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As tecnologias convergentes e habilitadoras sob coordenação da Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Convergentes e Habilitadoras – CGTC são: (i) 
Nanotecnologia, tecnologia transversal, disruptiva e pervasiva dedicada à compreensão, controle e 
utilização das propriedades da matéria na nanoescala (1,0x10-9m, que equivale a 1 bilionésimo do 
metro), que possui a capacidade de revolucionar produtos, processos e prestação de serviços, com 
inovações até pouco tempo inimagináveis; (ii) Fotônica, campo da ciência dedicada a estudar a luz 
(fóton), sua geração, aplicação, detecção e manipulação da emissão, transmissão, modulagem e 
processamento de sinal; (iii) Materiais Avançados, que apresentam novas estruturas, propriedades 
diferenciadas, combinações de propriedades e/ou melhor performance de suas propriedades. O 
Brasil é um dos maiores detentores em termos de diversidade de materiais; e (iv) Manufatura ou 
Indústria Avançada ou Indústria 4.0, caracterizada pela integração e aplicação das tecnologias 
convergentes e habilitadoras em elementos diversos conectados em rede por sistemas ciberfísicos. 
Refere-se a produção inteligente nos mais diversos setores produtivos desde eletrônicos a setores 
tradicionais como a agricultura e a saúde.

Mas qual a definição de Nanotecnologia? Muito vem sendo divulgado recentemente sobre esta 
nova tecnologia tão interessante, mas ao mesmo tempo pouco se fala a respeito de sua origem 
ou como as coisas nano funcionam e impactam a sua vida no dia a dia. Talvez não seria surpresa 
descobrir que a Nanotecnologia, não é algo novo, mas sim algo que está presente em nossas vidas 
desde seu início, ligada intimamente ao funcionamento de nosso organismo e parte essencial do 
ferramental da Natureza para criar toda sua diversidade, ou seja, a Engenharia da Vida. 

A nanotecnologia é uma realidade hoje, uma revolução silenciosa sem precedentes, que caminha 
incrementalmente, mas com repercussão imensa em nossas vidas. Acima de tudo, é um esforço 
global e não local, e aqueles que priorizarem seu desenvolvimento, sairão na frente e terão uma 
das chaves para o futuro sustentável e transformador.

Nesta edição apresentaremos a Nanotecnologia e suas aplicações no Agronegócio.

Tenha uma excelente leitura!

Cordialmente,
Leandro Antunes Berti

Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Convergentes e Habilitadoras – CGTC
Departamento de Políticas de Desenvolvimento e Inovação de Tecnologias Estruturantes – DETEC

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – SETEC 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

Apresentação
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Fonte: Norma Poire, Merrill Lynch, LuxResarch, Adaptação: Leandro Antunes Berti

Produto

Motivação

DE MAIOR SUCESSO NA NANOTECNOLOGIA

Situação Atual
Mercado 

Multitrilionário

GRAFENO

PONTOS 
QUÂNTICOS

 7.286 produtos
 12.430 empresas 
 52 países 

1 kg = US$ 20 mil

2022: US$ 14,2 trilhões

Você já se perguntou como os celulares, 

tabletes e computadores estão cada vez 

menores, leves, finos e mais potentes?

As telas quase inquebráveis, os chips e 

componentes (antenas, processadores, 

acelerômetros e outros). Todo esse 

avanço só foi possível devido as inúmeras 

inovações em Nanotecnologia.
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Ecossistema de Inovação

A importância do fortalecimento do ecossistema de inovação do Brasil, o 

desenvolvimento tecnológico de setores específicos de interesse nacional e de 

aplicação global e o aproveitamento e agregação de valor a recursos naturais do país, 

são critérios que solidificam a área portadora de futuro das Tecnologias Convergentes 

e Habilitadoras e ampliam significativamente o sentido da inovação como valorização 

econômica do conhecimento. Além disso as parcerias com empresas, laboratórios, 

associações empresariais, associações de municípios e agências governamentais são 

mecanismos essenciais para a promoção de uma cultura de empreendedorismo e 

inovação em todos os níveis da sociedade.
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O que é nanotecnologia?
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Nanotecnologia é a Engenharia da Vida

Pioneiros

80 μm 6 μm 200 nm 10 nm 3 nm 1,4 nm

10 Å1.000nm10.000 nm

Microescala Nanoescala

999 nm 1 nm

A Nanotecnologia pode ser considerada a Engenharia da Vida, uma das principais ferramentas que a Natureza 

utiliza para criar tudo ao nosso redor. Considerada uma tecnologia transversal, disruptiva e pervasiva, está 

dedicada à compreensão, controle e utilização das propriedades da matéria na nanoescala (1,0x10-9m, que 

equivale a 1 bilionésimo do metro) e que possui a capacidade de revolucionar produtos, processos e prestação 

de serviços, com inovações até pouco tempo inimagináveis.

