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O aumento do interesse pela nanocelulose e produtos cor-

relacionados tem sido evidente no mercado. Um dos indi-

cadores é o crescimento do número de artigos científicos 

publicados globalmente, e, nesse sentido, os protagonistas têm 

sido Canadá, Suécia e Finlândia. Do total de publicações sobre o 

tema, o Brasil participa com 5,2%, bem mais em comparação à sua 

posição no ranking geral de número de artigos científicos. 

“Essa produção científica também é bastante recente. O salto 

vem desde 2013, e mundialmente observado com maior intensida-

de já desde 2008. Esse perfil se dá quando começamos a perceber 

o potencial da nanocelulose, não pelo seu processo de fabricação, 

mas pelas suas grandes possibilidades de aplicação a partir de 

diversas matérias-primas e percentuais de lignina diferenciados”, 

disse Cauê Ribeiro, pesquisador e coordenador da Rede de Pesqui-

sa em Nanotecnologia aplicada ao Agronegócio – Rede Agronano 

da Embrapa, durante a Sessão Temática de Nanotecnologia do 

50.º Congresso Internacional de Celulose e Papel da ABTCP.

Nessa corrida, os players brasileiros traçaram suas estratégias e 

agora aprimoram suas tecnologias para atender a novos mercados 

e desenvolver novas aplicações. Germano Siqueira, pesquisador de 

Biorrefinarias e Processo da Fibria, demonstrou que a empresa já 

tem esses caminhos bem definidos. “A bioestratégia adotada tem 

expectativa de retorno em médio e longo prazo, e as escolhas se 

deram pela maturidade e pela atratividade econômica. A partir 

da nanocelulose conseguimos agregar valor às cadeias atuais e 

desenvolver novas cadeias”, disse o pesquisador.

“Continuamos utilizando a madeira como componente estrutu-

ral para produção de celulose e a submetemos a diversos tipos de 

processos mecânicos e químicos para aplicar em setores que an-

tes não eram nosso mercado. Assim, conseguimos aumentar essas 

aplicações para um número ainda maior ao atingirmos a escala 

nano”, acrescentou Siqueira.

A frente principal da Fibria é a Celulose Microfibrilada (MFC). 

“Para a obtenção dessa nanocelulose, é necessária uma grande 

força para romper as interações de hidrogênio que mantêm essas 

nanofibrilas unidas para formar as fibras de celulose. De forma 

mais ampla, temos regiões distintas em organização estrutural das 

moléculas de celulose em domínios altamente organizados, que 

são as regiões cristalinas, onde obtemos o nanocristal, e domínios 

menos organizados, que são os domínios amorfos”, explicou. 

No caso da Klabin, a empresa equaciona esse gasto na efi-

ciência do pré-tratamento. “Apesar de gastarem menos energia 

que os processos de homogeneização, os processos de refinação 

ainda despendem de muita energia. Seja por enzima, químicos 

ou o que a empresa estiver interessada. Nós avaliamos o tipo de 

aplicação e, com isso, direcionamos o processo”, disse Renato 

Damásio, pesquisador do setor de Pesquisa & Desenvolvimento 

(P&D) Industrial da Klabin.

As características das nanoceluloses também devem ser consi-
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NANOTECNOLOGIA:  A OPORTUNIDADE 
DE CRESCIMENTO DO SETOR DE 

CELULOSE NO MERCADO
Players do setor direcionam estudos para novas 

aplicações e mercados com base na nanotecnologia

Siqueira: “Para sermos mais competitivos, devemos olhar para a frente e ser 
cada vez mais rápidos”
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deradas. Ambas formam suspensões e não são solúveis, além de 

relativamente estáveis. Siqueira as detalha como géis em concen-

trações baixas, com comportamento pseudoplástico, elevada área 

superficial – em torno de 400 m2/g na celulose nanocristalina e de 

100 a 200 m2/g na celulose nanofibrilada, dependendo do processo.

“Além disso, esse material apresenta reatividade química bas-

tante elevada, pois os processos de desfibrilação resultam na ex-

posição de hidroxilas. Isso, aliado à elevada área superficial, gera 

um material com alta capacidade de retenção de água. Drenar 

esse material é outra dificuldade e um dos desafios que muitas 

empresas estão estudando”, comentou Siqueira.

