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P ode soar estranho, mas o fato é que um dos produtos
mais inovadores da história da Braskem é uma fatia

de argila. Bem, não é uma fatia qualquer. Trata-se de uma
lâmina finíssima, cuja espessura é de apenas um
nanômetro - ou a bilionésima parte de um metro. Essa
lâmina, mais conhecida como nanocompósito, é tão fina,
mas tão fina, que apresenta propriedades físicas incomuns.
Os cientistas da Braskem descobriram, por exemplo, que
ela é extremamente resistente e flexível. E que pode ser
usada como um poderoso revestimento do polipropileno,
uma das matérias-primas comercializadas pela empresa.
Na prática, isso significa que, em breve, as montadoras
de automóveis atendidas pela Braskem poderão fabricar
pára-choques e outros componentes 30% mais resisten-
tes. Embalagens terão a capacidade de vedar totalmente
os alimentos, sem deixar brechas para uma única molé-
cula de ar entrar no pacote - preservando, assim, o sabor
e o aroma de salgadinhos, biscoitos, bebidas e café por
muito mais tempo. Cervejas poderão ser comercializadas
em garrafas PET. Até aviões terão condições de utilizar a
tecnologia, já que o revestimento de nanocompósitos tam-
bém permite uma redução de 30% no peso no polipropileno.
Tudo isso a partir de... argila.

Como tudo que envolve nanotecnologia, também a
invenção da Braskem parece ter saído de um filme de
ficção científica. A diferença é que, para a companhia con-
trolada pelo Grupo Odebrecht, os nanocompósitos não são
apenas uma grande descoberta - e sim uma oportunidade
extraordinária de fazer negócios. "Foi a maneira que en-
contramos de adicionar valor aos nossos produtos, que
sempre foram muito comoditizados", resume Luis
Fernando Cassinelli, diretor do Centro de Inovação e
Tecnologia da Braskem, instalado no Pólo Petroquímico
de Triunfo. O potencial de ganhos é enorme. Até agora, o
desenvolvimento dos nanocompósitos demandou investi-
mentos de apenas US$ 3 milhões, contando-se aí a com-
pra de equipamentos e os recursos aplicados pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que atuou
como parceira e desempenhou um papel fundamental no
projeto. A expectativa, agora, é de obter um retorno entre
três e quatro vezes maior do que foi investido.

A Braskem não é uma exceção. Em todo o mundo,
grandes empresas como Samsung, Sony, General Motors,
L'Oreal e outras vêm despejando dinheiro na nanociência.
Na ponta do lápis, o objetivo é o mesmo: desenvolver pro-
dutos menores, mais baratos, mais leves e eficientes,
menos poluentes - e lucrar com isso. Na Alemanha, por
exemplo, a Mercedes-Benz aplicou à pintura de seus veí-
culos uma camada de verniz nanoestruturado, com partí-
culas cerâmicas resistentes a arranhões. As moléculas do
composto ficam tão próximas umas da outras que até
mesmo a ponta de um prego desliza sobre ele sem danifi-
car a pintura. No Brasil, a invenção está sendo aplicada
no modelo Classe C, destinado ao público de alta renda. E
não pára aí. Na França, a L'Oreal e a Lâncome já vendem

cremes anti-rugas com cápsulas de apenas 200 nanô-
metros. Essas minúsculas estruturas levam os princípios
ativos dos cosméticos até a camada mais profunda da
epiderme — aquela que é responsável pela renovação da
pele —, e só então começam a agir. Um princípio seme-
lhante, aliás, está sendo utilizado na fabricação de uma
espécie de adesivo anticâncer de pele. O material é com-
posto de nanocápsulas de oxigênio. Em contato com a luz,
elas se rompem e, incrivelmente, danificam apenas as
células cancerígenas.

Isso tudo sem contar as roupas que nunca sujam, os
vidros que geram energia elétrica, as esponjas capazes de
reabsorver óleo despejado no mar e outros mecanismos
que começam a render dividendos ao redor do mundo. "É
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uma onda que está afetando a área médica, de cosméti-
cos, de sensores... É a fronteira da evolução tecnológica,
que implicará um processo de assimilação, de mudança
de paradigmas", define o químico Henrique Toma, autor
do livro O Mundo Nanométrico: a Dimensão do Novo Sé-
culo, editado pela Oficina de Textos. Uma estimativa am-
plamente difundida entre os pesquisadores revela que, até
2015, a nanotecnologia absorverá US$ l trilhão por ano
só em pesquisas ao redor do mundo. Os impactos dessa
verdadeira corrida do ouro já podem ser sentidos, inclusi-
ve, no Brasil. Ao contrário do que se imagina, o país está,
sim, adiantado em algumas frentes de pesquisa, com re-
sultados que vão muito além dos nanocompósitos
adotados pela Braskem. Atualmente, as universidades
brasileiras ocupam a 17ª colocação em produção científi-
ca nessa área. "Os nossos pesquisadores vão bem", de-
fende Henrique Toma.

