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A população na Terra está crescendo e nós precisaremos de mais alimento. As mudanças
climáticas já são uma realidade e também uma ameaça. A resposta é simples: Nós devemos
usar melhor nossos recursos biológicos imediatamente, então haverá comida para mais
pessoas com menor impacto ambiental e no clima por unidade de alimento produzido. Assim
haverá também material biológico renovável suficiente para substituir aqueles produtos que
atualmente são obtidos de fontes fósseis (ex. materiais químicos e plásticos).
A boa notícia é que ao fazermos isto nós podemos criar muitas vagas de trabalho; e grande
parte destas tecnologias já foram desenvolvidas em algum lugar do mundo. É possível sim.
O otimismo vem do fato de que o nosso país tem talento em tecnologias verdes, produção
biológica e produção de alimentos. A próxima fase é aumentar a escala, otimizar os processos
e mostrar que eles funcionam.
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Nós já estamos migrando para uma sociedade sustentável: menos resíduos gerados por
utilizar melhor o que plantamos, colhemos, produzimos e comemos; pelo desenvolvimento de
alternativas verdes aos produtos de origem fóssil, como bioenergia, bioplásticos e
bioquímicos. Pela produção local de ração animal rica em proteína e novos tipos de
ingredientes alimentares saudáveis; e por último, mas não menos importante, pela
distribuição de nutrientes de volta ao solo. Já somos capazes de obter mais tipos de produtos a
partir da biomassa do que do petróleo.

3
DTU_3F_illustrationer_portugisisk.indd 3

27/03/2019 08.07

Os recursos de biomassa vegetal disponíveis no Brasil vão muito além do bagaço
de cana! Também se incluem os resíduos agrícolas, florestais, de pesca, do
processamento de alimentos, de parques e jardins, e resíduos domésticos.
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É mais fácil ter uma noção geral das potencialidades da biomassa vegetal se nós
usarmos nomes e cores que representam a origem do material.

Folhas verdes de gramas,
árvores e legumes

Palha, bagaço e
cavaco de madeira

Aquilo que podemos
obter do mar (peixes, algas
marinhas, mariscos etc.)

Tudo que
podemos extrair
dos resíduos
da produção de
carne animal

O conteúdo
orgânico de
lodo de
esgotos

Resíduos do
processamento
industrial de alimentos
e ração animal

Há um enorme potencial de coleta de
resíduos da produção orgânica para cada
tipo de biomassa; e existem novas
oportunidades promissoras no cultivo de
fungos ou insetos em resíduos biológicos.
Isto gera novas biomassas com maior teor
proteico!
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A utilização da biomassa vegetal é também chamada de “Biorrefinação”. As
biorrefinarias são baseadas no uso de enzimas de microrganismos que abrem a
estrutura da biomassa vegetal e tornam cada componente disponível para ser
usado como alimento; ou também como substrato para o crescimento de bactérias
e fungos, que em contrapartida, produzem materiais verdes, produtos químicos e
energia renovável.
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A Pirâmide de Valor ilustra as diversas oportunidades de agregação de valor à
biomassa vegetal que temos. Obtemos o menor valor quando queimamos a
biomassa para produzir eletricidade e calor. Este valor é baixo porque nós não
exploramos as estruturas da biomassa vegetal – apenas o seu conteúdo energético.

