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SegundoaUnica, foramproduzi-
dosnoperíodo:

570 milhões
detoneladasdecana

27,5 bilhõesdelitros
deetanol

Cada vezmais perto
do etanol celulósico

LeandroCosta

A produção do etanol celulósi-
co – o etanol extraído a partir
dabiomassa, comoobagaçode
cana,porexemplo–pode final-
mente ganhar escala indus-
trial. Esseprocesso, que já é es-
tudado há pelomenos uma dé-
cada no mundo, pode aumen-
tar em pelo menos um terço a
produção de etanol no País,
atualmenteem24bilhõesde li-
tros, e tornar mais próxima a
consolidação do mercado ex-
terno de biocombustíveis.
A Novozymes Latin Ameri-

ca, multinacional de biotecno-
logia de origem dinamarquesa,
quehádezanosestudaodesen-
volvimento de enzimas capa-
zes de aproveitar os resíduos
agrícolas para produzir o eta-
nolcelulósicooudesegundage-
ração, como também é chama-
do, apresentou, durante oF.O.
Licht’s Sugar & Ethanol 2010,
nasemanapassada,emSãoPau-
lo (SP), sua nova tecnologia.
São duas enzimas que de-

vem baratear o processo de hi-
drólise das biomassas. É esse
processoquevaipermitiràsusi-
nas obter glicose a partir dos
resíduos da cana e ampliar, as-
sim,aproduçãodobiocombus-
tível. “Já testamos a eficiência
das enzimas em plantas de de-
monstração nos Estados Uni-
dos, usando palha de milho.
Agora, vamos comprovar a sua
eficiêncianoBrasil,comobaga-
çodecana”,dizopresidenteda
empresanaAméricaLatina,Pe-
dro Luis Fernandes.

Parcerias. A empresa diz que
irá buscar parcerias com cen-
trosdereferência,comooCen-
tro de Tecnologia Canavieira

(CTC ), de Piracicaba (SP), e o
Laboratório Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia do Bioetanol
(CTBE),deCampinas(SP),pa-
ra montar plantas de demons-
tração,para simularoprocesso
deproduçãodoálcool celulósi-
co em escala industrial.
O CTBE, por exemplo, irá

concluir até omeio deste ano a
primeira planta para experi-
mentos com o etanol celulósi-
co do País. “O prédio está qua-
se pronto e asmáquinas já che-
garam. Até 2011 pretendemos
realizar umgrandeexperimen-
to, com participação da comu-
nidadecientífica”, diz odiretor
doCTBE,Marcos Buckeridge.
Segundo ele, diferentemen-

tedeumaplantadedemonstra-
ção, onde é possível apenas si-
mular o ambiente industrial, a
usinapilotoemquestãopermi-
tirá tambémo desenvolvimen-

to de cada etapa do processo.
Buckeridge, que também é

coordenador do Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia
(INCT) do Bioetanol, diz que
as descobertas nessa área têm
avançado muito. “Em todo o
mundo há o desenvolvimento
de novas enzimas, o que pode
baratear a produção do etanol
de segunda geração. No ano
passado, só o INCT investiu
US$1milhãoetemosváriasen-
zimas em ponto de descoberta
científica”, revela.

Desafios.Oesforço coordena-
do de pesquisa é outro fator
que faz Buckeridge acreditar
que o álcool celulósico tenha
potencial para deslanchar. Se-
gundoele,apesardeodesenvol-
vimento das enzimas ser um
ponto fundamental, há outros
desafios,comoamelhoriagené-
ticadas levedurasquevãofazer
a fermentação da glicose obti-
da da biomassa. “As leveduras
quefermentamaglicosedocal-
doda cananãodigeremaglico-
sevindadabiomassadamesma
forma.Porisso,temostrabalha-
do também na pesquisa de no-
vas leveduras”, diz o pesquisa-
dor Buckeridge.
OprogramadecanadoInsti-

tuto Agronômico (IAC-Apta)
também tem se voltado para o
tema. Segundo o especialista
emmelhoria genética e diretor
doCentro deCana do IAC-Ap-
ta,MarcosLandell , jáestãosen-
do identificadas variedades de
cana que possuem alta produ-
ção de celulose e poderiam se
encaixar bem na nova indús-
tria. Entre elas, duas varieda-
deslançadasrecentementeme-
recemdestaque, paraopesqui-
sador: a IAC 91-1099 e IACSP
95-5000. “Elas têmoperfil bio-
lógico de alta produção de bio-
massa”, diz Landell.
O fato de o Brasil ter uma

agroindústria de açúcar e ál-
cool bem desenvolvida, além
de matéria-prima abundante,
põe o País em vantagem tam-

