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RESUMO
A sociedade atual tem buscado alternativas que possam vincular o tão almejado
crescimento e desenvolvimento, com padrões produtivos e de consumo menos
agressivos à população, qualidade de vida e meio ambiente. Dentre essas alternativas,
a adoção e inserção de modelos baseados em sustentabilidade e bioeconomia têm tido
adesão de diferentes setores da sociedade, em especial da cadeia agroindustrial.
Nesse sentido, o presente artigo de revisão objetivou abordar o atual cenário de
inserção do setor agroprodutivo industrial nos moldes do desenvolvimento
bioeconômico e sustentável, apresentando contribuições e apontamentos relativos às
perspectivas, oportunidades e desafios dessa adoção, especialmente por países que
têm como base econômica a produção primária. Nota-se que vários são os desafios e
esforços necessários a essa inserção, mas também muitas são as oportunidades que
podem ser obtidas, como agregação de valor à cadeia produtiva, e maior dinamicidade
e visibilidade do setor, especialmente porque as ações e atividades baseiam-se no
aproveitamento mais otimizado dos recursos.
PALAVRAS-CHAVE:  Bioeconomia; Cadeia agroindustrial; Sustentabilidade.

AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE FACE OF CURRENT BIOECONOMIC
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROSPECTS

ABSTRACT
Today's society has been looking for alternatives that can link the longed-for growth and
development, with less aggressive production and consumption patterns for the
population, quality of life and the environment. Among these alternatives, the adoption
and insertion of models based on sustainability and the bioeconomy have been adhered
to by different sectors of society, especially in the agro-industrial chain. In this sense,
this review article aimed to address the current scenario of insertion of the industrial
agroproductive sector along the lines of bioeconomic and sustainable development,
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presenting contributions and notes regarding the prospects, opportunities and
challenges of this adoption, especially by countries whose economic base primary
production. It is noted that there are several challenges and efforts necessary for this
insertion, but also many opportunities that can be obtained, such as adding value to the
production chain, and greater dynamism and visibility in the sector, especially because
the actions and activities are based on the most optimized use of resources.
KEYWORDS: Bioeconomy; Agro-industrial chain; Sustainability.

INTRODUÇÃO
O cenário global da sociedade contemporânea marcado em grande parte pelo

sistema capitalista, que vem ao longo dos tempos estimulando a produção e consumo
desenfreados tem demandado por recursos naturais, o que dispõe no ambiente grande
quantidade de rejeitos e energia, que devido a sua constituição e/ou alta carga emitida,
demoram a ser transformados e reutilizados naturalmente. Tal situação gera desordens
ambientais que podem promover distintos problemas sejam de caráter social,
econômico e/ou ambiental (MIRANDA, 2018).

Essas desordens iniciadas, em particular no século XVIII, decorrentes da
Revolução Industrial e acentuadas nos anos seguintes, especialmente a partir do
século XX com o advento da globalização, têm suscitado na humanidade um clamor por
soluções que visem congregar o paradoxo do desenvolvimento social e econômico
associado à conservação e proteção da vida e do ambiente, de modo a dar um
direcionamento mais sustentável à sociedade (ONU, 2015; LAMPKOWSKI;
LAMPKOWSKI, 2016; MIRANDA, 2018). Assim, a busca por processos mais
sustentáveis nos diferentes setores, e em específico na agropecuária e cadeia
agroindustrial, se insere como parte importante dos modelos de gerenciamento e
manejo produtivo e de negócios (SILVA, 2012).

Nesse contexto, a presente revisão objetivou trazer algumas contribuições do
cenário que apontam os possíveis desafios, perspectivas e oportunidades de inserção
da cadeia agroindustrial nesse novo sistema de desenvolvimento pautado na
sustentabilidade e bioeconomia.

O CENÁRIO DE INSERÇÃO DO SETOR AGROINDUSTRIAL NO ATUAL MODELO
DE DESENVOLVIMENTO BIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Os desafios econômicos impostos às sociedades atuais estão atrelados a
diferentes fatores sejam eles ambientais, sociais ou financeiros, que podem levar a
instabilidade de setores produtivos individuais ou mesmo de economias inteiras. A
interconexão global existente na natureza e mesmo aquela realizada pelo homem por
meio da globalização, trazem benefícios como expansão de mercados, acesso à
informação e tecnologia, entre outros; mas também podem incorrer em desvantagens
como empobrecimento de uma grande parcela da sociedade, problemas ambientais e
de saúde pública, como por exemplo a atual pandemia da Síndrome Respiratória Aguda
Grave de Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) (CAVALCANTE, 2016; FERREIRA, 2017;
GEISSDOERFER et al., 2017; DINIZ et al., 2020; SOFFIATI, 2020).

