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Bactéria produz
óleo combustível
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Pesquisa mostra que circuito
genético de colônias imita
comportamento social humano
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Circuitos
sofisticados
permitem
que as
bactérias
ajam
sozinhas ou
em conjunto
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E. coli. Bactéria produz óleo diesel quase idêntico ao combustível convencional, podendo ser usado com a tecnologia já disponível para meios de transporte e oleodutos
dados exigem mudanças na infraestrutura disponível. Pequenas frações deles precisam ser
misturados com petróleo antes de aplicá-los à
maioria dos motores.
— A produção comercial de biocombustíveis
sem a necessidade de modificar veículos é, desde
o início, o objetivo do projeto — explica o professor John Love, do Núcleo de Biociências de Exeter. — A substituição, em volumes comerciais, do
combustível convencional por este seria um
grande passo para reduzirmos a emissão de gases-estufa em 80% até 2050.
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A solução de um dos maiores problemas ambientais do século — a crescente emissão de gases-estufa na atmosfera — pode estar entre os
menores organismos do planeta, uma bactéria.
Pesquisadores da Universidade de Exeter, no
Reino Unido, descobriram que a Escherichia coli é capaz de gerar um biocombustível quase
igual ao diesel. A bactéria usada no experimento converte açúcar em gordura, uma transformação necessária para a produção de suas
membranas celulares. A equipe de Exeter aproveitou o óleo natural deste processo e, assim,
criou moléculas de combustível sintético praticamente idênticas às do diesel convencional.
A substância desenvolvida pelo projeto britânico não precisa ser mesclada com produtos
derivados do petróleo, como normalmente é
necessário no biocombustível que provém de
óleos vegetais. A produção ainda é pequena e
exigirá maior investimento, mas é um sinal
alentador para evitar o aumento da temperatura global nas próximas décadas.
O diferencial desta pesquisa é a adaptação
perfeita da substância criada pela E. coli à tecnologia atual — ou seja, não seria preciso modificar motores, oleodutos ou navios petroleiros
para receberem o produto gerado pela bactéria.
Até agora, a maioria dos biocombustíveis estu-

MUITAS BACTÉRIAS PARA UMA COLHER DE CHÁ
Segundo Love, outra vantagem do uso da E. coli
seria tornar o seu valor independente da flutuação do preço do combustível convencional e da
instabilidade política em países produtores de
petróleo.
— Queremos que fabricantes de automóveis e
consumidores de biocombustíveis sequer reparem a diferença entre aquilo que vem da bactéria e o combustível convencional — revela.
O estudo britânico, publicado na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”
(PNAS), foi desenvolvido com assessoria da petrolífera Shell. Rob Lee, do Núcleo de Projetos e
Tecnologia da empresa, admite a urgência por

Liberdade individual e responsabilidade social podem soar como conceitos
humanísticos, mas uma pesquisa do
circuito genético de uma bactéria sugere que até mesmo as mais simples criaturas podem ter que tomar decisões difíceis para encontrar um equilíbrio entre altruísmo e egoísmo.
Num estudo publicado on-line esta
semana no periódico “Scientific Reports”, pesquisadores do Centro de Física Biológica Teórica da Universidade
de Rice, nos Estados Unidos, com a colaboração da Universidade de Tel Aviv e
da Escola de Medicina de Harvard,
mostram o quão sofisticados são os circuitos genéticos que permitem que
bactérias ajam individualmente, mesmo dentro de uma colônia. E ao mesmo
tempo garantindo que a colônia aja
conjuntamente em tempos difíceis.
— Nossa descoberta sugere novos
princípios para as decisões coletivas
que permitem tanto o comportamento
aleatório dos indivíduos como ações
coletivas — afirmou o coautor do estudo Eshel Ben-Jacob, pesquisador da
Universidade de Rice. — Estes princípios poderiam ser
amplamente
aplicáveis, desde
o estudo da metástase do câncer ao de decisões coletivas
por humanos
durante períodos de estresse.
Algumas espécies de bactéria
vivem em colônias complexas,
que contêm milhões de indivíduos celulares.
Um crescente
corpo de pesquisa revela que os membros geralmente cooperam — mesmo
que em alguns casos sacrificando suas
vidas — para a sobrevivência da colônia. Por exemplo, em resposta ao estresse extremo, como a fome, a maioria
dos indivíduos celulares na colônia de
Bacillus subtilis irá formar esporos.
A formação de esporos é uma escolha
drástica, porque requer que as células
se matem para que esta estrutura morta envolva a cópia do seu material genético numa espécie de cápsula capaz
de durar por anos ou até séculos. Este
corpo então reemerge quando as condições forem mais apropriadas.
— Esta estratégia de viagem ao tempo
que espera o momento certo para a
proliferação da sua cópia de DNA salva
é o que garante a sobrevivência da colônia — disse Ben-Jacob. — Mas há outras opções menos desesperadas. Algumas destas células se transformam em
caçadoras de alimento com alta mobilidade e outras viram canibais.
Outras pesquisas já mostraram que
cada indivíduo sente o seu meio ambiente e envia sinais químicos para se comunicar com seus vizinhos sobre as escolhas a serem feitas. Estudos experimentais revelaram a existência de genes reguladores, que sinalizam as informações por meio de proteínas e outras
ferramentas genéticas para se comunicar umas com as outras. l

