
Na dimensão nanométrica, surgem possibilidades ainda
inimagináveis na manipulação da matéria

m universo inexplorado, é como vemos o mundo das partí-
culas nano. Um universo composto por partículas com di-
mensões que eqüivalem a dividir um metro em um bilhão
de partes, ou então, dividir um milímetro em um milhão,

algo como o espaço ocupado por 10 átomos.
Nessa escala, o comportamento da matéria é ainda um campo de

conhecimento em aberto, que já movimentou, mais de US$ 88 bi-
lhões somente nos EUA em 2007. De acordo com pesquisa publica-
da pela Lux Research, com sede em Nova York, o mercado mundial
de nanoprodutos pode chegar a US$ 3,1 trilhões em 2015. Atual-
mente 62 países estão com programas nacionais de nanotecnologia.

No Brasil, calcula-se que os investimentos foram de apenas R$
150 milhões nos últimos quatro anos. Estima-se que há 600 proje-
tos em nanotecnologia sendo desenvolvidos pelas universidades
brasileiras. Segundo o coordenador científico do Laboratório de
Química do Estado Sólido da Unicamp, Oswaldo Luiz Alves, o
impacto econômico da nanotecnologia no Brasil é previsto em
US$ 10 bilhões em 10 anos.

O tema foi objeto de amplo debate no Congresso Internacional
de Nanotecnologia e na Nanotec Expo 2008, realizada no final de
novembro no Centro de Eventos Imigrantes, em São Paulo, em
sua quarta edição, pela Promove Eventos. Multidisciplinar por ex-
celência, a nanotecnologia foi eleita pelo Brasil, ao lado de biotec-
nologia, bioetanol, indústria de semicondutores e tecnologia da in-
formação e comunicação (TICs) como áreas estratégicas no âmbito
da inovação e do desenvolvimento industrial, segundo Evandro
Mirra, gerente de Tecnologia e Inovação do ABDI/MDIC - Agên-
cia Brasileira de Desenvolvimento Industrial do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

O professor e pesquisador Oswaldo Luiz Alves, da Unicamp, re-
sume: a nanotecnologia é o estudo, o design, criação, síntese, ma-
nipulação e aplicação de materiais funcionais, dispositivos e siste-
mas através do controle da matéria em nível nanométrico. "Os
campos de pesquisa da 'nanotecnologia envolvem, hoje, áreas tão
diversas como energia, automobilismo, medicina, fármacos,

cosméticos, tecidos, etc."
Um desenvolvimento brasileiro

que ganhou fama na área da nano-
tecnologia é a língua eletrônica,

que funciona como um sensor capaz de detectar com precisão e ra-
pidez os padrões básicos do paladar (doce, salgado, azedo e amar-
go), para aplicação na indústria de bebidas, para análise de café, vi-
nho, etc. A língua eletrônica foi desenvolvida pela Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e com a USP
de São Carlos, por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação e do Instituto de Física.

"Entre as aplicações da nanotecnologia que deverão representar
uma ruptura no tratamento convencional está a área médica. Um
exemplo são os implantes subcutâneos, que poderão monitorar à dis-
tância sinais vitais, como batimentos cardíacos, capacidade pulmonar,
realizar análises sangüíneas, etc. Há inúmeros exemplos como esse em
outras áreas", diz Oswaldo. "Na área de alimentos, atualmente cerca
de 300 produtos no mundo usam a nanotecnologia. Em 2015,
acredita-se que 40% da indústria de alimentos fará uso da nanotecno-
logia, e entre as aplicações que deverão se destacar está a alimentação
interativa inteligente", afirma. "Exemplos estão na nanomodificação
de sementes, adubos e pesticidas, no desenvolvimento de plantas com
propriedades de cor, época de crescimento e produtividade diferentes;
nanosensores para análise de PH, umidade, controle de parasitas e
doenças; no reforço e modificação da alimentação.

Na embalagem, as possibilidades se concentram no aumento
do tempo de vida dos alimentos; em dispositivos capazes de de-
tectar a deterioração do alimento e no rastreamento da embala-
gem, da produção ao descarte.

Uso em alimentos:
possibilidades e riscos em avaliação

N a área de alimentos e embalagem para alimentos, o uso da na-
notecnologia ainda está em estudos e não há regulamento espe-

cífico sobre o assunto no Brasil, Estados Unidos e União Européia.
No Brasil, é preciso apresentar um estudo técnico-científico sobre
o produto para petição junto à Anvisa - Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, que indique a possibilidade ou não de riscos.