Para Alencar et al. (2019), a temática do desenvolvimento associado à
globalização e sustentabilidade, é uma discussão de cunho social e científico, pois
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aborda assuntos globais, além do que, é um direito fundamental e consagrado para que
as gerações atuais e futuras de uma sociedade possam suprir suas necessidades.
Segundo Soffiati (2020), o entendimento da atual crise socioambiental é inerente ao
modo produtivo capitalista, mas decorre historicamente dos vários modos de interação
do homem com a natureza ao longo dos tempos.

Historicamente, as desordens ambientais derivadas da modificação dos modos
de produção e consumo, devidos à revolução industrial, intensificaram a busca por
recursos naturais em nome do progresso e desenvolvimento econômico, levando a
degradação em larga escala da natureza. Tais eventos foram ainda mais exacerbados
com o advento da globalização, o que gerou e tem gerado distintos conflitos e
propostas para se mitigá-los (BARROS, 2020).

O panorama mundial das pesquisas tem mostrado que uma das formas de
mitigar as crises econômico-sócio-ambientais da atualidade perpassa pela inserção e
imersão dos países e seus sistemas políticos, em projetos, programas e ações
associados ao desenvolvimento sustentável (THORSTENSEN; MOTA, 2018; ALENCAR
et al., 2019; BARROS, 2020; SILVA et al., 2020a), exigindo uma observação de todas
as facetas dos problemas e o engajamento de todos os atores sociais, incluindo
governos, sociedade civil, organizações não-governamentais, setor privado, industrial e
de pesquisa (GEISSDOERFER et al., 2017; BARROS, 2020). Essa mobilização de
diferentes agentes, atrelada ao investimento e desenvolvimento local, podem também
reduzir as disparidades e garantir a longo prazo uma melhor sustentabilidade
(FERREIRA, 2017).

Segundo Sarlet (2017), as questões relativas ao desenvolvimento sustentável
conglomeram distintos aspectos da vida em sociedade, assim como da interação entre
os países, apresentando um caráter dinâmico e mutável. A modificação dos interesses
e necessidades humanas, alteram o modo de se pensar e agir em termos sustentáveis.
As inquietações entre os objetivos da conservação ambiental e o desenvolvimento
socioeconômico, clamam por uma visão integrada que articulem ambas as facetas,
propiciando ao mesmo tempo o crescimento, mas também a manutenção, conservação
e renovação ambiental.

O Brasil é um País que tem uma forte base agropecuária, seja devido à sua
extensão territorial, abundância fluvial, ou mesmo às condições do solo e clima, que
propiciam a produção de uma variedade de espécies agrícolas, como cana-de-açúcar,
mandioca, laranja, soja, milho, entre outras; além da criação e desenvolvimento de
animais para abate, ou como fornecedores de leite, ovos ou mel. Essas atividades têm
importância econômica e social, pois geram empregos diretos e indiretos e distribuem
renda à população. Entretanto, a produção e beneficiamento de produtos agropecuários
está diretamente associada à geração de resíduos e subprodutos, que se não forem
adequadamente geridos podem promover impactos socioambientais negativos,
comprometendo a qualidade de vida da sociedade e a sustentabilidade e desempenho
das atividades econômicas (CORDEIRO et al., 2020).

Em termos de desempenho ambiental, o Brasil apresentou nos últimos anos,
queda no ranking (Environmental Performance Index - EPI) passando da 46ª posição
em 2016 (HSU et al., 2016) para a 69ª posição em 2018 (EPI, 2018). Tais indicadores
do EPI medem a proximidade do país ao cumprimento de metas estabelecidas
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internacionalmente quanto à proteção da saúde humana e proteção dos ecossistemas.
No que tange ao setor agropecuário e agroindustrial, o volume agroprodutivo exerce
impactos significativos na sustentabilidade do país (MARQUES et al., 2019),
especialmente se não for adequadamente manejado. Conforme relatório emitido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a agricultura foi uma das
atividades humanas que mais demandou água em 2017, por exemplo (IBGE, 2017).