Norio 
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Ruska
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Ryan
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Kroto

Richard
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Bernard 
Feringa

Richard
Henderson

Jacques 
Dubochet

 Joachim
Frank

Estes são os principais cientistas, em sua maioria laureados do Prêmio Nobel, responsáveis por grandes 

mudanças na história da Nanotecnologia. Não estão aqui relacionados todos aqueles que até hoje contribuem 

consideravelmente para o pleno desenvolvimento da Nanotecnologia no Brasil e no Mundo. Importante 

destacar, que este é um esforço global para o aprimoramento da condição humana e um futuro sustentável.
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N
a
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a

te
ri

a
is A.	 0	<	d	≤	100nm	→ Nanomateriais	Naturais	(NN)	/	Nanomateriais	Projetados	(NMP)

B.	 100	<	d	≤	500nm	→ NN	e	NMP	/	NOAA

C.	 500	<	d	<	1000nm	→ NOAA

D.	 d	>	1000	→ Microestruturas

Definição de Nanomateriais

Nanotecnologia no dia-a-dia

Nanopartícula 0D Nanotubo 1D Nanofilme 2D Nanocompósitos 3D

Sabonete / Detergente
(micelas e nanolamelas)

Algodão Doce
(eletrofiação de 

nanofios de açúcar)

Leite e Queijo
(micelas e nanolamelas)

Maionese
(solução coloidal)

Estes são os elementos que a Nanotecnologia utiliza para desenvolver soluções inovadoras. No detalhe está a classificação 

dimensional para cada tipo de elemento, indo de 0D – todas as dimensões em nanoescala, 1D – apenas uma dimensão em 

nanoescala, 2D – duas dimensões em nanoescala e 3D – todas dimensões acima de 100 nm mas formado de um conjunto 

de estruturas 0D, 1D ou 2D.

Produtos convencionais do nosso dia-a-dia que já estamos acostumados a consumir 

e que são formados ou funcionam por usarem dos elementos e fenômenos 

Nanotecnológicos.
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Nanquin:
Goma Arábica + Negro de Fumo

Azul Maya: pigmento 
híbrido da planta índigo 

com cerâmica paligorsquita

Aço de Damasco: aço leve e 
resistente que contém nanofios 

e nanotubos de carbono

Sabão: micelas são formadas 
por afinidade com a água

Vitral: pequenas quantidades 
de ouro (nanoparticulas) 
para enriquecer as cores

Fonte: http://monsterclean.com/blog/
chemistry-of-clean

Nanotecnologia do passado

Mundos à parte!

Fonte: https://www.seeker.com/maya-blue-
paint-recipe-deciphered-1767379040.html

VS

Água por todos os lados

Movimento	Browniano

Alta Viscosidade

Sem	inércia

Efeito	Casimir

Alta Entropia

Forças	Superficiais

“Stickness” (tudo gruda)

Física	Aproximada	(estatística)

Auto-montagem(self-assembly)

Química	Supramolecular

Normalmente	seco

Inércia	Dominante

Baixa Viscosidade

Gravidade

Baixa Entropia

Física Exata (clássica)

Montagem	peça-por-peça

Química	convencional

Nanoescala Macroescala

A nanoescala está contida na macroescala. Assim como universo fora do planeta terra, a nanoescala possui um conjunto 

único de fenômenos físicos e forças moleculares que são únicas para seu universo nano. Os elementos em nanoescala são 

regidos uma física completamente diferente da que conhecemos em nossa escala, tão diferente que a inércia (memória do 

movimento) e a gravidade não tem um papel importante no movimento de nanomáquinas, nanorrobôs e qualquer outro 

nanoelemento no ar ou em líquido.
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Física Nano ≠ Física Macro 
(clássica)
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Movimento Browniano

Efeito Casimir

COMO SE MOVER NA NANOESCALA?

NANOMECÂNICA E MEMS

Alta Viscosidade 
Ambiente	sem	inércia

Muito	além	do	equilíbrio
Não Linear

Alta Entropia
Existe na água e no ar

RandomWalk

Sensação	de	nadar	em	melado!