ed
u

Micro-organismo pode gerar diesel e reduzir emissões de CO2

Micróbios reagem
a situações
extremas

um método de manufatura em larga escala como este, a partir da E. coli.
— A criação de moléculas de hidrocarboneto
é importante para suprirmos a alta demanda
que receberemos no futuro — ressalta. — Ainda
enfrentamos muitos obstáculos tecnológicos
para a comercialização do biocombustível da E.
coli mas, uma vez que ele for desenvolvido, conseguiremos simultaneamente responder à crescente procura global e reduzir as emissões de
dióxido de carbono.
As equipes de Exeter e da Shell revelam que,
atualmente, seria necessário um composto
unindo “100 litros de bactérias” para conseguir
apenas uma colher de chá do biocombustível.
Os pesquisadores querem estudar a E. coli por
um período de três a cinco anos para conferir se
a produção pode ser aprimorada e, assim, tornar-se comercialmente viável.
Há, especialmente nos países desenvolvidos e
emergentes — os maiores emissores de gasesestufa —, um apelo pela maior adoção de biocombustíveis. A União Europeia quer crescer
em 10% o uso destas substâncias. O problema,
até agora, era a falta de recursos tecnológicos.
A equipe de Love também pesquisará se as
bactérias podem converter outros produtos em
combustível, como o lixo. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 abr. 2013, Economia, p. 28.

Lixo espacial aumenta perigo de catástrofes
Agência europeia
alerta para risco de
colisão de satélites
CESAR BAIMA

cesar.baima@oglobo.com.br
Assim no céu como na Terra.
Em pouco mais de meio século
de conquista espacial, a Humanidade já conseguiu deixar
tanto lixo na órbita do planeta
— entre estágios de foguetes,
satélites desativados e outros
tipos de detritos — que em
breve algumas regiões do espaço vão estar tão cheias de
destroços que atravessá-las será como entrar em um campo

minado. Estudo apresentado
ontem na abertura da 6ª Conferência Europeia sobre Detritos Espaciais diz que, se nada
for feito, ao longo dos próximos 200 anos algumas órbitas
se tornarão extremamente perigosas, com colisões catastróficas ocorrendo a um ritmo de
uma a cada cinco a nove anos,
aumentando ainda mais a
quantidade de destroços nelas.
Em sua mais recente estimativa, a Agência Espacial Europeia (ESA), anfitriã da conferência, calcula que cerca de 29
mil pedaços de lixo espacial
com mais de 10 centímetros
orbitam a Terra, assim como
670 mil detritos com mais de 1
centímetro e impressionantes

170 milhões com mais de um
milímetro. O tamanho reduzido destes objetos pode fazer
com que pareçam pouco perigosos, mas um simples parafuso de 10 gramas viajando a
uma velocidade orbital de 35
mil km/h tem mais energia cinética do que um carro de uma
tonelada a 110 km/h.
— Qualquer um destes objetos pode inutilizar uma nave —
lembra Heiner Klinkrad, chefe
do escritório para detritos espaciais da ESA.
Enquanto isso, mais uma
empresa americana chegou ao
espaço como parte da nova
política dos EUA de deixar nas
mãos da iniciativa privada o
transporte de cargas e, futura-

mente, o de astronautas para a
baixa órbita da Terra. Depois
de adiar por duas vezes o lançamento, inicialmente marcado para a sexta-feira, a Orbital
Sciences conseguiu fazer voar
seu foguete Antares. O equipamento foi lançado no início da
noite de domingo da base da
Nasa de Wallops, na Virgínia,
levando a bordo um modelo
ainda não operacional da cápsula Cygnus, também em desenvolvimento pela empresa, e
quatro pequenos satélites.
Agora, a expectativa é de que
até o fim de 2013 a Orbital comece a cumprir contrato de
US$ 1,9 bilhão com a Nasa para levar cargas até a Estação Espacial Internacional l
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Estreia. O foguete Antares, construído pela Orbital, deixa a plataforma

