
A Dedini, fabricante de equipa-
mentos e unidades industriais
para oaçúcar e álcool, planeja
reativar seu projeto de desenvol-
vimento de tecnologias para
produção de etanol celulósico,
também chamado etanol de se-
gunda geração. Entre 2003 e
2007, a empresa manteve uma
projeto piloto em Pirassununga
(SP). O projeto previa o uso de
uma rota química para fazer a
hidrólise, isto é, quebrar a celu-
lose do bagaço e da palha da ca-
na, processo que gera açúcares
que são posteriormente fermen-
tados. Na época a Dedini não
conseguiu tornar a tecnologia
economicamente viável para
produção em escala industrial.

Para retomar seu projeto de
etanol celulósico a Dedini es-
tá participando da seleção do
Plano Conjunto de Apoio à Ino-
vação Tecnológica Industrial
dos Setores Sucroenergético e
Sucroquímico (Paiss), progra-
ma anunciado em março e re-
sultado da parceria entre a Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep) e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).

A Dedini foi classificada para
a segunda fase da seleção sob o
nome da Codistil Nordeste, sua
subsidiária. No momento, a em-
presa prepara um plano de ne-
gócio que informará quais se-
rão seus parceiros na iniciativa
e as tecnologias empregadas,
além das atividades que serão
realizadas e o montante de re-
cursos demandados. O País dis-
ponibilizará ao todo R$ 1 bilhão
aos projetos selecionados.

Dificuldades
De acordo com José Luiz Olivé-
rio, vice-presidente de tecnolo-
gia e desenvolvimento da Dedi-
ni, é difícil projetar quanto tem-
po será necessário para que a
tecnologia esteja suficiente-
mente desenvolvida a ponto
ser comercialmente viável.
“Todo mundo já se mostrou
muito otimista no passado em
relação à questão. Há alguns
anos previa-se que em 2011 já
haveria produção comercial de

etanol celulósico. Porém, hou-
ve um adiamento geral, pois as
dificuldade enfrentadas supera-
ram as expectativas”, afirma.

Segundo o executivo, as pro-
jeções atuais indicam mais qua-
tro ou cinco anos de desenvol-
vimento para que esse tipo de
produto de torne viável do pon-
to de vista comercial. “A difi-
culdade não é fazer o etanol ce-
lulósico. Isso nós já fizemos na
década de 80. O problema é ele
ser competitivo”, diz. “Antes
de se ter uma unidade indus-
trial comercial é preciso ter da-
dos confiáveis de desempenho
e custo”, explica.

No momento, a Dedini con-
versa com possíveis parceiros
para o projeto, incluindo usi-
nas interessadas em integrar
uma unidade-piloto de etanol
celulósico em sua fábrica. Isso
significa que a nova fase do pro-
jeto não implica necessariamen-
te na reativação da planta-pilo-
to que a Dedini operou entre
2003 e 2007. A empresa busca
parceiros também entre empre-
sas com tecnologia na área e
centros de pesquisa e tecnolo-
gia. Se tudo correr conforme o
previsto o projeto de etanol ce-
lulósico da Dedini deve ser rea-
tivo no próximo ano.

De acordo com Olivério, o po-
tencial do etanol celulósico é
enorme. “É possível dobrar a
produção de etanol por hectare
de lavoura. Isso implica ter uma
usina voltada somente para eta-
nol, otimizada para ter o máxi-
mo de bagaço excedente e que a
palha da cana também seja utili-
zada na produção do etanol de
segunda geração”, diz o executi-
vo. Ele diz que se essas requisi-
tos forem atendidos, é possível
obter entre 12 mil a 12,5 mil li-
tros de etanol por hectare, qua-
se o dobro dos 6 mil a 7 mil li-
tros obtidos atualmente.

Investimentos
A empresa não informa quan-
tos projetos de inovação está
conduzindo atualmente, ape-
nas que 10 deles têm grande po-
tencial de se tornarem produ-
tos. Sem detalhar tais projetos,
Olivério diz que eles se enqua-
dram nos quatro direcionares
tecnológicos adotados pela De-

dini: maximização energética,
aproveitamento integral da ca-
na, obtenção de bioprodutos e
sustentabilidade.

A Dedini investe anualmen-
te entre 1% e 2% de seu fatura-
mento bruto no desenvolvi-
mento de inovações. Isso signi-
fica que o montante foi reduzi-
do nos últimos anos juntamen-
te com o faturamento da empre-
sa. É que a crise econômica de
2008 teve forte impacto negati-
vo nos negócios da Dedini, que
viu sua receita recuar de R$ 1,8
bilhão naquele ano para R$ 1,14
bilhão em 2009 e R$ 805 mi-
lhões em 2010. A projeção para

este ano é de início de recupera-
ção e uma receita na casa dos
R$ 900 milhões.

A companhia já realizou 50
pedidos de patentes até hoje,
tanto no Brasil quanto no exte-
rior. Desse total, 10 já foram
concedidas. “O processo de
aprovação de um pedido de pa-
tente é muito demorado. São
anos”, afirma Olivério. “Apre-
sentamos diversas inovações
ao mercado recentemente.
Com a Usina Sustentável Dedi-
ni, por exemplo, solicitamos 10
patentes. Mas muitas das nos-
sas inovações ainda estão em
processo de análise.” ■

João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br
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Dedini avança
no etanol a partir
do bagaço de cana

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

PALAVRA-CHAVE ENERGIA

É um processo químico que resulta
na quebra de uma molécula. Ele
é usado para quebrar a celulose
da cana-de-açúcar, gerando
açúcares que podem então ser
fermentados. A Dedini possui
tecnologia própria, já patenteada,
para realizar esse processo, a
Dedini Hidrólise Rápida (DHR).

