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Enquanto empresas e centros de pesquisa do
mundo buscam um processo que permita a
produção em escala comercial do chamado
etanol de segunda geração — obtido da ce-
lulose —, iniciativas paralelas já olham
adiante e investigam formas ainda mais
inovadoras de fabricar o combustível. Uma
delas está sendo conduzida no Brasil pelo
ProAlga, grupo de pesquisa da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Atualmente liderado por Maulori Curié
Cabral, professor do departamento de viro-
logia do Instituto de Microbiologia da UFRJ,
o grupo tem conseguido avanços significa-
tivos em direção à obtenção de etanol de
macroalgas vermelhas, principalmente da
espécie Kappaphycus alvarezii, nativa do
oceanos Índico e Pacífico.

A planta tem alto potencial de cresci-
mento e de sequestro de gás carbônico em
seu processo de fotossíntese, o que pode fa-
zer dela uma vedete da sustentabilidade. De
acordo com Cabral, a alga possui em sua es-
trutura polímeros chamados galactanas. Es-
sas substâncias são utilizadas pela indústria
química e alimentícia na fabricação de
cremes para barbear a embutidos.

Segundo o pesquisador da UFRJ,
quando cultivada na costa do Su-
deste brasileiro, a alga atinge o
ponto de colheita em dois
meses. No Nordeste, po-
rém, o crescimento chega
a ser três vezes mais rá-
pido. Isso ocorre por-
que a planta se desen-
volve melhor em re-
giões mais quentes.

Combustível
O etanol é obtido
a partir da alga
seca, fato apon-
tado por Cabral
como uma van-
tagem adicional
do processo. De-
sidratada, a bio-
massa pode ser
estocada, o que
não ocorre com a
cana-de-açúcar.
O próximo passo, a
hidrólise da maté-
ria-prima, quebra o
polímero da planta,
originando açúcares.
Estes são fundamentais
para o passo seguinte do
processo, a fermentação,
que os transforma em álcool,
ou seja, etanol.

“No começo, conseguíamos hi-
drolisar menos de 0,5% dos açúcares
das galactanas. Hoje, chegamos nos
13,6%. Nosso objetivo é alcançar 20%”,
afirma Cabral, observando que a produção
de etanol algáceo em larga escala se tornará

viável quando esse percentual for de pelo
menos 18%. Além do avanço na hidrólise, o
grupo também superou outra barreira ao
encontrar uma levedura capaz de transfor-
mar os açúcares da galactana em álcool.

Segundo Cabral, o processo pode ser até
cinco vezes mais eficiente que o de primeira
geração, que usa cana ou milho como maté-
ria-prima. A meta é produzir o combustível
em escala semi-industrial até o fim de 2012.
Para isso, o grupo pretende solicitar ao
BNDES financiamento para a instalação de
uma biorrefinaria.

Gaseificação
Segundo Antonio Bonomi, diretor do programa
de avaliação tecnológica do Laboratório Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia do Bioetanol
(CTBE), outra opção atualmente em estudo é a
produção de etanol a partir de biomassa gasei-
ficada. O processo — que também pode gerar
biodiesel, por exemplo — não deve ser confun-
dido com similares que usam como matéria-
prima carvão mineral ou gás natural. “Existem

no Brasil pesquisas sobre isso. O foco do
CTBE é a tecnologia de segunda ge-

ração, mas vamos analisar
essa rota termoquímica

também”, diz. ■

sdfdfsdfsd ononon onononono
sdfsdf onono ononon onononon
oonno ononon ononon sdfsdfsdfsPesquisadores da UFRJ

retiram etanol do mar
Processo utiliza macroalga oriunda dos oceanos Pacífico e Índico e levedura
identificadas pela universidade como ingredientes para produção do combustível

Meta é iniciar produção
semi-industrial até
o fim de 2012. Para isso,
o grupo de pesquisa
pretende solicitar ao
BNDES financiamento
para a instalação
de uma biorrefinaria

Na sequência, 
acrescentam-se leveduras 
à mistura. Elas 
transformam os açúcares 
em álcool — isto é, etanol — 
por meio da fermentação. 
O processo termina com a 
destilação     

DA ÁGUA PARA OS MOTORES 

Uma das vantagens da utilização de 
macroalgas para a produção de etanol 
é o aspecto sustentável do processo  

A primeira etapa é o cultivo da alga em 
ambiente marinho, em canteiros flutuantes

Depois de colhida, a planta passa 
por um processo de secagem

A transformação começa 
com a hidratação da 
biomassa de alga e sua 
hidrólise, processo que 
quebra os polímeros 
existentes na planta, 
gerando açúcares

As algas têm grande 
capacidade de absorção 
de gás carbônico (CO2), 
liberando na atmosfera 
mais oxigênio do que as 
florestas. Isso é 
importante porque a 
queima de etanol gera 
CO2, um dos responsáveis 
pelo efeito estufa
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Equilibrando arte
com ciência
O artista excêntrico e o cientista maluco foram durante
muito tempo os estereótipos da criatividade e da ino-
vação. Tenho falado sobre o tema em palestras e cursos
em diferentes locais e percebo que há um grande mal-
entendido sobre como a inovação deve ser abordada
nas empresas. Muitos acreditam que ela precisa ser
tratada apenas como uma arte, ou seja, que a criativi-
dade deva fluir sem restrições para que os gênios pen-
sem em algo novo.