Polém(6000	nm)	e	Moléculas	de	Água	(0,3	nm)

As	partes	se	grudam	voluntariamente
Repulsão/Atração	(van	der	Waals)
Altamente	não	linear	e	caótico

Biestável	(dois	estados	de	energia	mínima)
Forças Quânticas do Vácuo

Sistema nanomecânico Sistemas Nanomecânicos dependem do efeito casimir (levitação/

repulsão/atração).

Para mover engrenagens em nanoescala não é possível que se 

toquem Materiais com mesma composição se  grudam e não 

separam mais.

Uma solução é a parede possuir ranhuras similares aos dentes das 

engrenagens e mover a parede para que a engrenagem se mova. 

Vacuum fluctuations
Casimir force

Two uncharged metallic plates

Para se mover em nanoescala as nanomáquinas e nanorrobôs devem lidar com 

um ambiente bastante inóspito, enfrentar um elevado nível de viscosidade, e 

um eterno balanço frenético. A esse fenômeno fundamental damos o nome de 

Movimento Browniano, e cada tipo de máquina molecular tem uma estratégia 

diferente para se mover na nanoescala.
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Área Superficial

Auto-Montagem

VS

r	=	10	mm r	=	10	mm r	=	10	mm

Macroescala: 40	μm2 Microescala: 400	μm2 Nanoescala: 400.000	μm2

1 milhão de partículas de 10 nm pode ter a 
mesmo peso de uma partícula de 1 μm

x 10 x 1000

SELF-ASSEMBLY

1milhão de partes
2,5anos

2 milhões de tipos
30 segundos / proteína

2,5 milhão de partes
4 -10 anos

3 bilhões de pares base
50 nucleotídeos/seg

1 hora/genoma

Construção Macroescala Construção Nanoescala

Arranha-céu ProteínaÔnibus Espacial
Replicação

de DNA

A área superficial específica (área/volume ou área/massa) de uma partícula aumenta com a redução de seu tamanho. Em 

comparação com partículas de maior tamanho, qualquer efeito que é causado pela interação na superfície da partícula é 

passível de ser ampliado em nanomateriais.

A automontagem é um processo natural muito eficiente, no qual componentes separados ou ligados, espontaneamente 

formam estruturas maiores. O material que compõem as estruturas celulares, como proteínas, enzimas e até mesmo o próprio 

DNA, são elementos naturais automontados em tamanho nano.
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Como observar e manipular nanoobjetos
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A forma como a 
Nanotecnologia é ilustrada 
não condiz com a realidade
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Aparentemente 
feito de metal!

Engrenagem sofre 
Efeito Casimir

Movimento Browniano
Como pegar algo que
não para de se mover.

Garras com contato físico 
Como exercer força?

Como reproduzir/replicar 
centenas e milhares 
dessas máquinas?

Articulações rígidas!

A representação de nanorrobôs apresentadas em pesquisa na internet possui diversos erros conceituais de projetos 

de nanomáquinas. A começar pelo nanorrobôs serem ilustrado com dimensões iguais ou superiores a glóbulos 

sanguíneos, que possuem pelo menos um tamanho de 6 mil vezes maior que um nanomáquina real.

Outro problema conceitual é que os nanorrobôs e nanomáquinas mais adequadas devem ter estrutura e formato 

muito mais parecidos com o maquinário biológico. Aqui apresentamos algumas falhas no projeto de nanomáquinas.
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Nanotecnologia na Natureza

Nanotecnologia no Corpo Humano

Fonte: Drew Berry: Animations of unseeable biology (TED Talk)

*http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/smart-news/there-are-372-trillion-cells-in-your-body-4941473/

HUMANO ADULTO:
• 5	litros	de	sangue
• 5	bilhões	de	glóbulos	sanguíneos
• 7	milhões	de	glóbulos	brancos
• 300	milhões	de	plaquetas
• 280	milhões	de	hemoglobinas
• 1,1	bilhão	de	hemes	(4	por	hemoglobina)

CADA CÉLULA POSSUI:
• 10	milhões	de	Ribossomos
• 1	mil	Lisossomos
• 2	mil	Mitocôndrias
• Miosinas,	Cinesinas,	Dineínas	(	v	≈	1	µm/s)

Alguns exemplos do maquinário biológico que formado por nanoelementos e que opera e navega em nanoescala 

de forma muito eficiente.

Quão eficiente são as nanomáquinas em é nosso processo respiratório simplificado?
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Fonte: http://sharklet.com/our-products/central-venous-catheter/

Pele do Tubarão

Gecko

As lagartixas e insetos possuem estratégias diferente de adesão nas paredes e superfícies. 

