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rimeiro Craig Venter brincou de
Deus. Foi em 2001, quando ficou
conhecido no mundo inteiro ao decodificar pela primeira vez o genoma humano, com o geneticista Francis Collins.
Depois brincou de Charles Darwin.
No século 19, a bordo do HMS Beagle, o
naturalista inglês lançou-se aos mares
para estudar a evolução das espécies.
Em 2002, no veleiro Sorcerer II, Venter
começou a coletar micro-organismos e
enviar amostras ao seu laboratório em
Rockville, no estado de Maryland, nos
Estados Unidos, para futuros estudos.
O biólogo americano, meio Deus,
meio Darwin, já pensava então em uti-

lizar microalgas como matéria-prima de
biocombustível. Agora, colocou a idéia
em prática. Em julho, a petrolífera Exxon
Mobil, a segunda maior do mundo em faturamento, anunciou uma parceria com
a Synthetic Genomics, a empresa de biotecnologia de Craig Venter. A Exxon destinará inicialmente US$ 600 milhões ao
projeto. Metade para pesquisas de laboratório, metade para ajustes das instalações. Para o desenvolvimento final está
previsto um aporte de muitos bilhões.
A Exxon entrará com a tecnologia
de processamento de combustível e de
produção em larga escala. Venter tentará encontrar a melhor cepa. Existem

mais de 300 mil espécies na natureza.
Cerca de 30 mil foram catalogadas.
As mais adequadas para a produção
de biocombustível não são aquelas
maiores, de cor verde, que vão parar
na praia quando a maré sobe, e sim as
microalgas unicelulares e as cianobactérias, de tom azulado. Essas algas se
multiplicam até mesmo na água poluída, apenas com gás carbônico e luz do
sol, e produzem um óleo da família dos
lipídeos. Depois de processado, transforma-se em hidrocarbonetos, compostos semelhantes ao petróleo mineral.
Para uma produção viável, em nível industrial, as microalgas devem