Modernização libera bagaço para combustível

A Dedine investe
anualmente entre
1% e 2% do seu
faturamento bruto
no desenvolvimento
de inovações

✽

Tecnologia pode dobrar produção de combustível por área
plantada, mas ainda não é comercialmente competitivo pelo custo

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

O bagaço da cana-de-açúcar é
usado pelas usinas na geração de
energia elétrica. Porém, segundo
Alfred Szwarc, consultor de
emissões e tecnologia da União
da Indústria de Cana-de-açúcar
(Unica), a maioria das usinas
opera caldeiras antigas, de baixa
eficiência. Na medida em que
as instalações são modernizadas,
menos bagaço é utilizado para

produzir a mesma quantidade
de energia. “Aí vai depender
da perspectiva de empresa. Se o
foco for etanol, ela buscará mais
bagaço. Se o interesse for energia,
ela vai queimar mais e vender a
geração no mercado”, diz. “Nesse
momento, o processo tem custo
elevado, o que não surpreende.
Qualquer tecnologia nova é mais
cara”, acrescenta. J.P.F.

Hidrólise

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO
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Olivério,daDedini: nova
tentativadetornara
tecnologiacompetitiva.
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QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

50
o total de patentes que
a Dedini depositou até hoje.
Desse montante, 10 já foram
concedidas. As demais estão
em processo de análise.

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Parceria para desatar
o nó da inovação
Inovação é a palavra que nos últimos anos entrou para o
vocabulário de muitos brasileiros. Está em campanhas
publicitárias, em reuniões, no dia a dia dos empresá-
rios. Hoje, qualquer empresa que queira sobreviver sa-
be sobre a importância de inovar. Não inovar significa
ficar vulnerável à concorrência mais criativa e correr o
risco de perder competitividade.

Por outro lado, muitas das grandes oportunidades de
recursos financeiros para fomento à inovação exigem
cooperação entre empresas e instituições públicas de
pesquisa. Esse panorama cria perspectiva de um mode-
lo de inovação para o Brasil que explore o potencial da
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) pública
de forma diferenciada, como na Alemanha, por exem-
plo, onde há forte conexão entre academia e empresa
nos setores intensos de tecnologia.

Assim, surge a necessidade de um sistema público
de suporte à inovação altamente eficiente, com boa ve-
locidade de resposta. O momento é único na área de
pesquisa e tecnologia para o Brasil. É a chance de desa-
tar um nó que impede avanço mais célere da competiti-

vidade da indústria.
Os institutos de pes-

quisa, em todo o Brasil,
podem colaborar, ga-
nhando nova configura-
ção, alavancando o
avanço na agregação de
valor a produtos. Muito
do que se cria não che-
ga ao dia a dia dos brasi-
leiros devido à falta de
ligação entre universi-
dades e empresas. Estu-
diosos inventam, mas
as empresas não têm da-
do vazão às novidades.
O vácuo está nas pro-
vas em escala indus-
trial de novas tecnolo-

gias, em testes práticos de produtos e processos para va-
lidar sua realização no mercado. Poucos podem realizar
eficientemente essas tarefas. Em diversos países essa ar-
ticulação cabe a institutos tecnológicos e é subvenciona-
da pelo Estado. Universidades e empresas têm domí-
nios distintos. Na universidade o trabalho tem origem li-
vre, é colaborativo, de amplo espectro temático, publi-
cável e de longo prazo, mas na empresa é competitivo,
secreto e precisa de rápido resultado.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) assumiu
recentemente o dever de se posicionar ainda mais co-
mo um catalisador de inovação, um articulador entre
academia e setor empresarial. O governo do Estado de
São Paulo, ao qual o IPT é ligado, dá um bom exemplo
ao investir fortemente em suas capacitações e infraes-
trutura. Sob articulação do IPT estão sendo contrata-
dos acordos entre governo do Estado, BNDES, empre-
sas, Fapesp, Finep e universidades como USP, ITA,
Unesp e Unicamp para testar novas tecnologias volta-
das à produção sustentável de energia, estruturas mais
leves com novos materiais e novos produtos para a in-
dústria ou até para avaliar sistemas de apoio à produ-
ção de petróleo do pré-sal.O governo federal também
acerta ao buscar esse modelo aglutinador com a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embra-
pii), com metodologia que envolve contrato de gestão
e dá flexibilidade para operação dos institutos. Resta
acreditar que o Brasil prossiga na busca de trabalho con-
junto entre universidades, institutos de pesquisas e em-
presas, para que se atinja um avanço com mais veloci-
dade no cenário mundial de inovações. ■

10
é o número de projetos de
inovação com potencial de se
tornarem produto. A empresa não
informa o total de projetos de
inovação que atualmente conduz.

Henrique Manreza

PESQUISARUMOAOMERCADOCRISE

R$ 805 mi
foi a receita da Dedini em 2010.
O valor é inferior aos R$ 1,14
bilhão que a empresa registrou
um ano antes e também fica bem
abaixo dos R$ 1,8 bilhão de 2008.

Muito do que
se cria não chega
ao dia a dia dos
brasileiros devido
à falta de ligação
entre universidades
e empresas.
Estudiosos
inventam, mas as
empresas não dão
vazão às novidades

JOÃO FERNANDO
GOMES DE OLIVEIRA
Diretor-presidente do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

MAIS PRODUTIVIDADE 

Utilização do baçago e da palha da cana-de-açúcar pode dobrar produção de etanol por hectare de plantação

Fonte: Dedini
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12 MIL
LITROS DE ÁLCOOL
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6 MIL A 7 MIL 
LITROS DE ÁLCOOL

POR HECTARE
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