Um outro fator que influi no desempenho ambiental do setor agropecuário e
agroindustrial brasileiro é a grande quantidade de rejeitos gerados anualmente e
provenientes de diferentes culturas, atividades e processos. Conforme Moraes et al.
(2017) é estimado que a quantidade de biomassa produzida no Brasil possa atingir
aproximadamente 1 Gt em 2030. Conforme os mesmos autores as sobras geradas,
incluindo também aquelas do processamento, ainda são subutilizadas, sendo dispostas
de forma inadequada no solo, gerando além de desperdícios de nutrientes e energia,
passivos ambientais de significativo impacto.

O bagaço da laranja, se disposto inadequadamente no solo, pode promover
danos ambientais em virtude da lenta decomposição decorrente da sua constituição
lignocelulósica (SANTIAGO; RODRIGUES, 2017). Já, os subprodutos da mandioca
(casca marrom, entrecasca, fibra, bagaço, entre outros), assim como a água de
lavagem derivada da obtenção da fécula, contém particulados e ácido cianídrico, que
podem contaminar o solo, lençol freático, e rios, promovendo, por exemplo, a
mortandade de peixes devido à maior demanda bioquímica do oxigênio no corpo
d’água. Um dos principais derivados do beneficiamento da mandioca para a produção
de fécula é o farelo, e estima-se em média que para cada 1000 kg de raiz processada,
gera-se em torno 930 kg desse farelo (MARTINEZ; FEIDEN, 2017).

Nascimento Filho e Franco (2015) relatam que as sobras e resíduos gerados são
provenientes de diversas etapas da cadeia produtiva, havendo estimativas de que
somente cerca de 85% da biomassa vegetal seja realmente aproveitada e 30%
rejeitada. Dentre os diferentes motivos associados a tal desperdício estão a grande
oferta de matéria prima vegetal disponível no País; o desenvolvimento ainda incipiente
e pouco difundido de tecnologias de aproveitamento; a pseudo impressão empresarial
de que os subprodutos são considerados custos operacionais adicionais à
empresa/indústria; o baixo investimento em pesquisas sobre o assunto; e políticas
governamentais internas que estimulem esse setor.

Devido à riqueza em nutrientes e energia apresentada por muitos dos
subprodutos (casca, bagaço, polpa, sementes, caroços, folhas, talos e hastes) da
biomassa vegetal (SARAIVA et al., 2018), vários estudos têm ganhado notoriedade e
investimentos recentes em diferentes países, incluindo até mesmo aqueles com alto
desenvolvimento tecnológico, como a França e Estados Unidos (NASCIMENTO FILHO;
FRANCO, 2015). Os subprodutos têm sido aproveitados como coprodutos para
elaboração de alimentos (SANTOS et al., 2018); produtos, utensílios e serviços
humanos (DIAS; REIS, 2019; BELTRAN et al., 2020; SILVA et al., 2020b); como ração
para animais de criação (CARVALHO et al., 2016); adubo e fertilizantes (CRUZ et al.,
2017); na produção de biocombustível e elaboração fermentativa de bioprodutos
(PENHA et al., 2016; BARROS et al., 2019); entre outros, possibilitando agregar valor à
cadeia produtiva (NWACHUKWU et al., 2016).
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As discussões científicas sobre a adoção de práticas sustentáveis no setor
agropecuário e agroindustrial vêm crescendo nos últimos anos, em diversas atividades
e regiões do Brasil, como comprova um estudo exploratório de levantamento da
produção científica brasileira sobre o assunto realizada por Zanella e Lago (2016), em
periódicos nacionais, com estratos de qualificação Qualis Capes A1 a B3, publicados
entre 2005 e 2015. De acordo com as autoras, em geral a adoção de ações
sustentáveis é incorporada em decorrência de exigências legais, ou necessidade da
obtenção de certificações, mas algumas organizações produtivas já utilizam tais
práticas com um caráter estratégico em suas metas mercadológicas e tecnológicas,
transformando-as em oportunidades de negócios.