Segundo a pesquisadora do Cetea/Ital - Centro de Pesquisa de
Embalagem, Marisa Padula, na falta de regulamentação específica,
os produtos devem atender ao regulamento geral RDC 91/2001,
da Anvisa, que reúne os critérios gerais e a classificação de embala-
gens e equipamentos em contato com alimentos.

Atualmente, é feita a avaliação da formulação frente às listas
positivas, observando-se o limite de migração total da substância
no produto acabado.



"É preciso garantir que o alimento não cause dano ao consu-
midor e a embalagem por sua vez não seja um meio de contami-
nação ou possa transmitir substâncias tóxicas aos alimentos", ex-
plicou Marisa Padula. "A embalagem não é inerte, sempre é pos-
sível que venha a interagir com o alimento. E preciso levar em
consideração que existe a possibilidade de transferência de com-
ponentes, mesmo que de forma acidental, que não pode ser des-
cartada. É importante destacar que os materiais nano em emba-
lagens possuem propriedades químicas e físicas diferentes das
que apresentam os materiais em tamanho normal. A área do
produto exposta ao material é diferente, as propriedades são
diferentes e as interações também. Por isso é importante que a
especificação e composição do material da embalagem seja mui-
to criteriosa. Se a embalagem falhar, a empresa perde todo o in-

vestimento realizado no produto e no processo",
esclarece a pesquisadora. Entre as nanopartículas com
possibilidades de aplicação na embalagem, está a
nanopartícula de prata, que tem ação antimicrobiana.
Na forma de zeólitas de prata, ela foi aprovada pelo
FDA, e normalmente é incorporado ao material
plástico, na forma de filmes para embalagem ou
mesmo plástico injetado. "Ainda não existem padrões
para a nanopartícula. E preciso um processo geral de
padrões mínimos, e se não existe ainda uma legislação
específica, é preciso ter bom senso e mapear os riscos
da nanotecnologia, isso é fundamental para o seu
desenvolvimento", ressalta Marisa Padula.

"Como em toda nova ciência, será preciso avaliar as possibili-
dades e os problemas decorrentes da nanotecnologia, e os riscos
para os homens e o meio ambiente, ou seja, é preciso contrapor
a ética à nova ciência", completa Oswaldo Luiz Alves. "A

nanotecnologia tampouco
é uma panaceia; não serão
necessários grandes gastos,
mas mentes preparadas, e
um grau de educação ele-
vado", afirma.
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Melhorando a propriedade
dos plásticos

A umento da resistência mecânica, barreira à transpo-
sição de odores e gases, resistência térmica, maior

estabilidade dimensional, propriedades bactericidas e
antimicrobianas e possibilidade de obtenção de peças
com condutividade elétrica. Todos esses aperfeiçoa-
mentos nas propriedades físico-químicas dos materiais
plásticos estão em pauta nas pesquisas da nanotecnolo-
gia. As petroquímicas brasileiras como Quattor e Bras-
kem mantêm pesquisas na área. A Quattor já possui
em seu portfólio uma resina comercial de polipropile-
no baseado em nanotecnologia. O produto está dispo-
nível no mercado com o nome comercial Diya 721.
Trata-se de uma resina especial destinada ao mercado
de injeção com efeito bactericida. Outros produtos es-
tão na fase de projeto piloto e a estimativa é que este-
jam disponíveis comercialmente em 2009. Para
aumentar o tempo de conservação dos alimentos a
Quattor está desenvolvendo resinas especiais de poli-
propileno com nanopartículas capazes de absorver a
radiação ultra-violeta.

Para o setor automotivo serão apresentados dois de-
senvolvimentos, feitos em parceria com clientes produ-
tores de compostos de polipropileno. Um está relaciona-
do à resistência a risco de peças para interiores; e o outro
para redução de crescimento microbiano em sistemas de
ar-condicionado. Ainda haverá uma formulação baseada
em materiais nanoestruturados que confere ao polipropi-
leno resistência à propagação de chamas. No campo dos
não-tecidos para aplicação no setor médico-hospitalar, a
Quattor desenvolveu uma resina especial de polipropile-
no com propriedades antimicrobianas.

A Braskem já depositou sua décima patente de um
produto baseado em nanotecnologia no ano passado, no
caso para o PVC, desenvolvido para ser usado nas emba-
lagens de produtos alimentícios. O nanocomposto é
aplicado na parte interna da tampa e ajuda na vedação
do produto. A Braskem faz pesquisas no setor há quatro
anos e já investiu cerca de US$ 10 milhões em projetos
ao longo deste período.

Text Box
Anúncio

Text Box
O Universo Nano. Embanews, São Paulo, ano 19, p. 42-44, fev. 2009.




