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EUAapostamnabioeconomia
País lança plano nacional para substituir tecnologias nocivas à saúde e ao ambiente

D
e olho no potencial de geração
de empregos e inovação num
momento em que o país en-
frenta sucessivas crises eco-

nômicas e perde a liderança em diver-
sos campos da pesquisa científica, o
governo dos Estados Unidos anunciou
ontem o lançamento de um Plano Naci-
onal de Bioeconomia, com o qual pre-
tendeestimularocrescimentodosetor
de biotecnologia. Abrangente, o proje-
to incluidesdeapesquisaedesenvolvi-
mento de novas terapias e tratamentos
médicos a biocombustíveis, passando
por agricultura e inovações na manufa-
tura que usem processos biológicos
em substituição a métodos industriais
nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Dividido em cinco pontos principais,
o plano renova o compromisso do go-
verno americano com iniciativas já em
curso, além de prometer prêmios e in-
centivos para pesquisadores, acelerar
a transição de produtos dos laboratóri-
os para o mercado, melhorar a educa-
çãoeotreinamentodemãodeobrapa-
ra atuar no setor e encorajar parcerias
entre os setores público e privado.
Uma das medidas mais polêmicas, po-
rém,éaremoçãodealgunsentravesno
caminho das pesquisas, notadamente
a atuação da FDA, a poderosa agência
reguladora de alimentos e medicamen-
tos. Há tempos laboratórios farmacêu-
ticose fabricantesdeequipamentos re-
clamam da lentidão, falta de transpa-
rência e rigor do órgão, o que desenco-
rajaria os investimentos. A ideia é ace-
lerar e tornar mais previsíveis os pro-
cessosdeaprovaçãodenovasdrogase
tratamentos experimentais.

— As ciências da vida já provaram
serumafontevitaldecrescimentoeco-
nômico e hoje elas prometem avanços
que podem mudar a face de uma varia-
da gama de setores — justificou John
Holdren, conselheiro de ciência e tec-
nologia do presidente Barack Obama e
responsável pelo novo plano. — As-
sim, este governo está comprometido
em acelerar estes avanços e em asse-
gurar que agências federais e entida-
des privadas trabalhem juntas para le-
var os benefícios da bioeconomia para
o mercado o mais rápido possível.

Embora lamente o fato de o Brasil
não contar com uma política nacional
como a lançada nos EUA, Jerson Lima
Silva, diretor da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(Faperj)eprofessordoInstitutodeBio-
química da UFRJ, lembra que nos últi-
mos anos o país experimentou um for-
te avanço na quantidade e qualidade

da pesquisa e desenvolvimento cientí-
fico, graças, em boa parte, a um apoio
sistemático dos governos federal e es-
taduais. Só no Rio, conta, metade do
orçamento anual da instituição, que
deverá ficar em cerca de R$ 400 mi-
lhões em 2012, acaba destinado a estu-
dos na área de ciências da vida.

— Mas ainda precisamos construir
mais pontes entre os laboratórios e o
setor produtivo — defende. — O Brasil
deve aproveitar esse momento positi-

vo que está passando para disputar de
igual para igual com outros países em
setores estratégicos como a biotecno-
logia.

Segundo Silva, a questão regulatória
é um ponto crucial neste processo, as-
sim como o excesso de controle e bu-
rocracia que elevam o custo das pes-
quisas. Ele destaca que são comuns os
casos em que instituições recebem os
recursos para as pesquisas, mas en-
frentam problemas na aquisição e im-

portação de equipamentos e insumos
fundamentais para o trabalho.

— A compra de reagentes e outros
produtos perecíveis muitas vezes pas-
sa por uma série de restrições e, quan-
do os pesquisadores conseguem ter
acesso a eles, já estão perdidos ou ven-
cidos. Temos que trabalhar para que
essas perdas que tivemos no passado
não se repitam. Esses problemas têm
que ser a exceção e não a regra no pro-
cesso.

Presidente da Recepta Biopharma,
que recentemente tornou-se a pri-
meira empresa de biotecnologia bra-
sileira a ter um produto aprovado pe-
la FDA para testes nos EUA, José Fer-
nando Perez também reclama dos en-
traves burocráticos à pesquisa. Se-
gundo ele, o setor de biotecnologia
tem características que o diferem de
outros campos de inovação que de-
vem ser levados em conta tanto pelo
governo quanto por potenciais finan-
ciadores, pois exige investimentos
maiores, que demoram mais tempo
para dar retorno e trazem embutido
um fator de risco muito grande.

— Se um avião tiver um bom projeto
e uma boa engenharia, por exemplo, já
se sabe que ele vai voar — explica. —
Já na biotecnologia, tudo depende da
resposta do corpo humano. Às vezes,
no processo de desenvolvimento de
uma nova droga, chegamos à fase III
(última etapa de testes antes da apro-
vação para comercialização) e tudo dá
errado. É como só descobrir que o avi-
ãonãovaivoarquandoele jáestiverna
cabeceira da pista. n

Cesar Baima
cesar.baima@oglobo.com.br

Latinstock

PESQUISADORA ANALISA célula combustível microbial: mais agilidade para adaptar resultados do laboratório em produtos
Carolyn Kaster/AP

OBAMA: PLANO dará transparência à agência reguladora de alimentos e medicamentos

l Morar perto da praia não sig-
nifica que sua vida não sofrerá
impactos como o que ocorre
no topo dos morros e nas ca-
deias montanhosas. A discus-
são sobre a proteção da biodi-
versidade nas partes mais al-
tas significa preservar condi-
ções saudáveis para o clima, a
água potável que chega à tor-
neira, sem contar as paisa-
gens, que podem ser explora-
das turisticamente da forma
correta. O debate pela preser-
vação é um dos temas da 11 Se-
mana Brasileira de Montanhis-
mo, na Urca, até terça-feira.