No caso da lagartixa as espátulas de tamanho nano interagem com a superfície por meio de 

forças superficiais na nanoescala, que as permite andar no teto.

LAGARTIXA

Exemplo do uso da biomimética – inspiração na natureza para construir soluções 

inovadoras para uso humano.
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VIEWING
ANGLE

KERATIN
CORTEX SUN

KERATIN
LAYERS

MELANIN 
RODULES

LAYERS

KERATIN
CORTEX

SUN

BLACK 
MELANINI 

LAYER

SPONGY LAYER
KERATIN/AIR 
MATRIX

Outras formas de adesão

Cor Estrutural

2μm 2μm 2μm 2μm

besouro mosca aranha lagartixa

Adesivo Bionano

Max Planck Institute for Metals Research
https://www.mpg.de/534007/pressRelease20061102

AVES

Porque os pássaros não ficam grisalhos?

A resposta para esta pergunta está nas 

nanoestruturas de queratina nas penas que 

formam vales e relevos que funcionam como 

um filtro de luz, deixando apenas certas cores 

serem refletidas para nós.

Pinguim	Eudyptula	minor
Nova Zelândia

FONTE: http://sharklet.com/our-products/central-venous-catheter/
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TIPO DE POLVO

A mudança de cor do camaleão se deve 

a uma rede de nanocristais que captam a 

luz da cor via uma proteína ótica, similar 

a proteína que possuímos em nossos 

olhos e e rapidamente reproduz a cor em 

todo seu corpo.

A pele do camaleão seria uma extensão 

da visão de cor dele.

Similar ao Camaleão a Sépia, usa a 

mesma proteína, mas a vantagem 

dela é que as nanoestruturas em sua 

pele podem expandir mais de 500x 

seu tamanho original, permitindo a 

Sépia copiar o formato e a textuta 

de algas, corais e até mesmo de seus 

predadores.

Cor Estrutural Dinâmica

Cuttlefish

Camaleão Sépia

Fonte: Leila F. Deravi et al. J. R. Soc. Interface 2014;11:20130942
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Fontes: 7 Amazing Ways Animals Use Nanotechnology (http://discovermagazine.com/galleries/zen-photo/a/amazing-animal-nanostructures), Spinner M, 
Kovalev A, Gorb SN, Westhoff G (2013) Snake velvet black: hierarchical micro- and nanostructure enhances dark colouration in Bitis rhinoceros. Sci Rep 3: 1846

Escamas de Cobra

Máquinas Moleculares 

As cobras possuem nanofibrilas que se projetam para fora de 

sua escama em ângulo obliquo. Essas nanoestruturas são o que 

permitem a cobra se mover em linha reta em qualquer tipo de 

superfície. Além disso as micro e nanoestruturas nas escamas 

com coloração preta aprimoram sua camuflagem, produzindo 

um preto profundo e vazio que parece quase indistinguível do 

espaço entre as folhas em decomposição.

As nanomáquinas Miosinas, Dineina e Actinas 

são nossos grandes aliados. As miosinas são 

máquinas moleculares que são responsáveis 

pela contração e relaxamento dos músculos.

A Actina é responsável por caminhar me 

microtúbulos e transportar vesículas de 

nutrientes para dentro da célula.

A Dineina é responsável por caminhar em 

microtúbulos e transportar vesículas de sujeira 

para fora da célula.

Microfibrilas de
400 nm de largura
posiciondas à
200 nm da pele

MIOSINA, ACTINA E DIENINA

Fonte: Walker, M. L., Burgess, 
S. A., Sellers, J. R., Wang, F., 
Hammer, J. A., III, Trinick, 
J. and Knight, P. J. (2000). 
Two-headed binding of a 
processive myosin to F-actin. 
Nature 405, 804-807.Professor David 

A Leigh FRS FRSE
http://www.
catenane.net/
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A hemoglobina é uma nanomáquinas capaz 

de capturar mecanicamente 4 moléculas de 

oxigênio.

Por que nosso sangue é vermelho?

Nosso sangue é vermelho por que a 

hemoglobina possui as hemes que são 

moléculas orgânicas com um centro metálico 

de Ferro. Quando o oxigênio entra em contato 

com o Ferro o sangue oxida, e portanto fica 

vermelho.

As hemes do nosso sangue não são tão 

diferente da clorofila. Observe que existe 

pouca diferença entre as moléculas, apenas 

a troca do Ferro pelo Magnésio.