Prova disso é que várias inovações brasileiras já se
transformaram em negócio. É o caso da "língua eletrôni-
ca", desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias (Embrapa) — e que, até agora, tem sido con-
siderada a grande façanha da nanociência do país. Equipa-
do com sensores de altíssima precisão, o aparelho tem
uma sensibilidade mil vezes maior do que a da língua hu-
mana. Com isso, permite que as empresas façam a "de-
gustação" de bebidas como café, vinho e leite com um ní-
vel de confiabilidade inédito. Nos testes, o equipamento

chegou a detectar a diferença entre vinhos de mesmo tipo,
mas produzidos em safras diferentes. Atualmente, ele é
utilizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café
(Abic) para monitorar a qualidade do produto exportado
pelos cafeicultores do interior de São Paulo e de Minas
Gerais. "A língua eletrônica inclusive já foi repassada à
indústria, que vai produzi-la em larga escala", avisa Paulo
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Herrmann Jr, pesquisador da Embrapa. O detalhe curio-
so é que a invenção só funciona graças às propriedades
condutoras de um polímero nanoestruturado - em outras
palavras, um plástico. Isso mesmo: por meio da manipu-
lação de moléculas, até mesmo um plástico é capaz de
conduzir energia melhor do que o cobre.

Nanoinvestimento - O fato é que o Brasil não tem se
saído mal na corrida pela nanotecnologia. Pelo menos no
papel, o país já fez quase tudo que seria necessário para
incorporar esse campo da ciência à realidade de universi-
dades e empresas. O governo federal, por exemplo,
estruturou um programa nacional de apoio ao desenvolvi-
mento da nanociência, o primeiro do tipo na América La-
tina. Ao mesmo tempo, universidades públicas e privadas
se organizaram em diferentes "redes virtuais", seguindo
um modelo de desenvolvimento parecido com o que foi
adotado (com sucesso) no Projeto Genoma. Cada uma des-
sas redes ataca um campo específico do assunto. Por exem-
plo: a UFRGS, no Rio Grande do Sul, coordena uma rede
de pesquisadores responsáveis por estudar materiais
nanoestruturados e suas possíveis aplicações. Já a
Unicamp, em São Paulo, comanda os estudos na área de
nanobiotecnologia, enquanto a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) - a primeira do país a estudar
nanocompostos — lidera duas redes: a de semicondutores
e a de tecnologia molecular. "Podemos dizer que a nanotec-
nologia já deslanchou no Brasil. O tema tem grande visi-
bilidade, dentro e fora dos meios acadêmicos, e vem rece-
bendo forte apoio governamental", avalia Cylon Gonçal-
ves da Silva, professor emérito da Unicamp e um dos res-
ponsáveis pelo parto do primeiro "Programa Nacional de
Nanotecnologia", encomendado pelo Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, em 2001.

O que falta, para variar, é dinheiro. No final de 2003,
ao fechar o Plano Plurianual do governo, o presidente
Lula reservou R$ 70 milhões para apoiar as pesquisas em
nanotecnologia entre 2004 e 2008 — ou seja, pouco mais
de R$ 17 milhões por ano. Um ano depois, entusiasmado
com a repercussão da língua eletrônica da Embrapa, Lula
decidiu abrir a mão. Garantiu que liberaria R$ 71 milhões
em apenas dois anos (2005 e 2006) e, de quebra, "relançou"
o Programa Nacional de Nanotecnologia. Foi uma medi-
da importante, é claro. Entretanto, ainda é pouco, muito
pouco, para manter o Brasil no páreo. Nos países desen-
volvidos, o volume de recursos que entra nos laboratórios
faz o Plano Plurianual brasileiro parecer um nanoin-
vestimento. Só neste ano, os Estados Unidos deverão in-
jetar o equivalente a R$ 2,1 bilhões em pesquisas no se-
tor. No Japão, a soma deve superar R$ 1,6 bilhão. E, se
parece injusto focar apenas nas superpotências, cabe res-
saltar que o Brasil também perde para alguns países emer-
gentes. A China, por exemplo, deverá aplicar R$ 316 mi-
lhões por ano em nanotecnologia até 2007. "Sabemos que,
nesse sentido, estamos muito aquém de outros países,
especialmente dos Estados Unidos e do Japão", admite
Alfredo Mendes, coordenador-geral de nanotecnologia do
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Ministério da Ciência e Tecnologia. "No entanto, é inegá-
vel que temos um começo. As empresas, por exemplo,
estão conhecendo de perto as vantagens e os riscos dessa
ciência, e estão gerando negócios a partir dela", pondera.