Deve-se levar em conta o processo diferenciado de obtenção 

das nanoceluloses. Enquanto a celulose nanofibrilada ou microfi-

brilada envolve a desfibrilação mecânica, para a obtenção da ce-

lulose nanocristalina realiza-se uma hidrólise química ácida bem 

severa, com concentrações acima de 50%, sendo possível hidro-

lisar as regiões amorfas que compõem a estrutura e, assim, isolar 

tais regiões cristalinas. 

Para acelerar o desenvolvimento desses bioprodutos e incentivar 

a inovação aberta, a Fibria também lançou recentemente o Fibria 

Insight, plataforma hoje em busca de parcerias em novas aplica-

ções para o MFC nos mais diversos setores. O outro desafio que a 

plataforma lançou são novas embalagens para fardos de celulose. 

“É uma possibilidade muito interessante, pois envolve investimento, 

parceria de longo prazo, acesso às estruturas de P&D da Fibria e 

mentoria, entre outras vantagens”, disse Siqueira. Para a Celulose 

Nanocristalina (CNC), a companhia mantém parceria com a pioneira 

“O problema das nanofibras, de forma geral, está no fato de apresentarem 
baixa compatibilidade com matrizes químicas. Por isso, existe uma tendência 
de buscar nos polímeros hidrofílicos a introdução de uma carga biodegradável 
para que cheguem a performance próxima aos dos químicos derivados de 
petróleo, que podem atender à produção de termoplásticos”, disse Ribeiro

na produção, a CelluForce, empresa canadense da qual detém 8,3%. 

O potencial da nanotecnologia para a Klabin, seja para CNC ou 

MFC, conforme Damásio, é a aplicação em seu portfólio de emba-

lagens – papelcartão, kraftliner, sacos industriais e papelão ondu-

lado. Ele destacou que uma das vantagens nos estudos realizados 

é que os blends variados, pelo fato de a empresa trabalhar com 

dois tipos de fibras, pinus e o eucalipto, permitem que a Klabin di-

versifique ainda mais os diferentes tipos de celulose. “Somos uma 

indústria centenária com processos diversificados com digestores 

que produzem polpas de alto rendimento, mecânicas e branquea-

das”, pontua.

Para o MFC, diz Damásio, isso nos mostra diferentes potenciais 

de barreiras, uma vez que a composição de cada polpa é diferente. 

Alguns são mais hidrofóbicos e outros menos e já temos no mínimo 

quatro variações. Nesse sentido conseguimos obter essa nanocelu-

lose com qualidades diferenciadas. 

“Precisamos trazer mais características inovadoras ao produto, com 

foco em sustentabilidade e soluções que contribuam para a cadeia. A 

sociedade demanda materiais verdes e inteligentes”, disse Damásio. 

Quem compartilha da mesma opinião é Ribeiro, coordenador da Rede 

Agronano da Embrapa, acrescentando que outros aspectos podem 

ser explorados, avaliando-se, não só as aplicações, mas as diferentes 

matérias-primas e processos. 

Nesse sentido, vários são os estudos realizados pela Rede. “O pro-

blema das nanofibras, de forma geral, está no fato de apresentarem 

baixa compatibilidade com matrizes químicas. Por isso, existe uma 

tendência de buscar nos polímeros hidrofílicos a introdução de uma 

“O potencial da nanotecnologia para a Klabin, seja para CNC ou MFC, conforme 
Damásio, é a aplicação em seu portfólio de embalagens – papelcartão, kraftliner, 
sacos industriais e papelão ondulado”



88 Revista O Papel - novembro/November 2017

SESSÃO TEMÁTICA NANOTECNOLOGIA 

carga biodegradável para que cheguem à performance próxima aos 

dos químicos derivados de petróleo, que podem atender à produção 

de termoplásticos”, exemplifi cou Ribeiro.

Outra experiência foi realizada com espécies de árvores ama-

zônicas e a produção de CNC, que comprovou que a resistên-

cia está associada ao ancoramento na ruptura. Ribeiro trouxe 

também um filme de manga feito com fibra nanocelulósica para 

demonstrar até onde é possível chegar com essa tecnologia. “A 

grande vantagem, além de ser compostável, é servir em materiais 

que possam ser ingeridos. Até o momento não temos definições 

claras quanto aos aspectos toxicológicos, mas todos os indicati-

vos são de baixa toxidez até o momento. Isso nos dá um produto 

altamente sustentável”, comentou o pesquisador da Embrapa, 

coordenador da Rede Agronano, sobre as diversas possibilidades 

de aplicações da nanocelulose.

