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A Rede MT-NanoAgro envolve pesquisadores produtivos do estado 
de Mato Grosso, em sua grande maioria atuando em programas de 
pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. A experiência e a 
capacidade científica deste time está organizada com perfil e foco para 
a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para 
melhorar a produtividade e a competitividade do agronegócio 
mato-grossense. 

Esta missão será alcançada a partir da interação colaborativa com o 
setor produtivo e o poder público, visando o potencial de inovação e 
transferência de tecnologias. A Rede MT-NanoAgro se insere no 
esforço estadual de organização e promoção das atividades de P,D&I, 
incluindo a atuação junto ao Parque Tecnológico do estado de Mato 
Grosso, no médio e longo prazo. 

Neste contexto, um objetivo central da Rede MT-NanoAgro é atrair 
jovens talentos de diferentes cursos em nível técnico, tecnólogo, 
graduação e pós-graduação, com perfil empreendedor para atuar de 
forma multidisciplinar na área de nanotecnologia, promovendo a 
formação da cultura da produção de conhecimento aplicado, visando 
à geração de riquezas a partir de negócios e processos inovadores 
para contribuir com a sustentabilidade do agronegócio.

Venha somar neste time
e contribuir para desenvolver 

a nanotecnologia que no futuro estará nos 
campos de produção agrícola sustentável no 

Brasil e no mundo

INOVAÇÃO ONDE O
 AGRO ACONTECE

Apoio

facebook.com/nanoagro.genmat.1

instagram.com/mtnanoagro



A Rede mato-grossense de P,D&I em 

nanotecnologia na Agricultura - Rede 

MT-NanoAgro - busca aproveitar o máximo 

do potencial do agronegócio mato-grossen-

se, por meio do desenvolvimento e adoção 

de tecnologias disruptivas, eficientes e 

sustentáveis, visando produção de alimentos 

seguros a partir de práticas agrícolas mo-

dernas, em larga escala e na agricultura 

familiar, com foco na garantia e esforço de 

desenvolvimento regional e local.

Atualmente, o estado de Mato Grosso é 

considerado a locomotiva do agronegócio 

brasileiro e têm contribuído, significativa-

mente, para balança comercial, geração de 

riquezas e desenvolvimento do corredor 

centro-oeste-norte do país. Segundo dados 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), em agosto de 2018, 

o estado de Mato Grosso respondeu por 

15,1 % do Valor Bruto da Agropecuária 

(VBP) estimado para o Brasil, ocupando a 

primeira posição na produção de soja e 

algodão e destacando-se em culturas como 

arroz, milho e cana-de-açúcar, além de pos-

suir o maior rebanho bovino do país. 

No caso da soja, a produção passou de 

17,9 para 31,23 milhões de toneladas e a 

área plantada aumentou de 6,1 milhões 

para 8,6 milhões de hectares nos últimos 

dez anos, avançando pelos solos do Cerra-

do. Embora este crescimento esteja direta-

mente relacionado ao aumento do nível 

tecnológico aplicado aos sistemas de produ-

ção, o desmatamento, a utilização de gran-

des quantidades de insumos trouxeram 

enorme pressão sobre a conservação do 

meio ambiente. 

O uso excessivo de produtos químicos 

para correção e manutenção da fertilidade 

do solo, bem como de agrotóxicos e afins 

para controle de pragas e doenças, podem 

provocar a contaminação dos ecossistemas.

Uma das alternativas mais recentes para 

alterar esse paradigma é a nanotecnologia. 

A literatura científica mostra que vários ma-

teriais nanoestruturados possuem grande 

potencial para utilização na agropecuária 

como nanofertilizantes, nanoherbicidas, 

nanopesticidas, medicamentos veterinários 

de liberação controlada, nanosensores 

dentre outras tecnologias inovadoras. 

PERSPECTIVAS DA NANOBIOTECNOLOGIA NO AGRO Cidades Mato-grossenses com Instituições Envolvidas

OBJETIVO

A Rede MT-NanoAgro visa desenvolver pesquisas com foco no 
potencial da nanotecnologia em proporcionar soluções inovadoras 
para atender demandas específicas do agronegócio mato-grossen-
se, considerando-se questões estratégicas relacionadas ao aumen-
to de produtividade, sustentabilidade, PD&I e, consequentemente 
formar recursos humanos altamente qualificados para atuação 
multidisciplinar na área.

LINHAS DE PESQUISA DA REDE MT-NANOAGRO

1) Nanofertilizantes – Síntese, caracterização e formulação com macro e  
micronutrientes;  

2) Nanopesticidas – Síntese, caracterização e formulação com princípios ativos 
sintéticos e naturais para liberação controlada; 

3) Nanobiotecnologia - Formulações e processos nanotecnológicos em interface 
com microrganismos;

4) Nanocarbonos - Síntese, caracterização e modificações de nanomateriais de 
carbono e uso na agricultura;

5) Nanofilmes - Síntese, caracterização e formulação de filmes nanoestruturados 
para proteção e conservação de sementes e alimentos;

6) Nanotecnologia em alimentos - Produção e caracterização de 
nanoformulações contendo compostos bioativos

7) P,D&I, empreendedorismo e startups em nanobiotecnologia no Agronegócio
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