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seriam usados para gerar, por exem
plo, metanol ou etanol. Os dois gran
des desafios são aumentar a eficiência 
da reação e definir qual a melhor for-
ma de armazenar essa ener
gia. "Alguns apostam numa econo
mia de hidrogênio, outros preferem 
compostos químicos como os álcoois, 
mas estes podem gerar gás carbôni
co em sua queima, algo que quere
mos evitar", observa o químico, lau
reado por esclarecer o mecanismo 
de síntese da adenosina-trifosfato 
(ATP, na sigla e inglês), a unidade de 
energia na célula. 

ASSÉDIO QUÍMICO Voz dissonante na 
discussão, o químico alemão Michael 
Braungart afirma que tornar o mundo 
sustentável é deixá-lo menos pior, 
quando deveríamos nos concentrar 
em melhorá-lo. Fundador e diretor 
científico da Agência de Encoraja

mento à Proteção Ambiental (Epea, 
na sigla em inglês), empresa que au
xilia indústrias a redesenharem linhas 
de produção para terem impactos po
sitivos no ambiente, Braungart consi
dera a química atual primitiva e extre
mamente danosa à saúde e ao meio. 
"Há áreas do oceano Pacífico onde a 
concentração de plástico é 40% maior 
que a de plâncton. E, em certas casas, 
a qualidade do ar interno é oito vezes 
pior que a do externo devido aos ma
teriais usados na construção", ilustra. 

O laureado descreve a situação 
como 'assédio químico' e exorta seus 
colegas a pensar num novo paradig
ma que reformule a química e o mo
do de produção da indústria. Para 
ele, se um composto químico vai pa
ra o lixo e não é reaproveitado, é pri
mitivo. Nossos processos de produ
ção e manutenção deveriam ser mais 
próximos aos da natureza, onde, de 

acordo com Braungart, não há desper
dício. "Temos que privilegiar a eficá
cia, em vez da eficiência", declara. 

Steven Chu não acredita em solu
ções simples, preto no branco, pois o 
problema que se apresenta é grande 
e complexo e as respostas precisam 
ser realistas. "Sim, há consequências 
não previstas dos avanços da quími
ca. Nós as entendemos agora e esta
mos tentando resolvê-las", retruca o 
físico. "A sociedade tem de aumentar 
seu conhecimento. Podemos conti
nuar aproveitando os produtos quí
micos, desde que mantenhamos nos
sos valores", arremata Mario Molina. 
"Nosso idealismo deve ser aliado à 
nossa inteligência", completa Chu. 

FRED FURTADO* I CIÊNCIA H0JE RJ 

* Ojornalista viajou a Lindau a convite da orga
nização do evento. 
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Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 51, n. 306, p. 38-39, ago. 2013.