ter uma grande capacidade de absor- para que os carros sejam abastecidos
ver gás carbônico e de sobreviver ao nos postos com a gasolina de algas.
calor do sol. Também precisam ser
Mais de 200 empresas de bioresistentes aos vírus, um risco sério tecnologia estão tentando encontrar
para monoculturas em geral. Se a se- uma forma economicamente viável
leção da espécie, conceito formulado de produzir gasolina por meio de
por Darwin, não se mostrar suficiente microalgas, de acordo com o Labopara encontrar a melhor alga, Venter ratório Nacional de Energias Renocriará um novo tipo. Por meio da mani- váveis dos Estados Unidos. Muitas
pulação genética, o cientista poderá até delas têm parceria com petrolíferas.
mesmo fazer com que as algas produzam hidrocarbonetos prontos, no lugar Biodiesel da Petrobras
de lipídeos. Será, então, Deus em ação. O investimento feito pela Exxon é o
Venter conduzirá os primeiros es- maior do setor, mas não o único. A
tudos biológicos em seu laboratório em empresa tenta alcançar as concorrenSan Diego, na Califórnia. O primeiro tes, que largaram na frente. Uma das
passo já foi dado. No final de agosto, o primeiras iniciativas foi a da PetroAlcientista anunciou ter conseguido mo- gae. Desde sua fundação, em 2006, a
dificar o genoma de uma bactéria. Na pequena empresa com sede na Flóriseqüência, transferiu esse conjunto de da trabalha no desenvolvimento de
genes para outra bactériacom sucesso. biorreatores e no cultivo em tanques
A criação de vida artificial, portanto, fi- abertos. De acordo com a companhia,
cou mais próxima. Já a Exxon centrará o sistema aproveita resíduos vegetais
os estudos de logística em suas instala- para criar uma rica proteína sólida,
ções de Clinton, em New Jersey, e Fair- que pode ser utilizada como ração para
fax, na Virgínia. A empresa
diz ter pesquisado durante
No final de agosto, Venter
dois anos a melhor opção
t r a n s f e r i u o DNA de uma
em combustíveis alternativos antes de optar pelas albactéria para outra. No
gas. As plantas marinhas
futuro, esses organismos
teriam o melhor potencial
poderão ser programados
em produtividade, desafios
para gerar biocombustívei
técnicos, viabilidade comercial e impacto ambiental. São a forma de vida mais abundante gado. A PetroAlgae fechou recenteno mundo. Como absorvem gás carbô- mente um acordo de licenciamento na
nico, ajudam a mitigar o efeito estufa. China, onde implantará dez unidaPor seu caráter inovador, o pro- des de produção até o final deste ano.
jeto foi anunciado com estardalhaço.
Um ano depois foi a vez da Shell.
Mas é cedo para falar em prazos. "Os No final de 2007, a maior petrolífera
processos ainda não foram testados do mundo formou com a HR BioPetroe não sabemos que espécie apresen- leum, do Havaí, uma joint venture chatará os melhores resultados", disse mada Cellana para conduzir estudos
Melanie Venter, relações-públicas da com algas marinhas criadas em tanSynthetic Genomics, a Época NEGÓ- ques artificiais. O capital - não divulgaCIOS. "O projeto apenas começou e do - seria empregado na construção de
serão necessários estudos apurados laboratórios no Havaí e na escolha da
em todas as etapas." Venter já afirmou espécie mais produtiva. As instalações
que poderá demorar ainda dez anos ainda não foram concluídas, mas as pés-
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quisas biológicas estão em andamen- em comparação com as concorrentes,
to. Os primeiros resultados, de acordo é pequeno: apenas US$ 10 milhões.
com a Shell, são bastante promissores.
Por que empresas que lucram
O Brasil também participa dessa com a extração de petróleo das procorrida. A Petrobras conduz estudos em f u n d e z a s do subsolo estão gasparceria com a Universidade Federal do tando dinheiro para aprender a
Rio Grande do Sul e com a Universidade fabricar novos combustíveis em laboraFederal de Santa Catarina. A matéria tório? Dois motivos explicam a aposta.
orgânica inicial, chamada de biomassa,
é retirada em Florianópolis, e o óleo é Sobrevivência e imagem
extraído em Porto Alegre. A produção A primeira razão é a própria sobrevifinal é de biodiesel, menos refinado que vência do setor. Segundo um estudo
o combustível. A equipe é formada por recente da britânica BP, o planeta tem
15 especialistas, de biólogos a químicos. reservas suficientes para mais quatro
A primeira fase do projeto, de reconhe- décadas. O tempo de duração vai decimento da melhor cepa, durou de 2006 pender de diversos fatores, como o cresaté meados do ano passado. Agora, as- cimento populacional, o nível de consim como fará Craig Venter, os pesqui- sumo, a descoberta de novas jazidas e o
sadores brasileiros tentarão modificar desenvolvimento de novas técnicas de
os genes das espécies selecionadas para extração. Mas o fim do recurso é certo.
aumentar sua produtividade. Também iniciarão
A brasileira Petrobras também
testes para produção de
tentará modificar os genes
grandes quantidades.
das algas selecionadas, para
"Não é possível ser nem
aumentara produtividade. Sua
otimista, nem pessimista",
intenção é fabricar biodiesei em
diz o oceanógrafo Leonardo
grandes quantidades no futuro
Bacellar Mendes, analista
ambiental do Centro de PesDe olho no futuro, as petrolíferas
quisa da Petrobras e responsável pelos
estudos. "As algas são uma fonte muito têm diversificado os investimentos
promissora, mas que ainda não se mos- em fontes alternativas de energia, em
trou economicamente viável. Para ser- muitos casos com bastante sucesso. A
mos competitivos no futuro, precisamos BP tornou-se a terceira maior geradora
testar agora todas as tecnologias disponí- de energia eólica dos Estados Unidos.
veis." A estatal brasileira reservou US$ A Chevron é a principal produtora de
2,4 bilhões para biocombustíveis até energia geotérmica do mundo. O gran2013. Desse total, cerca de 20% é desti- de desafio do setor, porém, é mesmo
nado a fontes alternativas, como as algas. passar dos combustíveis fósseis para
A maior parte das empresas traba- os renováveis. O progresso das pesquilha com algas que produzem combus- sas é de vital importância, até porque
tível pela fotossíntese. A British Petro- os carros híbridos e elétricos já desponleum utiliza as plantas aquáticas como tam como opção para o consumidor.
fonte primária de energia, mas por ouAs algas surgem como alternativa
tro processo, a fermentação. Na reação, promissora ao etanol de milho e de canao açúcar da biomassa é convertido em de-açúcar, dois biocombustíveis que já
biodiesel. Para conduzir as pesquisas, estão no mercado. As plantas marinhas,
a petrolífera britânica mantém uma no entanto, apresentam inúmeras vanparceria com a empresa de biotecnolo- tagens. "As algas, além de muito progia Martek. O investimento no projeto, dutivas, não competem com produtos