A forma mais completa de uso da biomassa vegetal é utilizar cada parte da sua
composição em seu pleno potencial, seja pelo seu conteúdo energético, pelos seus
componentes estruturais, ou pelo seu valor nutricional. Isto significa que nós devemos
tentar utilizar ao máximo a biomassa para a obtenção dos produtos que estão no topo da
pirâmide de valor: produtos promotores de saúde, ingredientes alimentícios, ingredientes
para a ração animal e produtos químicos verdes que substituam os produtos derivados do
petróleo, como por exemplo os plásticos biodegradáveis de fontes renováveis.
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Existem basicamente duas formas de explorar o uso dos vários componentes da
biomassa vegetal: A. Aplicando enzimas para quebrar a biomassa em moléculas mais
simples que são os componentes estruturais de novos produtos químicos verdes e
biomateriais.
E também cultivando fungos na biomassa vegetal é possível obter bioetanol como
combustível para substituir parcialmente a gasolina no setor de transportes; tudo isso
reduzindo as emissões de CO2 e criando soluções sustentáveis.
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A outra forma de explorar o conteúdo é fracionar a biomassa vegetal em proteína, fibras
de celulose, hemicelulose e lignina. E então utilizar cada um destes componentes para
produzir novos produtos de maior valor.
A ilustração mostra uma gama de possibilidades interessantes. A combinação de A e B
poderia separar a biomassa vegetal em seus componentes principais, sendo a proteína, a
hemicelulose e a lignina usada para produtos de alto valor agregado; e a quebra das fibras
de celulose em moléculas de açúcar simples onde fungos e bactérias poderiam crescer para
produzir produtos bioquímicos, biomateriais e biocombustíveis.
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Nós temos grandes oportunidades para a bioeconomia no Brasil. Uma das
oportunidades mais óbvias seria converter alguns hectares das áreas atualmente
utilizadas, por exemplo, na produção de milho e soja para nutrição animal, em áreas
de plantação de pastagem. O capim cresce rapidamente utilizando a energia solar por
vários meses no ano. O capim também é mais ecologicamente correto, já que o sistema
radicular utiliza nutrientes durante toda a longa estação de cultivo e, portanto, leva a
um menor escoamento do excedente de nutrientes para as águas subterrâneas, lagos
e córregos. Além disso, somado a uma produção ambientalmente correta, a biomassa
verde da pasto e capim tem potencial no futuro para criar mais alimentos e ração por
hectare; e criar empregos e liderança tecnológica.
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Pasto e também capim podem produzir mais ração proteica do que se todo o terreno for
usado para produzir soja para nutrição animal, por exemplo. Ao mesmo tempo, nós
podemos conseguir mais ingredientes alimentares saudáveis por explorar o potencial da
biomassa verde.
Quando refinamos uma cultura vegetal, como o capim, nós também criamos mais
empregos locais relacionados aos vários tipos de produtos que são obtidos dele.
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No future, os recursos biológicos marinhos serão explorados muito além da pesca. Aqui
o foco é utilizar a biomassa marinha de maneira inteligente e ambientalmente amigável. A
ideologia é a mesma das culturas agrícolas: nós não podemos usar apenas metade do peixe
para o consumo, nós devemos usar todas as partes do peixe.
E ainda, o peixe não deve ser o único recurso que nós utilizamos do mar, nós devemos
também utilizar as algas marinhas, os mexilhões e outras incríveis biomassas novas, como
os pepinos marinhos e as águas-vivas.
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A ilustração do lado esquerdo mostra a riqueza de recursos biológicos existentes no mar, e
o seu potencial para serem transformados em produtos valiosos e saudáveis.
A ilustração do lado direito mostra o potencial de uso de tudo aquilo que nós poderíamos
chamar de resíduos da indústria de processamento de peixes - do mar para o prato.
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Cooperativas de alimentos dinamarquesas, como Arla (produção de leite), Danish Crown
(produção animal) e KMC (processamento de batatas) estão atualmente fazendo uso de
todo o potencial de suas matérias primas como verdadeiras biorefinarias. Na ilustração
podemos ver o desenvolvimento de substâncias valiosas a partir do queijo.
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Sem o uso destes subprocessos, a indústria Arla não teria conquistado a posição que
detém hoje em termos de participação do mercado, criação de valor e trabalho
especializado. Existem igualmente grandes potenciais ainda não explorados em outros
setores da indústria de processamento de alimentos, como por exemplo na moagem de
farinha, cervejarias, empresas de biotecnologia, etc.
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O lixo doméstico é um recurso com grande potencial para gerar produtos de alto valor
agregado. Historicamente, o lixo tem sido depositado em aterros sanitários e/ou queimado.
Isto resulta em altas emissões de gases do efeito estufa.
Uma alternativa liderada pela Dinamarca promove o desenvolvimento de tecnologia de
combustão altamente eficiente, na qual o lixo doméstico é convertido em eletricidade e
calor.
Tecnologias para a gestão de resíduos sólidos estão atualmente ainda mais desenvolvidas:
a biomassa é, por exemplo, melhor explorada em comparação a queima quando se produz
biogás a partir do lixo, já que substâncias orgânicas podem ser reutilizadas para o solo e o
biogás pode ser usado como combustível em veículos.
A próxima etapa é melhorar o resíduo orgânico do lixo doméstico e transformá-lo em
produtos de valor, onde o uso dos recursos biológicos é ainda mais otimizado. Uma etapa
promissora no sentido de aproveitar melhor os recursos é usar tecnologias Orsted
REnesience baseadas em tratamento enzimático que provocam a liquefação da fração
orgânica do resíduo doméstico.
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Lodo de estações de tratamento de efluentes, por exemplo, é surpreendentemente rico
em material orgânico. Este pode ser convertido em bio-óleo empregando processos de
liquefação hidrotérmica para ser utilizado como combustível marinho, por exemplo.
Contudo, o lodo também pode ser usado para o crescimento de bactérias, e as bactérias
podem produzir compostos químicos de interesse, gerando bioplásticos! O conteúdo de
fósforo pode ser recolhido e reutilizado como fertilizante, levando nutrientes de volta ao solo.
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O melhor aproveitamento dos recursos biológicos representa umas das maiores
oportunidades de criação de novos empregos em países como o Brasil, ao mesmo tempo em
que fortalecemos nossa liderança tecnológica em agronegócios. Além disso, fazemos uso de
uma produção local e com melhor aproveitamento da terra e da luz solar.
Desenvolvendo a bioeconomia nós contribuímos com as metas de desenvolvimento
sustentável das Nações Unidas e estamos entre os países líderes que criam tecnologias para
uma sociedade global mais sustentável. O melhor aproveitamento dos recursos biológicos
é uma ação importante no sentido de reduzir a poluição causada por CO2; portanto, é uma
área com grande potencial para reduzir a ameaça representada pelas mudanças climáticas.
O terceiro pilar no qual a bioeconomia pode contribuir para o aumento da sustentabilidade
local e global é que a biomassa vegetal contém componentes capazes de produzir novos
tipos de ingredientes bioativos, tanto para a alimentação humana, quanto a alimentação
animal. O incremento da saúde intestinal é capaz de ajudar na redução do uso de
antibióticos na criação de animais e, dessa maneira, reduzir o risco de desenvolvimento de
resistência microbiana adicional às drogas – que é uma das maiores ameaças futuras à saúde
humana.
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O potencial de criação de empregos através da bioeconomia é uma das principais
capacidades para a geração de novas oportunidades locais fora dos grandes centros urbanos.
Isto promove a sustentabilidade local, particularmente porque os empregos em bioeconomia
são bastante diversos, com espaço para vários tipos de talentos e esforços. E se
projetarmos os sistemas de cultivo agrícola de maneira inteligente, impactemos! No entanto,
novas culturas e sistemas de cultivo requerem novos métodos de exploração e criação de
valor. A partir dos laboratórios, muitas tecnologias estão prontas para serem
aplicadas em grande escala e otimizadas para gerar processos e produtos com
potencial de serem comercialmente viáveis.
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