KEINY ANDRADE/AE

Buckeridge. Pesquisas
comcana commais fibra

Empresa traz para o
Brasil enzimas capazes
de auxiliar na produção
de álcool a partir do
bagaço de cana
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Mais informações

bémemrelação ao etanol celu-
lósico. É o que pensa o gerente
deDesenvolvimentoEstratégi-
co e Industrial do Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC),
Jaime Finguerut.

Maisperto.“Nósnão temos os
milhõesdedólaresdosamerica-
nos, quepesquisamasenzimas
na palha de milho. Mas esta-
mosmaispertoda linhadeche-
gada”, diz. “Só o que precisa-
mos fazer é acoplar o processo
de hidrólise nas nossas usinas,
que já são eficientes. O bagaço
atualmentejáestádentrodadi-
nâmicadasusinas.Moído,pica-
do e pronto pra virar álcool”,
dizFinguerut, citandoofatode
que em outros países é preciso
montartodooprocessologísti-
co das biomassas.

CTBC, SITEWWW.BIOETANOL.ORG.BR;

IAC-APTA, SITEWWW.IAC.SP.GOV.BR;

UNICA, WWW.UNICA.COM.BR

✽

Análise

A indaqueempresasdebiotecnolo-
gia e institutos de pesquisa este-
jam avançando no domínio das
tecnologias para a produção do

etanol de segunda geração, isso não deve
mudar, de imediato, a cara do mercado de
etanol.Éoquepensaoconsultor emEmis-
sões eTecnologia daUniãoda Indústria da
Cana-de-Açúcar (Unica), Alfred Szwark.
“Mesmo sendo comprovada a viabilidade
comercial do etanol celulósico, nem todas
as empresas investirão na tecnologia de
imediato”, diz.

Haverá, é claro, as empresas inovadoras
quevãoapostar logodecara.Easmais aus-
teras, que preferem esperar para ver se a
tecnologia dá retorno. “Então, essa visão
deque aprodução nacional de etanol pode
até dobrar é mais baseada no potencial da
tecnologiadoquenas regras domercado.”

Alémdisso, para Szwark, a distância en-
tre a fabricação do etanol de segunda gera-
ção em plantas de demonstração e a sua
aplicação na indústria pode ser maior do
que se espera. “Produzir em laboratório é
diferente da produção na indústria. No la-
boratório, todas as variáveis são controla-
das.Porisso,naetapaprécomercialoscien-
tistas vão enfrentarmuitos desafios”, diz.

Mercado interno. “E, mesmo que o Brasil
dobre a sua capacidade de produção, hoje
próxima dos 24 bilhões de litros por ano,
quem é que vai comprar todo esse etanol?
Temosqueconsiderarqueoetanolbrasilei-
ro é quase todo consumido pelo mercado
interno”, diz o diretor da Archer Consul-
ting, Arnaldo Luiz Correa, especialista em
derivativos agrícolas.

Paraele, aindaqueoaumentodaprodu-
ção seja significativo, não vai impactar o
mercado externo. Só os EUA consomem
400bilhões de litros degasolina/ano.Nem
que eles quisessem poderiam passar a ro-
dar com carrosmovidos a álcool”, diz. “Is-
sosemcontar asbarreiras impostas aoeta-
nol brasileiro”, completa Szwark.

Na visão de Corrêa, para que o etanol
possavirarumacommodity,éprecisomais
doqueoinvestimentoemtecnologia,esim
que outros países invistam no etanol. “E
enquantoopreço doprodutonão for livre,
controlado pela oferta e demanda, ele não
pode ser considerado commodity.” L.C.

Emtermos
mercadológicos, há
um longocaminho

EPITACIO PESSOA/AE

● NaEuropa
AUniãoEuro-
peiadivulgou
nasemanapas-
sadaestudo
queapoiaouso
deetanol, clas-
sificandoapro-
duçãonoBra-
sil comoefi-
cienteambien-
talmenteesu-
geremedidas
de liberaliza-
çãoparapermi-
tirumaimporta-
ção“considerá-
vel”docom-
bustível
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 mar. 2010, Agrícola, p. 6-7.




