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Artigo - As algas e os combustíveis
Dentre as espécies mais antigas do planeta, as algas possuem um papel decisivo na Terra. Foram
os primeiros organismos a produzir o oxigênio, gás que garante nossa sobrevivência e Que
propiciou o desenvotvimento de seres superiores. Quanto ao aspecto ecológico, esses
organismos formam a base da cadeia alimentar de outros ecossistemas, além de serem
indicadores de poluição ambienta! quando ocorre superpopulação de algumas espécies. A partir
de algumas espécies de algas também podem ser obtidos produtos para indústria de alimentos e
cosméticos, como por exemplo, espessantes naturais, produtos para medicamentos de
indústrias farmacêuticas, tais como meio de cultura para produzir fungos e bactérias, a também
na produção de matéria-prima para indústria de tintas e filtros.

Com a intensa busca que tem havido nos últimos anos à procura de alternativas viáveis para a produção de
combustíveis "ooutcemente corretos" do ponto de vista econômico e ambiental, começou-se a olhar para estes
pequenos organismos também como possíveis produtores de óleo. Esta característka de algumas espécies de algas
não é uma novidade em si, mas o fato de existirem pesquisadores ao redor do mundo estudando sobre o assunto de
maneira tão objetiva é. As possíveis vantagens ambientais ao se produzir óleo combustível a partir de algas estão na
baixa competição com a produção de alimentos, na recuperação de corpos d'água sejníaados, por exemplo, além do
provável ganho no balanço de carbono, ou seja, as algas expelem oxigênio e usam o gás carbônico para produzir óleo,
dentre outras coisas. A aposta tecnológica e centêce é grande e algumas empresas ao redor do mundo se mostram
interessadas em investir em projetos nessa área. Apesar da viabilidade econômica ainda não ser possível, acredita-se
que daqui a alguns anos será.

Algumas espécies de algas possuem uma característica singular, que é a de produzir óleo e reforçar a parede celular
com celulose praticamente pura. Mas aí surgem Outras idéias. Celulose também não é matéria-prima para produzir
etanol de segunda geração? O etanol de segunda geração, ainda não viável economicamente, é obtido a partir da
quebra de cadeias de polímeros formadores da celulose a partir de enzimas escecrcas. por exemplo, existente no
bagaço de cana-de-açúcar. Então, se existe celulose na parede celular das algas ela pode virar energia via etanot. Essa é
uma possível nova aplicação a ser estudada pelos cientistas da Embrapa Instrumentação Agropecuária, e do
Departamento de Botânica da Universidade Federal de São Carlos. Nesse departamento existe um dos poucos bancos
de algas do Brast, ou seja, um acervo vivo de várias espécies de algas, sendo continuamente cultivadas para diversos
estudos ceorecos. Por sua vez, a Embrapa Instrumentação Agropecuária deverá estudar através de medições
complexas o teor de óleo em cada espécie de alga cultivada, além de avaliar se o conteúdo de celulose é viável para a
produção de etanol de segunda geração via rota enzimática. O projeto, flnenctado pejo CNPq, terá início em 2009, com
prazo de dois anos para conclusão.

Victor Bertucci Neto

Pesquisador - Embrapa Instrumentação Agropecuária
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