Celulose e derivados obtidos a
partir de resíduos agroindutriais

Questão a ser solucionada
A agroindústria é uma importante geradora de
resíduos no Estado do Paraná e no Brasil, e dentre os resíduos gerados estão os resíduos lignocelulósicos, como as palhas, cascas e bagaços de
cereais, leguminosas e tubérculos. Estes materiais
são ricos em celulose, hemicelulose e lignina, e
dentre as estratégias de destinação destes materiais está a sua aplicação para a extração de celulose, ou ainda, a sua modificação química, transformando estes resíduos em materiais de maior
valor agregado.

Solução proposta
O uso dos resíduos agroindustriais como matéria-prima para extração da celulose, ou derivados da celulose, como a celulose microcristalina,
nanocristalina ou nanofibrilada, ou ainda, a modificação química destes resíduos, têm sido estudados empregando-se a extrusão reativa, método
contínuo, de baixo custo, que envolve a presença
de calor, pressão e atrito mecânico, e com a principal vantagemde não gerar efluentes.Através da
extrusão reativa, estes resíduos são transformados em novos materiais com diferentes potenciais
de aplicação.

Potencial de mercado
A celulose e seus derivados obtidos por extrusão reativa apresentam elevado potencial
de aplicação, desde a indústria de embalagens,
onde são usados como reforços em matrizes poliméricas, tanto biodegradáveis, quanto sintéticas.
Podem ser empregados também pela indústria
química, de alimentos e farmacêutica.

Diferenciais competitivos
O diferencial da celulose e derivados obtidos
a partir dos resíduos da agroindústria é que são
obtidos de materiais de baixo valor agregado, resultando em produtosmais nobres e de vasta aplicação, além de serem obtidos através de processo
de produção menos poluente que os processos
convencionais, a extrusão reativa.

Oportunidades
Há um mercado significativo e promissor para
produtos métodos menos poluentes para a indústria de celulose e as pesquisas realizadas pela UEL
podem aprimorar processos ou ampliar o valor
agregado aos produtos.
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