
Mapa da Inovação 

A inovação de base tecnológica cresce na América Latina. E, ainda que ande mais rápido nos 
laboratórios do que no mercado, a tendência é alentadora. 

Os investimentos em tecnologia têm se mostrado crescentes nos países latino-americanos, 
ainda que de forma heterogênea. Aqueles com mais excedentes disponíveis, como o Chile, e 
uma melhor base de recursos humanos estão na dianteira. O Brasil se impõe de longe pelo 
peso e decisão política, algo que se reflete no número de patentes alcançadas. Infelizmente, os 
sistemas de publicação não são homogêneos, mas apresentamos uma aproximação dos temas 
científicos avançados que surgem nos laboratórios norte-americanos. 

Chile  

Pele artificial de baixo custo 

Medicina 

Universidade de Concepción 

Produção de uma pele artificial biodegradável a partir da quitosana (fibra) da carapaça de 
crustáceos. Custa 90% menos que a existente no mercado 

Sangue de loco para a saúde 

Biotecnologia 

Biosonda SA (Santiago)  

Aproveita o sangue desse molusco (loco) para produzir hemocianina, um potente agente 
imunoestimulante. 

Das alamedas ao tanque 

Biocombustíveis 

Universidade Católica de Temuco / GWR Chile/ Universidade do Tennessee (Temuco) 

Desenvolvimento de pacote tecnológico para a elaboração de etanol de celulose a partir de 
álamos em vez de alimentos. 

Computador de baixo custo 

Robótica 

Pontifícia Universidade Católica do Chile 

Sistemas de visão por computador aplicados à análise de qualidade de commodities e, 
futuramente, à robótica. 

Biossíntese Melhorada 

Biotecnologia 

Lucien Biotechnologies, DICTUC Universidade Católica do Chile (Santiago) 

Desenvolve um protetor solar para maças que fomenta o desenvolvimento de flavonóoides na 
fruta, beneficiando a saúde. 



Nariz Eletrônico 

Nano e microeletrônica 

Universidade do Chile (Santiago) 

Sistema de sensores para o reconhecimento de aromas aplicados à indústria do vinho para a 
identificação de variedades e qualidades. 

México  

Braços biônicos 

Biotecnologia 

ProBionics SA de CV 

Desenvolvimento de um braço biônico e mãos robóticas para implante e reabilitação de 
pessoas que perderam membros superiores. 

Hidrogênio de resíduos 

Hidrogênio 

UNAM (México DF) 

Os pesquisadores da UNAM comprovaram que é possível extrair hidrogênio de águas residuais 
da indústria da tequila. 

Plástico biodegradável 

Novos materiais 

Tecnológico de Monterrey - BioSolutions (Monterrey) 

Desenvolvimento de bolsas de polímeros biodegradáveis a partir do bagaço de agave, um 
rejeito da indústria tequilera. 

Embalagens antimicrobianas e biodegradáveis 

Novos materiais 

Tecnológico de Monterrey (Monterrey) 

Desenvolvimento de embalagens com materiais biopoliméricos biodegradáveis a partir de 
farinhas de vegetais. Inibe o desenvolvimento microbiano. 

Super refinarias de bioetanol de Sorgo 

Biocombustíveis 

Tecnológico de Monterrey (Monterrey) 

Nova tecnologia para o refino de sorgo a fim de obter etanol. Reduz os tempos de produção e 
duplica os volumes obtidos. 

 

 



Corações reconstituídos 

Células-tronco 

Hospital Nacional do Século XXI, do Instituto Mexicano de Seguridade Social 

Reconstituição do músculo cardíaco a partir do implante de células CD34, da medula óssea. 

Argentina  

Etanol de leite 

Biocombustíveis 

Ceprocor (Córdoba) 

Elaboração de bioetanol a partir do soro de leite, um resíduo da indústria láctea. Estão 
construindo uma planta piloto. 