Estão, mesmo. Embora os investimentos governa-
mentais ainda sejam escassos, cada vez mais companhias
brasileiras buscam na nanotecnologia um meio de ele-
var sua competitividade. E não se trata apenas de
Braskem, Embrapa ou Petrobras. "Há desde pequenos
empreendimentos em incubadoras tecnológicas até ações
de grandes grupos empresariais que já utilizam a
nanotecnologia em seus produtos e processos", constata
o professor Cylon Gonçalves da Silva, que também é di-
retor de tecnologia do Instituto Genius, uma organiza-
ção sem fins lucrativos que busca suprir a demanda por
pesquisas do setor privado. Uma das empresas que têm
se destacado é a Santista Têxtil. Em conjunto com a Es-
cola Superior de Física da USP, ela desenvolveu um "fio
inteligente", que deverá ser utilizado na fabricação de
jeans e de outros tecidos. O fio é recheado com nano-
cápsulas que, em contato com a pele, liberam grada-
tivamente medicamentos, cremes hidratantes e até vi-
taminas. Além de ser uma saída criativa para concor-
rer com os produtos chineses, a tecnologia é lucrativa -
em média, eleva em 50% o preço do tecido. A solução
vem sendo utilizada, por exemplo, em meias que impe-
dem a proliferação de frieiras e fungos.

As empresas do Sul não ficam atrás. Ao lado da
Braskem, companhias como O Boticário, Artecola e
Karsten fazem da região um dos pólos de desenvolvimen-
to do "nanonegócio" brasileiro. O movimento é visível nos
três Estados da região, que dispõem de um bom número
de universidades e de empresas com vocação exportado-
ra, tecnologicamente avançadas. "Além disso, a região pos-
sui excelentes grupos acadêmicos nas suas principais uni-
versidades, trabalhando na fronteira da nanotecnologia",
percebe Cylon Gonçalves da Silva, do Instituto Genius.
Em geral, diz ele, o Sul se destaca na pesquisa de catali-
sadores, fármacos, materiais magnéticos e polímeros. Mas
há avanços interessantes sendo realizados por algumas
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empresas em outros segmentos. E o caso da Artecola, ins-
talada na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em par-
ceria com a UFRGS, a fabricante de insumos para a in-
dústria calçadista está elaborando um novo tipo de adesi-
vo à base de água, mais resistente e durável do que os
tradicionais. O material deverá ser utilizado em tênis e
sapatos à prova de descolamentos, cuja vida útil será bas-
tante superior. "Também apresentarão menor peso e maior
resistência a temperaturas elevadas, entre outras proprie-
dades que vão propiciar vantagens para o usuário final",
entusiasma-se José Luis Haubrich, diretor-geral da uni-
dade de negócios adesivos da Artecola. Otimista com o
potencial mercadológico da tecnologia, a empresa já está
cumprindo o percurso burocrático necessário para
patenteá-la. Além disso, pleiteia um financiamento junto
à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o órgão do
governo federal responsável por fomentar o desenvolvi-
mento da ciência no país.

Outra empresa que acaba de celebrar casamento com
a nanotecnologia é O Boticário, no Paraná. A entrada da
empresa nesse novo ambiente de inovação era pratica-
mente inevitável. O ramo de cosméticos foi o primeiro a
adotar as nanoestruturas na composição de seus produ-
tos. Hoje, todas as grandes inovações do setor se baseiam
nas propriedades de materiais que chegam a ter 100
nanômetros, o tamanho equivalente ao de um vírus. "As
pesquisas nessa área decolaram nos últimos três anos, e

nós fomos obrigados a acompanhar", conta Israel
Feferman, diretor de pesquisa e inovação d'0 Boticário. A
necessidade levou a fabricante de cosméticos a incorporar
a nanociência como uma estratégia de inovação. Ao todo,
45 doutores trabalham nos seus laboratórios, em Curitiba.
Além disso, O Boticário mantém parcerias com uma série
de universidades - inclusive no exterior -, que estudam
os materiais capazes de "agregar inteligência" a um sim-
ples bronzeador. Recentemente, a empresa lançou sua pri-
meira linha de produtos com nanotecnologia, conhecida
como "Golden Plus". A marca abrange invenções como um
fluído que contém polímeros resistentes à água. Essas
estruturas formam uma película protetora sobre a fibra
capilar, protegendo os cabelos dos danos causados por um
banho de piscina, por exemplo. "A nanotecnologia nos dá
a possibilidade de trabalhar com materiais que não pode-
riam ser obtidos de outras maneiras. O potencial de apli-
cações é infinito", destaca Feferman. Ao todo, O Boticário
investiu R$ 5,7 milhões no desenvolvimento da linha.

