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Quem somos?

• Nanotecnologia? Sim!

• Made in Portugal – no mercado desde 2014.

• Versatilidade setorial.

• Exportamos para mais de 30 países.

• Tecnologia patenteada em 147 países!



Nanomaterial

É constituído predominantemente por estruturas com pelo menos uma dimensão na 

ordem dos nanometros (tipicamente entre 1-100 nm). [1]

[1] D. Dutta and B. M. Das, “Scope of green nanotechnology towards amalgamation of green chemistry for cleaner environment: A review on synthesis and applications of green nanoparticles,” Environ. Nanotechnology, 
Monit. Manag., vol. 15, no. July 2020, p. 100418, 2021.



Nanomaterial

Os nanomateriais podem subdividir-se em 3 categorias tendo em conta a sua

configuração espacial[2] :

• Unidimensionais: Filmes.

• Bidimensionais: Nanotubos, Nanofilmes e Nanofibras.

• Tridimensionais: Nanopartículas, Fulerenos, Nanocápsulas e os pontos quânticos.

[2] S. J. Sbai, A. Boukhriss, and S. Majid, The recent advances in nanotechnologies for textile functionalization. LTD, 2020.



Nanomaterial

Nanopartículas de Sílica – Partículas Si. 



Tecnologia Si

                   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

                    

             

             

Microcápsulas Partículas Si



Porquê a Sílica?

• É a forma inorgânica do silício (segundo elemento mais 
abundante da crosta terrestre), faz parte da dieta da maioria 
das pessoas por meio de vegetais, grãos inteiros e frutos do 
mar; [3]

• “Geralmente reconhecida como segura” (GRAS) pelo FDA por 
mais de 50 anos, é muito usada em preparações 
farmacêuticas; [4]

[3] J. G. Croissant, Y. Fatieiev, and N. M. Khashab, “Degradability and Clearance of Silicon, Organosilica, Silsesquioxane, Silica Mixed Oxide, and Mesoporous Silica
Nanoparticles,” Adv. Mater., vol. 29, no. 9, 2017.

[4] R. Huang et al., “Mesoporous silica nanoparticles: facile surface functionalization and versatile biomedical applications in oncology,” Acta Biomater., vol. 116, pp. 1–
15, 2020.



• Nanopartículas de sílica apresentam uma alta biocompatibilidade e produtos de 
degradação não tóxicos; [3] 

• O uso das nanopartículas de Sílica tornou-nos diferenciadores no mercado pela 
elevada durabilidade e eficácia das nossas soluções. 

[3] J. G. Croissant, Y. Fatieiev, and N. M. Khashab, “Degradability and Clearance of Silicon, Organosilica, Silsesquioxane, Silica Mixed Oxide, and Mesoporous Silica Nanoparticles,” Adv. Mater., vol. 29, no. 9, 2017.

Porquê a Sílica?



SMART INOVATION – our purpose?

#salvarvidas

#100lavagens

#sustentabilidade

#4anos

#72horas

#conforto

#5anos

Saúde, bem-estar e proteção!



SMART INOVATION

As nossas soluções à base da nanotecnologia começaram por dar resposta:

1. Doenças transmitidas por insetos.

2. Infeções Bacterianas em hospitais.

• Prevenção das doenças causadas por picadas de insetos.

• Prevenção de infeções hospitalares e propagação de vírus.



Projetos futuros 

• Hidrofóbico (repelente de água). 

• Ignífugo (retardante de Chama).

• Novas aplicações para outras industrias (papel, cortiça, laminados, cimento, detergentes…).



Obrigado

pela vossa atenção!