Já no estudo sobre a obtenção de nanofi bras do curauá e bagaço 

de cana-de-açucar a partir do processo de hidrólise enzimática, segui-

do por sonicação, Ribeiro observou que existe a possibilidade de esca-

lonar o tempo de ataque, obtendo-se alto grau de pureza. Um método 

seria na própria produção de etanol hoje, com descarte desse resíduo, 

utilizando o processo como uma alternativa viável e sustentável, uma 

vez que o químico ainda é um problema na hidrólise ácida. 

 Valdeir Arantes, professor doutor, coordenador do Curso de Enge-

nharia Bioquímica e do Laboratório de Biocatálise e Bioprodutos da 

Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo/Lorena, também 

defende a possibilidade de produzir nanocelulose de alta qualidade 

utilizando-se enzimas. “O mercado de produtos químicos está cres-

cendo, mas a biotecnologia cresce ainda mais. Um dos maiores empe-

cilhos está na qualidade dos açúcares utilizados para obter bioprodu-

tos. A sacarose de cana ou de amido, que vem do milho, é muito cara. 

Como alternativa, há o açúcar de celulose, praticamente no mesmo 

processo do etanol de segunda geração, mas com desvantagem de 

conter muitas impurezas.”

 Uma alternativa para driblar essa desvantagem, de acordo com 

Arantes, seria incorporar isso com o processo de nanocelulose, a partir 

do conceito de biorrefi narias. Na rota desenvolvida pelo laboratório 

coordenado pelo professor é feita uma única separação por tratamen-

to enzimático, com fi ltração simples, utilizando enzimas específi cas, 

resultando em um produto uniforme com açúcar concentrado, além 

da celulose nanocristalina. No caso da celulose nanofi brilada, o alto 

consumo de energia é um fator problema no processo, como apon-

tado pelos outros palestrantes e, para isso as celulases ajudam na 

economia de energia. 

“Dessa forma, é possível produzir nanocelulose de alta qualidade 

utilizando enzimas como catalisadores. Nem todas as celulases produ-

zem a nanocelulose com características similares, o que possibilita a 

produção de nanoceluloses diferenciadas, além dos tratamentos enzi-

máticos, que permitem a produção de açúcares. Entre as limitações, po-

rém, estão os coprodutos com baixa concentração. A partir da hidrólise 

enzimática, a CNC tem elevada cristalinidade e termoestabilidade; para 

a CNF, ajuda a reduzir o consumo de energia”, completou Arantes. 

Paralelamente, outro assunto de mesma importância fez parte da 

Sessão Temática de Nanotecnologia: a normatização. Ribeiro chamou 

a atenção para a padronização das condições de ensaios, pois isso 

seria importante para viabilizar o mercado comercialmente. Nes-

se sentido, o pesquisador da Embrapa apresentou estudos de caso, 

métodos utilizados e novas variáveis que podem ser aplicadas aos 

estudos toxicológicos. Atualmente, uma das questões levantadas 

pelos órgãos reguladores trata da migração das nanopartículas em 

embalagens para alimentos. Julio Costa, moderador da sala, reforçou 

que a Comissão Técnica de Nanotecnologia da ABTCP fomenta todos 

esses assuntos. “A nanocelulose está de acordo com a necessidade de 

inovação no setor de celulose”, concluiu.          n

Arantes: “A partir da hidrólise enzimática, a CNC tem elevada cristalinidade 
e termoestabilidade; para a CNF, ajuda a reduzir o consumo de energia”

 Valdeir Arantes, professor doutor, coordenador do Curso de Enge-

nharia Bioquímica e do Laboratório de Biocatálise e Bioprodutos da 

Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo/Lorena, também 

defende a possibilidade de produzir nanocelulose de alta qualidade 

utilizando-se enzimas. “O mercado de produtos químicos está cres-

cendo, mas a biotecnologia cresce ainda mais. Um dos maiores empe-

cilhos está na qualidade dos açúcares utilizados para obter bioprodu-

tos. A sacarose de cana ou de amido, que vem do milho, é muito cara. 