De fato, criatividade é parte importante desse que-
bra-cabeça. Mas inovação é ciência também são. É pre-
ciso haver controle e ferramentas de apoio. É necessário
abordá-la como um processo contínuo, estruturado e
gerenciado. Levar gestão à inovação é aumentar a proba-
bilidade de sucesso das iniciativas. Pesquisa realizada
anualmente pela Booz & Company, chamada de Global
Innovation 1000, ressalta a importância de buscar a ex-
celência na gestão da inovação. Segundo o levantamen-
to, quando uma empresa investe bem seus recursos,
atinge alta produtividade em inovação. Ou seja: os me-
lhores resultados são obtidos com uma gestão eficaz.

Assim, arte e ciência precisam ser balanceadas por
meio da gestão. Mais que isso: não devemos restringir

a inovação somente
aos “gênios criativos”.
É muito difícil, hoje,
que o processo de
transformar uma boa
ideia em algo valioso
fique restrito a apenas
uma pessoa.

Muitos acreditam
não serem criativos e
que, portanto, não po-
dem contribuir com a
inovação na empresa.
Isso é um erro. A criati-
vidade e o conheci-
mento são insumos. Po-
rém, o que é necessário
são indivíduos com di-

ferentes competências para cada fase da cadeia de inova-
ção. Aquele que gera a ideia pode não ser a pessoa mais
adequada para transformá-la em algo valioso para os
clientes, para a sociedade e para a própria empresa.

Essa questão é importante também por causa da atual
necessidade de se abrirem as fronteiras das empresas
para a inovação. Hoje, é praticamente impossível ter os
melhores “artistas” e “cientistas” trabalhando para uma
única companhia. Dada a quantidade e a especificidade
dos conhecimentos existentes atualmente, é fundamen-
tal pensar a inovação como sendo aberta aos agentes ex-
ternos. Vejam o exemplo da Procter & Gamble, que tem
como meta gerar 50% das suas ideias inovadoras de fon-
tes externas ao negócio.

Inovação é a combinação da ciência com a arte. É
ciência pelas regras, pelos processos e pelas ferramentas
específicas. Porém, ela precisa de pessoas que pensem
como artistas, que sejam criativas e que saibam utilizar o
conhecimento para pensar o novo. A ciência, com seu ri-
gor analítico, é necessária para transformar grandes
ideias em resultados, realizar experimentos e conduzir
projetos. E a arte, com seu refinamento e imaginação, é
necessária para criar algo realmente diferente.

Se conseguíssemos unir Van Gogh, Albert Einstein e
Peter Drucker, formaríamos um time dos sonhos da ino-
vação, combinando criatividade, ciência e gestão em
grande estilo. Mas na prática o que podemos fazer é es-
truturar a empresa com ferramentas de gestão da inova-
ção para potencializar a criatividade e o conhecimento
disponíveis interna e externamente. ■

FELIPE SCHERER
Diretor da Innoscience
e autor do livro Gestão da
Inovação na Prática

Quem gera uma
ideia inovadora
pode não ser a
pessoa mais
adequada para
transformá-la
em algo valioso
para os clientes,
para a sociedade
e para a empresa

● O etanol de primeira geração é
aquele produzido principalmente
a partir de açúcares da cana-de-
açúcar ou do amido de milho,
Esta última opção é a utilizada
pelos Estados Unidos, o maior
produtor de etanol do mundo.

● Na segunda geração, o etanol
é produzido a partir de celulose,
que ao ser hidrolisada gera
glicose. É esta substância que,
fermentada, resulta em etanol.
A técnica ainda não é utilizada
em escala comercial.

● Novos processos produtivos
para obtenção de etanol — como
uso de macroalgas e gaseificação
de biomassa — estão em estudo,
mas ainda não há consenso
sobre qual tecnologia pode ser
chamada de terceira geração.

COMBUSTÍVEL EM EVOLUÇÃO

Cabral, coordenador do ProAlga:
processo pode ser até cinco vezes

mais eficiente que o atual

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 18-19.
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