Máquinas Moleculares

Comparação do Sangue Humano com a Clorofila

HEMOGLOBINA

Humanos (Heme 
da Hemoglobina)

Sistemas
Host-Guest

Plantas (Heme
da Clorofila)

Porfirina 
Organometálico

C
C C

C

C

C

C

C

CO O
OH

N

N

N

N
Fe

OH

C
2

C

C

C

C

C
C C

C

C

O

C

C

C

CO

OO
C

20

N

N

N

N
Mg

O

C
2



24 25

Nanotecnologia aplicada ao Agronegócio

Aberto Fechado

Aptâmero
“cadeado”

Aptâmero
complemento

Outros tipos de Sangue

Nanorobô real e viável feito por humanos

Existem sangues de outras cores.

A química dos diferentes cores de sangue.

Vermelho
Humanos e a maioria dos 

outros vertebrados.

Hemoglobina Hemocyanina Chlorocruorin Hemeritrina

Azul
Aranhas, crustáceos, alguns 

moluscos, polvo e lulas.

Verde
Alguns worms 

segmentados, algumas 
sanguessugas e alguns 

vermes marinhos.

Violeta
Vermes marinhos,

incluindo vermes de 
amendoim, vermes de 
pênis e braquiópodes.

HEME
(forma oxigenada)

A hemoglobina é uma proteína 
encontrada no sangue, 

construída por subunidades 
contendo hemes. As hemes 

contêm ferro, e quando 
oxigenada a sua estrutura dá a 

cor vermelha ao sangue.

Fonte: www.coupoundchem.com

HEMOCIANINA
(forma oxigenada)

Ao contrário da hemoglobina 
que está contida nos glóbulos 
vermelhos, a hemocianina se 

movimenta livremente no sangue. 
A Hemocianina contém cobre ao 

invés de ferro, e quando oxigenada 
apresenta a coloração azul.

CLOROCRUORINA
(forma oxigenada)

Quimicamente similar a hemoglobina, 
e algumas espécies possuem ambas a 
clorocruorina e hemoglobina. Quando 
oxigenada a clorocruorina apresenta 

coloração verde, e quanto mais 
concentrada apresenta a coloração 

vermelho claro.

HEMERITRINA
(forma oxigenada)

A hemeritrina possui apenas 
¼ da eficiência em transporte 
de oxigênio da hemoglobina. 
Quando oxigenada apresenta 
uma coloração rosa violeta. 
Mas quando desoxigenada é 

transparente.

Fonte: Pfizer partnering with Ido Bachelet on DNA nanorobots (https://www.nextbigfuture.com/2015/05/pfizer-partnering-with-ido-bachelet-on.html)

1º nanorrobô feito com 
material genético (DNA) 
feito pelo homem. 
Esse nanorrobô pode 
ser programado 
biologicamente para 
controlar a sequência de 
liberação precisa de drogas 
para tratar enfermidades 
como tumores e cânceres.

Marcadores de câncer de pulmão

Camada de Entrada

Robô - Camada I

Robô - Camada II

Robô - Camada III

Saída

Combinação específica de drogas

OR

NOR

AND XOR AND

AND

OR
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CGTC

Nanotecnologia

Nanotecnologia Fotônica

Manufatura AvançadaMateriais Avançados

COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS 
CONVERGENTES E HABILITADORAS

CITECH
Comitê Interministerial de Tecnologias

Convergentes e Habilitadoras
 

CCNANOMAT
Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Materiais Avançados   

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CGTC
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Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias

PRINCIPAL OBJETIVO: “Universalização de acesso a 
infraestrutura de ponta e ao suporte técnico científico 
em Nanotecnologia”.

Portaria nº 245, de 5 de abril de 2012

SISNANO

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CETENELABS. ESTRATÉGICOS (8)

CDTN/CNEN

LABNano-CBPF

Inmetro
INT

IPEN

Embrapa

LNNANO-CNPEM

UFPE-LARNano

UFRGS/LRNANO/CNANO

LINDEN -UFSC

LABNano-UFPA

UFC

LABS. ASSOCIADOS (18)

PUC-RJ

UFRJ

UFV

UFPR

CCDPN-UNESP

LCE-UFSCAR

NANOBIOSS-UNICAMP

UFABC

IBMP

LANano-UFMG

NAP-USP

IPT

CCS-UNICAMP

300 203 377Eventos
realizados

249
Patentes 

depositadas 
2013-2016

Projetos de 
Inovação

Equipamentos 
adquiridos

Expansão e Consolidação da Infraestrutura
Suporte para as Cooperações Internacionais
Formação de Recursos Humanos
Disseminação da Nanotecnologia para a Sociedade
Acreditação de Laboratórios (BPL / ISO 17025)

