
Resumo:

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de escalonamento de tecnologias químicas oriundas da
universidade levando em conta aspectos químicos, de engenharia e de mercado para aumentar o potencial
de sua transferência para o mercado. A metodologia foi desenvolvida considerando 4 principais etapas:
Alinhamento (TRL 2,3), P&D Direcionado (TRL 4), Pré escalonamento e Escalonamento (TRL 5,6,7). A
primeira etapa começa a partir de um problema bem definido. Assim, na literatura são prospectadas rotas
tecnológicas que possam solucioná-lo. A partir da definição da melhor rota a ser estudada ocorre o início da
etapa de P&D direcionado onde são realizados testes em laboratório e provas de conceito para validar a rota
e aprofundar nos estudos de viabilidade. Essa etapa permiti as primeiras validações de produto e processo
da solução tecnológica com clientes de mercado. Ao final dessa etapa pode-se começar a planejar uma
planta piloto, ou seja, o dimensionamento e planejamento de um reator para produção em maior escala do
produto. Essa é a etapa de Pré escalonamento onde são definidos os componentes necessários para a
planta, os riscos gerenciados bem como tempo e custos. Afinal, essa etapa é simbolizada com uma venda
clara do produto ou implementação do novo processo com cliente real de mercado. Por fim, com o projeto
básico da planta em mãos, ocorre a operação da planta na última etapa. Essa metodologia foi aplicada ao
projeto emergencial Álcool-COVID 19 de produção de álcool gel/glicerinado durante a pandemia. O projeto
passou por todas as etapas, Alinhamento (busca por polímeros alternativos para a produção do gel e
formulação do álcool glicerinado), P&D Direcionado (produção e testes das formulações em escala de
bancada), Pré escalonamento e Escalonamento (produção de foi de 1, 50, 100 até 500 litros). Como
resultado foram produzidos 200 mil litros de álcool que foram doados para instituições em todo o estado de
Minas Gerais
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