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Breve Descrição do Projeto | Numa sociedade informada sobre questões de saúde pública, 

tem vindo a aumentar a preocupação com a exposição humana a materiais que, embora tendo 

sido previamente considerados seguros, se poderão vir a revelar perigosos para o homem 

quando utilizados à nanoescala. Este poderá ser o caso das celuloses nanofibriladas (CNF) em 

que se nota uma assincronia entre inovação e segurança, uma vez que as suas aplicações 

industriais e biomédicas têm sofrido uma enorme expansão enquanto o conhecimento sobre a 

sua segurança permanece ainda muito limitado. Assim, o objetivo geral do projeto 

ToxApp4NanoCELFI será investigar, de uma forma abrangente, os efeitos adversos de várias 

CNF no sistema respiratório, através da caracterização dos seus potenciais efeitos 

toxicogenómicos e epigenómicos num sistema de co-cultura. Desta forma, o 

ToxApp4NanoCELFI contribuirá para prevenir precocemente e de uma forma custo-efetiva, a 

exposição a materiais celulósicos potencialmente perigosos e, assim, o seu impacto na saúde 

humana, procurando impulsionar, por outro lado, o desenvolvimento de CNF inovadoras e 

seguras.   

Project Summary 

In a society informed about public health, concern has been raised about human exposure to 

materials which, while previously considered safe, may prove to be hazardous to humans 

when used at the nanoscale. This may be the case of nanofibrillated celluloses (CNF), for which 

an asynchrony between innovation and safety has been noted, given that their industrial and 

biomedical applications have undergone enormous expansion while knowledge about their 

safety remains very limited. Thus, the overall objective of the ToxApp4NanoCELFI project will  
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be to comprehensively investigate the adverse effects of various CNF on the respiratory 

system by characterizing their toxicogenomic potential and epigenomic effects in a co-culture 

system. It is expected that ToxApp4NanoCELFI will contribute to the early and cost-effective 

prevention of exposure to potentially hazardous cellulosic materials and their impact on 

human health, while also driving the development of innovative and safe CNF. 

 