OBJETIVOS

1 PESQUISADOR
DO SisNANO

RETORNO SOCIAL (R$) 1 
REAL

4
REAIS

Investido Retornam

INVESTIMENTO
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
SERVIÇOS +
PROJETOS

PROJETOS

R$ 35 MILHÕES R$ 6 MILHÕES R$ 128 MILHÕESR$ 122 MILHÕES

EM 5 ANOS

Indicadores de Desempenho do SisNANO
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Iniciativa Independente 

Pesquisadores Líderes (60)
Empresas Fornecedoras (14)
Empresas Usuárias (16)
Institucional (8)
Parceiros Estratégicos (28)MEMBROS

127

Fundado em 2013, com 30 membros

Secretário Executivo:  Andre Oliveira

Presidente do Comitê de Gestão: Prof. Dr. Carlos Alberto Schneider

Setores:

Têxtil, Cosméticos, Saúde (biomedicina, fisioterapia), Fármacos, Alimentos, Metal-mecânica, Metalurgia, Automotivo, Tintas, 
Resinas e Plásticos, Compósitos,  Toxicologia, Transporte, Energia, Ambiental, Construção Civil, Legal & Social.

INICIATIVA INDEPENDENTE: ARRANJO PROMOTOR DE INOVAÇÃO EM NANOTECNOLOGIA – 
API.NANO

Alguns Produtos Nacionais
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NANOSSEGURANÇA NA CADEIA DE VALOR 

Programa Nacional de Nanossegurança

O Programa Nacional de Nanossegurança, estabelece a avaliação na cadeia de valor, ao invés de uma única avaliação 

dos nanomateriais ou dos nanoprodutos isoladamente. O programa propõe a implementação do paradigma Safe 

by Design (Segurança pelo Projeto), que evidencia a segurança ocupacional e ambiental durante todo o ciclo de 

uso, manuseio, manipulação e produção de nanomateriais para o desenvolvimento de produtos para pesquisa 

acadêmica e indústrias, alinhado com os agentes de desenvolvimento e agências reguladoras/fiscalizadoras, 

harmonizado com harmonizados com legislação global direcionada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e que responda aos desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS).
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Benefícios da Nanotecnologia 
para o Agronegócio
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Aumento da
Produtividade

Aumento da 
Qualidade do Solo

Estimular o 
Crescimento de Plantas

Monitoramento
Inteligente

Nanotecnologia & Agricultura

Aplicações da Nanotecnologia na Agricultura de Precisão

Nanossensorespara da 
saúde e condição do solo

Liberação controlada 
de agroquímicos

Detecção de 
agroquímicos

Ampliação do tempo de 
prateleira de agroprodutos

Regulagem do 
crescimento de plantas

Retenção de 
nutrientes e água

Entrega de nutrientes e 
agua de forma seletiva

Aumento da qualidade de 
saúde de agroprodutos

Nanotecnologia na 
Agricultura de Precisão

Fonte: Nanotechnology in Agriculture: Which Innovation Potential Does It Have?, DOI: 10.3389/fenvs.2016.00020.

Nanopesticides

Nanofertilizers

Hidrogels

Healthy soilDegrated soil

Nanozeolites

S
1
O

2

T
1
O

2

Carbon Nanotubes

Speed

Nanomateria
ls

Nanosensors
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Aplicações da Nanotecnologia em Proteção e Nutrição de Plantas

Fonte: https://www.slideshare.net/girijakumari1/girija-seminar-2.

Nanossenores
Entrega

de Pesticidas

Degradação
de Pesticidas

Entrega
de Fertilizantes

Remediação
de Solo

Entrega
Genética

Segurança Alimentar

Detecção de Resíduos de Pesticidas

Detecção de Doenças

Biopesticidas

Enzimas / inibidores

Redução Catalítica

Redução Fotocatalítica

Biofertilizantes

Micronutrientes

Hormônios de crescimento

Nanoargialsnaturais

Remediação

Aglutinação de solo

DNA

RNAi

NANOFERTILIZANTES / NANOHERBICIDAS / NANOFUNGICIDAS
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Sistemas Nanoencapsulados

Tipos de Sistemas

Tipos de 
Funcionalizações

Fonte: A review of the use of engineered nanomaterials to suppress plant disease and enhance crop yield, DOI: 10.1007/978-3-319-14024-7_4
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Nanofertilizantes

Nanofertilizantes

PREVINE EXCESSO DE FÓSFORO

Fonte: http://theconversation.com/how-nanotechnology-can-help-us-grow-more-food-using-less-energy-and-water-59034

Fonte: A review of the use of engineered nanomaterials to suppress plant disease and enhance crop yield, DOI: 10.1007/978-3-319-14024-7_4

Estudos indicam que o uso de 

nanofertilzantes permite que as plantas 

absorvam pelo menos 11% mais fósforo. 