destinados à alimentação", afirma Christopher Sommerville, uma das maiores
autoridades em biocombustíveis do
mundo e diretor do Departamento de
Plantas e Microbiologia da Universidade Berkeley. "Também exigem menos
insumo agrícola, contribuem com o
clima ao capturar o carbono da atmosfera e crescem em águas degradadas."
O etanol de milho, principalmente,
parece destinado ao fracasso. Os Estados Unidos, que tanto insistiram nessa
fonte, começam a rever a política de incentivo dado a ela. Em maio, o governo
americano classificou o álcool de milho
como pouco eficiente. Dois meses depois,
o Departamento de Energia dos Estados
Unidos anunciou um fundo de US$ 85
milhões para viabilizar a produção da gasolina feita de algas. O dinheiro será destinado a duas ou três empresas do setor,
ainda não escolhidas. As algas despertaram o interesse dos pesquisadores americanos nos anos 50. No final da década
de 70, durante o governo Jimmy Carter,
o Departamento de Energia iniciou as
pesquisas de combustíveis produzidos
com base em plantas aquáticas devido às
sucessivas crises do petróleo. Com a volta da queda dos preços, o projeto havia
sido abandonado, até ressurgir agora.
A expectativa de retorno dos investimentos na gasolina de algas é alta. A
organização não governamental Carbon
Trust estima que até 2030 os biocombustíveis produzidos à base de algas poderão
substituir mais de 70 bilhões de litros de
combustíveis de origem fóssil por ano.
Isso eqüivale a 12% do consumo anual de
todas as companhias aéreas do mundo, ou
a 6% de todo o diesel utilizado no planeta
em um ano. É uma meta bastante ambiciosa. Se esse patamar for atingido, uma
emissão anual de 160 milhões de toneladas de gás carbônico poderá ser evitada.
A segunda razão para os crescentes
aportes em pesquisas com algas é a imagem. Empresas ambientalmente sustentáveis começam a ter a preferência do
mercado. "Esse é um compromisso para
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desenvolver novas tecnologias e ajudar
o mundo a enfrentar os desafios energéticos", diz o anúncio oficial do projeto da
Exxon. É uma mudança e tanto de postura de uma companhia petrolífera cujo
executivo-chefe certa vez comparou o
etanol a uísque doméstico falsificado.

porque eles não pensam grande. Ou
pelo menos não pensavam. Em 2006,
a companhia havia batido recorde de
faturamento, de US$ 39,5 bilhões, mas
começava a sofrer severas críticas dos
ambientalistas. De lá para cá, anunciou investimentos de US$ 1,5 bilhão
em diversas medidas
Um executivo da Exxon chegou para reduzir as emissões
do efeito estufa.
a comparar combustíveis de gases
ambienrenováveis a uísque falsificado, tais,Emtãoquestões
debatidas pela
Nos últimos anos, porém, a opinião pública, imagem é
empresa destinou US$ 1,5 tudo. Em janeiro, a Contibilhão em projetos ambientais nental Airlines realizou o
primeiro voo de um avião
"Por que a Exxon não liga para abastecido parcialmente com combustícombustíveis alternativos?", diz o título vel produzido à base de algas. O Boeing
de uma reportagem da revista Fortune 737-800 decolou de Houston e fez uma
publicada em abril de 2007. A respos- série de testes a 11 quilômetros de altita pode ser resumida em uma única tude, durante 90 minutos. Nenhuma
frase, que aparece no meio do texto: modificação nos motores foi necessá-

ria. A empresa teve apoio da Sapphire
Energy, empresa de biotecnologia com
sede em San Diego, que recebeu US$
50 milhões do bilionário e filantropo
Bill Gates. A repercussão foi grande.
A Solazyme, parceira da petrolífera Chevron com sede na Califórnia, é
outra empresa que sabe se vender. O laboratório prometeu colocar no mercado
uma gasolina feita de algas a um valor
entre US$ 40 e US$ 80 o barril até 2012
- bem antes, portanto, do prazo estimado por Craig Venter. O preço também
seria competitivo. A título de comparação, o barril do petróleo estava cotado
em agosto a US$ 70. Segundo a Solazyme, seus diretores já dirigem utilitários da Jeep movidos a alga pelas ruas
de São Francisco. Com esse marketing
mal disfarçado, a empresa quer passar
a idéia de que a alga não é o combustível do futuro. Já faz parte do presente.
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