Definir o foco - O esforço das empresas ou universi-
dades é animador, mas ainda insuficiente para que o Bra-
sil consiga embarcar definitivamente na era da nano-
tecnologia. Há uma série de desafios que o país precisa
superar para que esse negócio se torne acessível a um
número maior de companhias. O primeiro deles é definir
um foco. Com um poder de investimento reduzido, o go-
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verno terá de dosar melhor o dinheiro que goteja nos la-
boratórios brasileiros. "Na situação em que estamos, já
não importa se os gastos estão aumentando ou não. O que
realmente faz a diferença é a qualidade dos gastos. Sem
um foco, muito dinheiro aí vai acabar se transformando
em dissertações numa gaveta", critica Fernando Galem-
beck, professor do Departamento de Química da Unicamp
e coordenador de um dos grupos de trabalho que elabora-
ram as diretrizes do Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (PADCT) do governo fede-
ral. Em 2002, o Ministério da Ciência e Tecnologia tentou
definir os segmentos que deveriam receber prioridade.
Eram eles: agropecuária, nanobiotecnologia e mecanis-
mos não-poluentes. Entretanto, a não ser pelos avanços
da Embrapa e al-
gumas descober-
tas na área de
polímeros, pouca
coisa se transfor-
mou em negócio
nessas três áreas,
até agora. Alguns
especialistas in-
clusive já dizem
que o verdadeiro
potencial do Bra-
sil está em uma
outra área — a de
desenvolvimento
de fármacos e
plásticos (veja al-
gumas inovações
no quadro "Os
frutos do nano-
negócio", nas pá-
ginas anteriores).

A dificuldade
de levar as inova-
ções do laboratório para o mercado também precisa ser
vencida. Todos os empreendimentos da nanotecnologia
brasileira nasceram da interação entre empresa e univer-
sidade - relação que ainda é frágil no país. "Não existe
uma tradição de diálogo, de parceria. Não se sabe como
transferir o conhecimento da universidade para a empre-
sa", avalia o professor Dante Homero Mosca Júnior, atual
vice-coordenador do Núcleo Paranaense de Excelência em
Nanociências. O problema não é meramente cultural. Às
vezes, a relação não deslancha simplesmente porque falta
dinheiro. Foi o que aconteceu com o professor Philippe
Jean Paul Gleize, professor da Pós-Graduação em Enge-
nharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina.
Em 2003, ele foi contemplado com uma bolsa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) para elaborar um projeto aparentemente promis-
sor na área de construção. Por meio da aplicação de
nanopartículas ao cimento, Gleize acredita ser possível
tornar armações de concreto mais maleáveis e resisten-

tes. O trabalho, no entanto, andou pouco nos últimos três
anos. "Para começar, não temos equipamentos. A univer-
sidade adquiriu alguns, mas eles só devem chegar no se-
gundo semestre deste ano", relata Gleize. O resultado é
que o pesquisador ainda está tentando fazer o projeto co-
meçar, o que torna o diálogo com as empresas pouco fru-
tífero. No ano passado, ele apresentou sua linha de pes-
quisa para a Votorantim, na expectativa de obter algum
tipo de investimento. A companhia, é claro, preferiu espe-
rar. "Eles até se interessaram, mas têm receio em inves-
tir antes de ver os resultados", conta. Agora, o professor
tentará retomar o contato com a Votorantim — desta vez,
para pleitear bolsas de estudo para a sua equipe.

Mesmo que Gleize consiga tocar adiante o projeto do
"nanocimento", é
provável que ele
esbarre em outro
problema: a difi-
culdade em pro-
teger a proprieda-
de intelectual.
Nesse caso, o Bra-
sil está em fran-
ca desvantagem
em relação a ou-
tros países. A
crônica lentidão
do Instituto Na-
cional de Pro-
priedade Indus-
trial (Inpi), que já
atrapalhava o
país antes de a
nanotecnologia
se transformar
em negócio, agora
é uma ameaça
ainda mais com-

plexa. Para piorar, são poucas as empresas brasileiras
que sabem como encaminhar um pedido de patente —
especialmente no campo nanotecnológico, cujo padrão
internacional de patenteamento só foi definido há pouco
mais de sete anos. Até setembro de 2004, segundo o
levantamento mais recente, o Inpi havia recebido 231
pedidos de patentes envolvendo nanotecnologia. Do to-
tal, só 11 haviam sido feitos por universidades brasi-
leiras. Cinco eram de pessoas físicas e três, de empre-
sas. Todos os outros pedidos (ou 92% deles) eram oriun-
dos de corporações estrangeiras instaladas no país.
"Produzimos muito conhecimento científico. Mas mui-
to pouco disso está se transformando em tecnologia
concreta", resume o professor Fernando Galembeck,
da Unicamp. Mais do que nunca, se quiser permane-
cer na corrida nanotecnológica, o Brasil terá de apren-
der a inovar.

*Com reportagem de Letícia Pires

Text Box
Fonte: Amanhã, ano 20, n. 218, p. 36-42, mar. 2006.