Além de evitar a suplementação de fósforo, 

protege o meio ambiente proliferação 

descontrolada de algas nocivas nos rios e 

oceanos.

Proliferação descontrolada de algas nocivas no lago 
Erie em 2011, causadas pelo escoamento de fósforo 
excessivo das fazendas circundantes.

NASA Earth Observatory

A
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C
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Controle
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Cu NP Mn NP

MnO
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(100	μg/ml) (100	μg/ml)

Inoculado pelo fungo Fusarium
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NANOTECNOLOGIA, AGRICULTURA, PECUÁRIA, FIBRAS, ALIMENTOS E MEIO AMBIENTE

Iniciativa Nacional – Rede AgroNano

Integração Academia-Indústria

Nanotecnologia, Agricultura, Pecuária, 
Fibras, Alimentos e Meio Ambiente

• Sensores e biossensores
• Revestimentos comestíveis e embalagens ativas
• Nanoencapsulação
• Nanocompósitos de fonte renovável
• Plásticos e embalagens biodegradáveis
• Liberação controlada de insumos e fármacos
• Biomateriais e Engenharia de Tecidos
• Novos usos de produtos agrícolas
• Avaliação de impactos em nanotecnologia
• Transferência de Tecnologias para as Empresas

158 pesquisadores

53 Instituições

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Desenvolvimento de 
revestimentos comestíveis para 
aumento do tempo de prateleira 

de castanhas do Brasil

Desenvolvimento de novas 
aplicações e agregação de valor 

para a casca da soja

Desenvolvimento de 
agroquímicos protegidos por 

nanoencapsulamento para uso 
agrícola

Síntese de Nanocompósitos com 
propriedades de barreira para 

embalagens

Desenvolvimento de emulsão 
nano de cera de carnaúba para 

recobrimento de frutos

Alternativas Tecnológicas 
para o Fornecimento 

de Micronutrientes em 
Composições Secas

Língua eletrônica para 
monitoração de qualidade de leite 

e sucos de frutas

Alimentos funcionais de frutas 
e vegetais com indredientes 

nanoencapsulados

Sensor nanoestruturado para 
qualidade de frutas e hortaliças

Desenvolvimento de 
nanocompósitos à base de 

enxofre elementar para 
veiculação de micronutrientes

Desenvolvimento de 
compósitoshíbridoscontendo 

resinas termoplásticascom fibras 
reforçativas longas
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Perfil dos negócios – Rede AgroNano

Caso de Sucesso

PERFIL DOS TEMAS ABORDADOS NAS REUNIÕES PRESENCIAIS / VIDEOCONFERÊNCIAS 
COM EMPRESAS

FERITILIZANTE NANOESTRUTURADO

novos materias/ 
nanotecnologia

saneamento 
básico rual

agricultura de 
precisão/automação

fertilizantes 
e defensivos

sensores, instrumentos, 
espectroscopia

tec. Biomassa

nitrição e
saúde animal

pós colheita

31

2719

7

6

4

4
2

Licenciamento de 
tecnologia desenvolvida 

em conjunto com 
a Produquímica - 

“Fertilizante contendo 
boro, cobre, manganês 

e zinco na forma de 
suspensão concentrada 

denominada MIB 
COATING 205 para 
recobrimento de 

fertilizantes NPK.”
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Analise de Líquidos

Detecção de Pesticidas 
Organofosforados

LÍNGUA ELETRÔNICA

LÍNGUA ELETRÔNICA

Caso de Sucesso

Caso de Sucesso

meio líquido transdução
do sinal

analito

Filme nanoestruturado

C
a
p

a
c
it

â
n

c
ia

 (
n

F
)

Diferentes unidades de detecção Processamento de dados
com Inteligência Artificial

doçura

salinidade

1 2 3 4 5 ... N

Fonte: Medeiros, E.S., Mattoso, L.H.C., et al. Sensor Letters 7, p. 24 -30, 2009.

Fonte: M.H.M. Facure, L.A. Mercante, L.H.C. Mattoso, D.S. Correa, Talanta, 2017, 167, 59-66.

Monitoramento	simples,	rápido,	
e	controle	de	qualidade	de	

bebidas.