Proteínas contra o HIV 

Biotecnologia 

Ceprocor - Laboratório de Hemoderivados da UNC (Córdoba) 

Desenvolvimento de proteínas que capturam o vírus da Aids, dissecando-o. Aplica-se na 
limpeza de bancos de sangue. Estuda-se o uso em pacientes enfermos.  

Medicamentos teledirigidos 

Nanofármacos 

Universidade Nacional de Quilmes 

Desenvolvem o transporte de drogas através de nanopartículas desenhadas para liberar a 
carga útil apenas frente a moléculas selecionadas. Testado em Mal de Chagas e enfermidades 
neurológicas. 

Bactérias contra pandemias 

Biotecnologia 

INTA (Buenos Aires) 

Identificação e desenvolvimento de bactérias para combater as larvas do mosquito da dengue 
e o barbeiro com 96% de eficiência e custos competitivos. 

Vacas 3.0 

Organismos transgênicos 

Bio Sidus (Buenos Aires) 

Desenvolvimento de vacas capazes de manifestar em seu leite o hormônio de crescimento 
bovino utilizado para incrementar os rendimentos em até 25%. 

 

 



Têxteis saudáveis 

Novos materiais 

Nanotek SA 

Desenvolvimento de aplicações de nanopartículas de prata em tecidos para aproveitar o poder 
bactericida do metal, mantido por capas de polímeros imperceptíveis ao tato. 

Brasil  

Células-tronco em escala 

Células-tronco 

Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 

Desenvolvimento de células-tronco de múltiplas aplicações utilizando vírus para 
reprogramação de células renais. O sistema foi testado em ratos e humanos e, agora, começa 
a ser produzido em escala. 

Celulose Bacteriana 

Biotecnologia 

Bionext Produtos Biotecnológicos Ltda. (São Paulo) 

Desenvolvimento de uma cepa bacteriana para a produção de celulose de aplicação medicinal 
como substituta da pele, com diferentes texturas e custos competitivos. 

Navegação às cegas 

Robótica 

Comando de Tecnologia Aeroespacial - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos 
Campos, SP. 

Desenvolvimento de um sistema de navegação inercial para o futuro foguete Cyclone 4, a ser 
lançado em 2010. É aplicável também à exploração em águas profunda e a outros 
equipamentos autômatos. 

Pomada antitumoral 

Nanomedicamentos 

Universidade de São Paulo 

Pomada de compostos fotossensíveis montados em nanopartículas que liberam a droga contra 
tumores da pele de maneira controlada, graças à ação da luz vermelha. 

Coberturas especiais 

Novos materiais 

Nanox SA, São Paulo 

A empresa desenvolveu através da nanotecnologia uma série de coberturas especiais. Uma 
que repele fungos e bactérias e outra que funciona como anticorrosivo em condições extremas. 



Fotossíntese artificial 

Energia solar 

Tezca Células Solares - Universidade Estadual de Campinas 

Desenvolvimento de células solares de terceira geração, que imitam as reações eletroquímicas 
da fotossíntese. Por ora, transformam 7% da luz em eletricidade e custam a metade do que as 
de gerações anteriores. 

Peru  

Biodiesel à la carte 

Biocombustíveis 

Intermediate Technology Development Group, Universidade Nacional Agrária La Molina 

Desenvolvimento de biocombustíveis a partir da reutilização de óleos comestíveis, em zonas 
urbanas, e de espécies locais, em regiões de selva. 

Costa Rica  

Da gordura aos tendões 

Células-tronco 

Hospital de Equinos da Universidade Nacional 

Aplica células-tronco originadas em tecidos adiposos para o tratamento ortopédico de equinos. 
Os protocolos para testes em humanos já estão tramitando. 

Brasil-Uruguai  

Biohidrogênio de águas residuais 

Hidrogênio 

Universidade da República (Montevidéu) e Universidade de São Carlos (São Paulo) 

Obtenção de hidrogênio, para ser utilizado como combustível, a partir da fermentação de 
águas residuais domiciliares e de diferentes processos industriais. Experimentações em fase 
inicial. 
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