— As montanhas, que são
cenário de beleza para nosso
imaginário, são alvo de ações
impactantes, sobretudo a mi-
neração. Precisamos ter en-
tendimento mais amplo sobre
o que ocorre nas montanhas,
sobre como influenciam nos

recursos hídricos e na biodi-
versidade — alertou Kátia Tor-
res, coordenadora de apoio à
pesquisa do Instituto Chico
Mendes de Biodiversidade
(ICM-Bio) e palestrante em um
dos painéis da abertura da se-
mana, na terça-feira passada.

Região amazônica é deserto
de pesquisa em montanha
Kátia dá ênfase à relação en-

tre a vida na montanha e a vida
abaixo dela. Atividades preda-
tórias no alto podem, por
exemplo, afetar mananciais e
curso de rios que abastecem
comunidades. Sem dúvida, a
Mata Atlântica é o local onde a
diversidade biológica no topo
das montanhas é mais amea-
çada. Depois de séculos de
ação predatória, as serras são
os locais onde o bioma mais
resistiu. Já na região amazôni-
ca, explica Kátia, há um des-
compasso entre a riqueza na-
tural intocada e distribuição

paupérrima de pesquisadores
que estudem a região:

— Na Amazônia, há falta de
profissionais elementares para
aumentar o conhecimento so-
bre biodiversidade, como aque-
le responsável por catalogar es-
pécies, o taxonomista. Temos
lá um deserto institucional de
pesquisa. Não há tanto impacto
hoje nas montanhas amazôni-
cas, mas basta ver onde se con-
centra a maioria dos sítios de
exploração mineral para ver on-
de está o perigo.

A semana temática, não por
acaso na cidade considerada ca-
pital nacional do montanhismo,
teve painéis dedicados à troca
de experiências sobre a gestão
de parques ecológicos em regi-
ões montanhosas, assim como
outros dedicados à mecânica de
rochas e à importância da pre-
servação da flora de Inselberg,
por sinal, um tema bem carioca.
O tipo de vegetação que leva es-
te nome é aquele que se forma

em gnaisses, a rocha que dá for-
ma a cartões postais como o
Pão de Açúcar, o Dois Irmãos e a
Pedra do Arpoador.

Depois da discussão acadê-
mica sobre a preservação, ho-
je, no Instituto Militar de En-
genharia, na Urca, terá início,
dentro do calendário da se-
mana, o 2( Congresso de Mon-
tanhismo e Escalada. Nesta
etapa, que termina na terça-
feira, haverá uma dedicação
maior à atividade esportiva.
Além de um campeonato da
modalidade, está programa-
do um minifestival de cinema
sobre o tema e palestras so-
bre segurança em escalada.
Entre as estrelas que vão figu-
rar nesta etapa da semana es-
tão Colin Haley, um dos maio-
res expoentes de escalada al-
pina mundial, Jim Donini, um
dos nomes mais renomados
do montanhismo no mundo, e
o escalador argentino Lucia-
no Fiorenza. n

Evento marca defesa pela montanha
Semana de Montanhismo destaca influência do relevo na biodiversidade
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TRILHA NO Parque Nacional do Itatiaia: preservação na montanha

l No ar, uma alternativa reno-
vável para a aviação. Repre-
sentantes da Fapesp, Boeing e
Embraer deram início a um es-
tudo sobre os desafios científi-
cos, tecnológicos, sociais e
econômicos para o desenvolvi-
mento e adoção de biocombus-
tível em aviões comerciais e
executivos no Brasil.

Em um ano, serão realizados
oito workhops para coleta de
dados com pesquisadores, inte-
grantes da cadeia de produção
de biocombustíveis, além de re-
presentantes do setor de avia-
ção e do governo. O primeiro
deles terminou ontem, em São
Paulo. Em seguida, haverá uma
chamada de propostas para o
estabelecimento de um centro
de pesquisa e desenvolvimento
de biocombustíveis para avia-
ção comercial envolvendo as
três instituições.

— Ainda não temos uma
perspectiva de em quanto tem-
po teremos biocombustíveis
produzidos em escala comer-
cial e que possam ser utiliza-
dos na aviação de forma glo-
bal. Não prevemos que no futu-
ro próximo haverá a substitui-
ção completa do combustível
fóssil utilizado na aviação por
biocombustíveis — disse o vi-
ce-presidente executivo de en-
genharia e tecnologia da Em-
braer, Mauro Kern, em nota di-
vulgada pela Fapesp.

O etanol, combustível cuja
produção é conhecida no Bra-
sil, não é ideal para a aviação.
Por isso será necessário dar
um salto tecnológico que pos-
sibilite o desenvolvimento de
um biocombustível viável co-
mercialmente, obtido a partir
do estudo de diferentes maté-
rias-primas.

— A grande vantagem de rea-
lizar esse tipo de pesquisa no
Brasil é que o país tem experiên-
cia na utilização da cana-de-açú-
car, usando uma fonte renová-
vel de combustível. Podemos
aprender e utilizar essa experi-
ência para aplicar na área de
aviação — a presidente da Bo-
eing Brasil, Donna Hrinak.

São cinco linhas de pesquisa,
entre elas “Biomassa para bio-
energia”, “Processo de fabrica-
ção de biocombustíveis” e “Bi-
orrefinarias e alcoolquímica”.

Brasil estuda
biocombustível
para aviação
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 abr. 2012, Economia, p. 34.