Como definir a impressão digital do paladar

NANOSSENSORES DE ÓXIDO 
DE GRAFENO (GO)

AQUISIÇÃO DE DADOS TRATAMENTO DADOS
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Nanofibras
de Sisal

Caso de Sucesso

Caso de Sucesso

NANOBIOCOMPÓSITOS

FILMES COMESTÍVEIS

Tubos com biopolímeros de plantas

https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2015/05/09/pesquisadores-brasileiros-inventam-plastico-comestivel-feito-de-frutas.htm
Fonte: Otoni  C.G., Mattoso, L.H.C. et al. Food Hydrocolloids, v. 41, p. 188-194, 2014.
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Curativo
(liberação controlada 
de medicamento)

PHBV + flunixina 
meglumina

Fonte: Souza, M. A.; Mattoso, L.H.C. et al. Journal of Nanomaterials, V2014, (2014).

Fonte: http://www.unicamp.br/unicamp/ju/653/pesquisa-aprova-sensor-para-medidas-de-atividade-de-agua 

NANOFIBRAS ANTI-INFLAMATÓRIAS

SEGURANÇA ALIMENTAR

Caso de Sucesso

Nanossensor para Atividade da Água – UNICAMP

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Prevê a estabilidade 
de um alimento em sua 
vida de prateleira, visto 
que ela é relacionada à 
velocidade de reações 

microbiológicas, químicas 
e físicas do alimento.

O sensor, que foi desenvolvido 
pelo CTI, em Campinas: baixo 
custo análises mais rápidas.



40 41

Nanotecnologia aplicada ao Agronegócio

Go Tratch 

NanoAtiva

NANORREMEDIAÇÃO DE SOLO

PRESERVAÇÃO DE ALIMENTOS

Fonte: http://www.gotratch.com.br/

Fonte: http://www.nanoativa.com/

Nanocompósito 
fotocalítico para 
destacar a caixa
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 NANO E MICROENCASPSULAMENTO DE ALIMENTOS

ROUPA COM PROTEÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Funcional Mikron 

Protect EPI

Produção em Larga 
Escala

Fonte: http://www.funcionalmikron.com.br/

Fonte: protectepi.com.br/
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Nano Metallis 

Desenvolvimentos Internacionais

NANOCATALIZADOR PARA BIOCOMBUSTÍVEIS

Fonte: www.nanometallis.com.br/

Fonte: Nanyang Polytechnic
STRAITS TIMES GRAPHICS

Um força invisível que faz as plantas crescer mais!
 
A Universidade Politécnica de Nanyang (NTU) em parceria com a Singapore Safety Glass, desenvolveu nanopartículas que 

turbinam o crescimento de plantas sem o uso de eletricidade.

Nanopartículas de 3 a 20 nanometros 

adicionadas ao vidro, convertem a luz 

do Sol em luzes azuis e vermelhas, que 

são melhor absorvidas pelas plantas por 

meio da fotossíntese. Não é necessário 

usar eletricidade.

Polímero flexível  
transparente 
como parte 
do vidro

Luz do Sol

Luz Azul

Luz Vermelha

Nanopartículas

ESTUFA

• Vegetais que crescem
sob a luz convertida ao
invés de luz direta do
sul, tiveram em média
um aumento de:

190%
maior,

40%
mais	  área	  
de	  folha

LEDs:

R$	  257	  a	  R$	  417
excluindo	  a	  eletricidade

Camada	  de	  Nanopartículas:

R$	  58	  	  	  +	  	  $0,65
polímero	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nanopartículas

• Comparação dos
custos do métodos
com nanopartículas
em relação ao uso
de LEDs (m2 de
luz):

*dólar:	  3,21
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Chinese Academy of Sciences Microsoft e University of Washington

Últimos Avanços Mundiais

1,000,000,000 TB em 
1 grama de DNA

40 mil vezes o próprio peso
207 vezes mais forte que o aço

Plant Nanobionics (Plantas Nanobiônicas)

Adição de nanotubos de carbono em cloroplastos 
aumentou o fluxo de elétrons em 30%

Estudo da influência de um único elétron em um 
nanotubo de carbono vibrando (TU Delft, 2009)

Fontes: http://news.mit.edu/2016/nanobionic-spinach-plants-detect-explosives-1031
http://news.mit.edu/2014/bionic-plants

Adição de nanotubos de carbono em cloroplastos
aumentou o fluxo de elétrons em 30%

Espinafre nanobiônico pode detectar explosivos 
usando um smartphone convencional
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Publicações

LANÇAMENTO
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www.mctic.gov.br






