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é avó. Por opção, não teve filhos. Dedicou-se integralmente ao trabalho científico. Seu
legado são mais de 100 artigos, 20 patentes registradas, um livro editado e 40 anos de
uma profícua vivência intelectual em laboratórios e salas de aula, a maior parte nos
Estados Unidos. Helena chefia a pesquisa científica para o desenvolvimento de ener-
gias renováveis dentro do acordo de cooperação bilateral Brasil-Estados Unidos, as-
sinado em 2007 pelos presidentes Luis Inácio Lula da Silva e George Bush. Detalhe:
chefia pelo lado americano. No campo da bioenergia, ela é como Gisele Bündchen na
moda e a atacante Marta no futebol feminino: uma estrela brasileira. No departamento
de energia dos Estados Unidos, Helena é o cara - e não Lula, como mencionou o pre-
sidente americano Barack Obama ao elogiar o papel político do presidente brasileiro.

Helena orienta uma rede de mais de 20 instituições, entre universidades, labo-
ratórios e órgãos públicos nos Estados Unidos e no Brasil. São centros de pesquisa re-
conhecidos, como a Universidade de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, e a Uni-
camp, no interior de São Paulo. A base de trabalho de Helena é o Laboratório Nacional
de Energia Renovável (NREL), em Golden, no Colorado, instituição que integra a rede
de pesquisa do governo americano. Sua casa fica a cinco minutos a pé do trabalho. Lá
ela é a única representante do Brasil e a única mulher a ostentar um "research fellow",
o mais alto título na carreira acadêmica. "Helena chega cedo ao laboratório e não tem



de produtos sustentáveis (bioplásticos,
por exemplo). Na sua visão, a busca de
harmonia é um caminho inexorável
para a economia. "A produção preci-
sa ocorrer dentro de um sistema vivo,
cíclico, integrado à natureza", diz ela.

Fora dos laboratórios, esse pacote
de produtos pode ser produzido comer-
cialmente em usinas integradas, as cha-
madas biorrefinarias. Exemplo. No caso
do etanol de cana, a matéria-prima é o
bagaço ou a palha, e não o caldo, como
no sistema tradicional. Esse tipo de eta-
nol é chamado de segunda geração. He-
lena estudou o potencial de produção de
praticamente todos os tipos de plantas.
"Helena Chum é a grande referência
hoje em etanol de segunda geração",
diz Plínio Nastari, diretor da Datagro,
uma das mais tradicionais consultorias
de açúcar e álcool do Brasil. "Quando
queremos saber o que está aconte-
cendo nessa área, falamos com ela."

O trabalho com bioenergias e bio-
produtos mudou radicalmente a forma
de ela ver o mundo. Ao estabelecer a co-
nexão entre natureza e produção, Hele-
na percebeu ainda jovem que o planeta
é uma grande cadeia de acontecimentos
interligados - e não isolados, como a
maioria crê. "Não gostamos de admitir,
mas a sociedade moderna é interdepen-
dente, e por isso, vulnerável. Pode ser
atingida em escala global por uma crise
financeira, por uma epidemia de gripe,
pelo terrorismo", diz ela. "Quando se
defende um mundo mais sustentável é
preciso ter em mente todas as conexões
da sustentabilidade. Representa buscar
não apenas um equilíbrio com a nature-
za mas também equilíbrio social e eco-



mestrado, doutorado e lecionou na mes-
ma instituição. Seu grande mentor foi o
químico polonês Pawel Krumholz, que
a orientou no doutorado. Perfeccionista e
dono de um temperamento irascível, ele
era um mestre temido pelos estudantes
porque se irritava com facilidade e não
poupava críticas na hora de avaliar as
teses. Helena o enfrentou na primeira
bronca: "Se eu soubesse como fazer não
precisava estar aqui com o senhor". Da
petulância nasceu uma amizade que
durou seis anos, até ele falecer, em 1973.
Discípulo da escola alemã, Krumholz
acreditava na ciência aplicada na práti-
ca. Entrou para a história como um dos
pioneiros na instalação de laboratórios
de pesquisa em indústrias brasileiras.
Foi com ele que Helena aprendeu a im-
portância de unir ciência e negócios.

Concluídos os estudos, ganhou o
mundo. Em 1973, fez a primeira apre-
sentação internacional em um con-
gresso, em Moscou. Esteve em países
como Irlanda, França e Suíça. Em 1975,
pisou pela primeira vez nos Estados
Unidos. Suas intenções eram profissio-
nais: participar de um congresso sobre
eletroquímica em Santa Bárbara, na
Califórnia. Mas em meio à apresentação

de fórmulas conheceu o geólogo Joseph
Christie, o futuro marido. Foi um en-
contro cerebral. Na primeira conversa,
o casal travou uma animada discussão
sobre voltametria cíclica. Helena voltou
para o Brasil, mas preservou o contato
com Christie, nove anos mais velho. Ca-
saram-se um ano depois, quando He-
lena conseguiu uma bolsa de estudos
nos Estados Unidos. O casal mudou-se
para Denver, no Colorado. E foi lá, em
1979, na Universidade do Estado do
Colorado, que Helena foi apresentada à
idéia de que era possível gerar energia,
combustíveis e vários produtos à base
de plantas. Ela ingressava no mundo da
biomassa. "Foi paixão à primeira vista",
diz Helena. "A partir dali, percebi que
era possível criar uma nova forma de
produzir e de fazer negócios, que hoje
chamamos de bioeconomia sustentá-
vel." Naquele mesmo ano, transferiu-se
para o NREL. Na época, o laboratório
chamava-se Instituto de Pesquisa de
Energia Solar e já era referência no de-
senvolvimento de energias renováveis.

De lá para cá, nada a abateu ou a des-
viou da meta de desenvolver uma nova
tecnologia para a produção de bioener-
gias e bioprodutos. Nem mesmo a mor-
te do marido, em agosto do ano passado.
Na primeira fase do projeto entre Brasil
e Estados Unidos, encerrada no primei-
ro semestre, a troca de experiências foi
marcada pela organização de metas e
análises das amostras de combustíveis.
No segundo semestre, começou a pes-
quisá de campo. Equipes visitam usinas
nas duas pontas do continente para des-
cobrir quais são as mais eficientes e esta-
belecer um padrão de usina sustentável.
Parte fundamental do trabalho é a aná-
lise do uso de fertilizantes e seus impac-
tos nas emissões de gases de efeito estu-
fa. Helena também estará lá, em campo.
"Helena já podia se aposentar", diz o
amigo Macedo. "Mas ela é incansável."
Incansável como a avó dos sonhos.
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