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O uso de biomassas não se
restringe à produção de combustíveis. Também vem cumprindo
papel importante na diversificação da matriz energética do país,
conforme observa Elbia Melo, presidente-executiva da Associação
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica). Elbia diz que, com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa),
em 2004, foi estabelecido que 10%
da matriz energética deverá ser de
fontes renováveis não convencionais até 2020. Isso deu início a um
ciclo de pesquisas e investimentos,
fazendo com que as fontes hidrelétricas e térmicas deem lugar a outras, como a biomassa e a eólica.
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Ao ser concebido, o PAISS pretendia destinar R$ 1 bilhão aos
projetos, valor que seria dividido
em partes iguais entre a Finap e o
BNDES. Entretanto, diz Sequeira, a
procura foi maior do que a esperada, com 57 projetos, dos quais 34
aprovados. Com o resultado, tiveram de triplicar o investimento.
Juntos, desembolsarão a soma de
R$ 3,1 bilhões nos próximos quatro anos. "O uso da biomassa é estratégico para a produção de etanol, e os projetos eram relevantes."

A importância dada ao uso da
biomassa se confirma não só pela grandeza do projeto, mas pela existência de vários outros na
mesma direção na própria Fapesp.
O acordo assinado com a ETH Bioenergia, em 2011, com duração de
cinco anos, é um exemplo. Com
aporte de até R$ 20 milhões, as
pesquisas para o período incluem
a recuperação e o uso de subprodutos e resíduos da cana, além do

desenvolvimento de biomassa. "O
objetivo é aprimorar os processos
existentes de uso dos açúcares da
cana e desenvolver outros produtos que agreguem mais valor à cana e seus derivados, para atender a
futuras demandas das indústrias
química, farmacêutica e alimentícia", diz Carlos Eduardo Calmanovici, responsável pela área de
inovação da ETH.
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Tal iniciativa, que foi batizada
como PAISS, é fruto da parceria
entre as duas instituições para
promover e financiar pesquisas
que tenham um objetivo claro:
aumentar a produção de etanol
sem expandir a área plantada de
cana-de-açúcar. Para isso, afirma
Sequeira, o PAISS busca incentivar a segunda geração de etanol,
entendida como a produção do
combustível a partir da biomassa,
ou seja, de resíduos da cana, como
bagaço, ponta e palha. "Não dá
para aumentar a produção apenas pelos processos tradicionais
de esmagamento e fermentação",
explica. Sequeira diz que, com a
utilização da biomassa, seria possível aumentar em 40% a produção
de etanol, que atingiu cerca de 28
bilhões de litros em 2011.

produtor de biocombustíveis do
mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos. Tal ganho de produtividade não se esgotou. "Com o apoio
da tecnologia, queremos dobrar a
produção atual sem aumentar a
área plantada", diz Mario Lindenhayn, presidente da BP Biocombustíveis ao firmar uma parceria
com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), em abril, para financiar
pesquisas de biomassa com foco
em cana. Este cofinanciamento
de pesquisas terá duração de dez
anos e investimentos de até US$ 50
milhões, valor que faz desse acordo o maior firmado pela Fapesp.
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partir de julho, 34 novos
projetos de negócios relacionados ao etanol começam a ser desenvolvidos. Pelo
menos, é a expectativa da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), instituições que se
u n i r a m para financiá-los. "É um
programa inédito, voltado para
o desenvolvimento tecnológico e
para a inovação do setor sucroalcooleiro", diz Laercio de Sequeira,
secretário-técnico de energia e
biocombustíveis da Finep.
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Nos últimos 30 anos, o Brasil
conseguiu aumentar em três vezes
a produção de etanol por hectare
plantado de cana, o que p e r m i t i u
que se tornasse o segundo maior

Fonte: Valor Especial: Inovação, São Paulo, p. 110-111, jun. 2012.

