa, a CT de Nanotecnologia da ABTCP iniciou seus trabalhos há 
alguns anos e se desenvolveu ao lado da Divisão de Nanotecnologia da TAPPI, com intensa interação, incluindo 
a realização dos Congressos TAPPI Nano e ABTCP – não sem motivo as entidades estão trabalhando com a 
ideia de realizar o Conferência TAPPI Nano 2023 no Brasil. “A ABTCP tem uma grande oportunidade de ser a 
vanguarda nessas tecnologias que poderão ser alavancadas a partir dos serviços da infraestrutura de produção 
de celulose existente no Brasil, incentivando e orientando as práticas de inovação e interagindo com os poten-
ciais players institucionais das diferentes modalidades de produtos”, ressalta Costa.

Na avaliação de Renato Damásio, pesquisador de P&D Industrial da Klabin e coordenador da CT de Nanotecno-
logia da ABTCP, o potencial dos nanomateriais de celulose, materiais 100% renováveis, vem crescendo continua-
mente. “Inseri-los em matrizes que hoje não são renováveis, tornando uma série de produtos mais sustentáveis, 
é um dos aspectos relevantes do contexto atual, mas não se trata do único. Por estarem em escala nano, esses 
materiais têm propriedades únicas, que são capazes de promover outros diferenciais aos produtos finais. Além 
disso, como esses nanomateriais vêm da celulose, temos a capacidade de aplicar os conceitos de biorrefinaria, 
integrando-os aos da bioeconomia” – elenca as vantagens competitivas oferecidas pela biomassa florestal. 

Damásio ainda frisa que os estudos referentes a nanomateriais de celulose têm sido realizados no mundo 
todo, especialmente do início da década de 2000 para cá. “Nesse contexto evolutivo, uma reflexão que fa-
zemos, não só como Klabin, mas como CT de Nanotecnologia da ABTCP, diz respeito à regulamentação da 
aplicação destes novos materiais. É um tema de extrema relevância por trazer a necessidade de resoluções 
pré-competitivas, que demandam uma atuação conjunta do setor.” 

Com esse propósito de resolução, a CT de Nanotecnologia vem trabalhando em um projeto com participação 
ativa na ISO TC6-TG1 Nanocelulose, em parceria com diferentes empresas do setor, que está avançando no em-
basamento das regulamentações para tais materiais. “Hoje, a CT de Nanotecnologia é composta por empresas 
diversas que fazem parte da cadeia produtiva de celulose e papel, além de universidades e institutos de pesqui-
sa, e vem ampliando cada vez mais as suas frentes de trabalho. Queremos discutir temas relevantes, não apenas 
como regulamentação como o entendimento aprofundado do material, desde a produção até a aplicação”, diz 
Damásio, sublinhando que as reuniões promovidas periodicamente levantam informações pertinentes a cada 
área e contam com o envolvimento e a participação de especialistas de institutos de pesquisa renomados.

Para o coordenador da CT da Nanotecnologia da ABTCP, a atuação conjunta é a chave para acelerar a aplica-
ção final dos nanomateriais de celulose. “As colaborações atuais já permitem a entrega de provas de conceito, 
que são a demonstração de que determinado conceito funciona. A interação com outras instituições, como 
institutos de pesquisa, startups e universidades, transforma o conceito de scale up de forma muito rápida. Além 
disso, essa interação múltipla pode ser o caminho para desencadear o entendimento do mercado e de outros 
setores que vão usar os novos produtos”, conclui sobre a relevância de todo o trabalho em andamento.    

///////////////////////////

////////////////////////////

Comissão Técnica de Nanotecnologia da ABTCP amplia frentes de 
trabalho a partir da promoção da interação entre diferentes elos da 
cadeia produtiva de celulose e papel