A sustentabilidade nos mais variados segmentos econômicos tem se tornado
cada vez mais necessária visando um desenvolvimento ecologicamente correto, que
proporcione melhor qualidade de vida à sociedade sem deixar a lucratividade financeira
dos negócios. A sociedade vem se conscientizando a cada dia da necessidade de
adotar alternativas e estratégias sustentáveis, que possam ao mesmo tempo elevar os
níveis produtivos e otimizar o uso dos recursos naturais, de modo a atender as
necessidades da geração atual, sem esquecer das gerações futuras e promover danos
irreparáveis ao meio ambiente (SILVA, 2012; TORRES et al., 2014; SILVA; MEGALE,
2020).

De acordo com Barros (2020), a visão biocêntrica do mundo em contraposição à
visão antropocêntrica vem ganhando gradativamente espaço, haja vista a crise
ambiental estabelecida. Para a autora é mais que um dever da sociedade repensar
sobre o caminho de exploração da natureza percorrido pela humanidade, e adotar
atitudes conjuntas entre cidadãos e governo, que propiciem um ambiente
ecologicamente equilibrado e um desenvolvimento economicamente sustentável.

Nesse sentido, a bioeconomia tem se mostrado como uma solução plausível
para que a escassez de recursos naturais se equilibre frente ao consumo, e a produção
dos bens, os quais dependem desses recursos (LAMPKOWSKI; LAMPKOWSKI, 2016),
podendo oferecer soluções coerentes e concretas a esses desafios ambientais
impostos à sociedade (BARROS, 2020). Para Moreira (2016), o conceito de
bioeconomia sempre esteve inserido no setor agropecuário e agroindustrial, mas só
recentemente vem sendo abordado de maneira mais estratégica.

Conforme Moretti (2020), investimentos em pesquisa agropecuária e
agroindustrial no Brasil podem trazer retornos à sociedade brasileira, e no âmbito da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), temas como intensificação
sustentável e economia de base biológica (bioeconomia) se destacam no momento
atual e futuro. Além disso, o uso adequado da biodiversidade pelo emprego da
tecnologia tem papel fundamental na sustentabilidade, ao propiciar o reaproveitamento
dos materiais, combatendo o desperdício e a poluição devida ao descarte indevido dos
rejeitos. Outro ponto importante relaciona-se à contribuição que essas atividades
podem trazer para o impulsionamento de inovações no mercado associadas ao ciclo
natural e o desenvolvimento econômico comunitário (BARROS, 2020).

Estima-se que até 2030 a população global cresça 16% saindo dos 7,3 bilhões
de habitantes em 2015, para 8,5 bilhões (UNITED NATIONS, 2017). Projeções indicam
que a extração de recursos da natureza pode aumentar 119% de 2015 para 2050, com
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um crescimento nas emissões dos gases estufa de até 41% (HATFIELD-DODDS et al.,
2017). Aliado a esse aumento populacional, demandas e desafios que possam agregar
o desenvolvimento pautado em um modelo que permita reduzir a poluição, conservar e
otimizar o uso dos recursos naturais e preservar a biodiversidade têm sido buscados.

Para Aquilani et al. (2018) é preciso que os países adotem sistemas econômicos
mais sustentáveis, capazes de garantir a produção e consumo mais limpos e seguros,
com base em inovação e tecnologia, reduzindo, reciclando e reutilizando os recursos.
Para isso, uma das alternativas de materializar esse novo paradigma seria abrir-se ao
modelo de desenvolvimento pautado na Bioeconomia (EL-CHICHAKLI et al., 2016;
IPEA, 2017).

Conforme Silva et al. (2018), não há um consenso sobre a definição conceitual
de bioeconomia, pois esta tem evoluído e variado conforme os autores e países,
entretanto existem elementos convergentes entre as diferentes definições, que são: as
origens em atividades primárias; enfoque transversal; e ênfase na produção com
emprego de tecnologias avançadas de conversão de produtos. Para os autores a
produção e comercialização de produtos têxteis naturais, bem como, cervejas, vinhos e
queijos foram os primeiros indícios tradicionais, que têm sido aprimorados com o tempo,
e vêm constituindo a bioeconomia moderna.

A Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, definiu o
termo bioeconomia, como uma atividade que a biotecnologia está atrelada à produção
econômica, envolvendo desenvolvimento sustentável, biomassa renovável e integração
e aplicação desses setores (OECD, 2009). Membros do Conselho de Pesquisa em
Tecnologia e Bioeconomia da Alemanha definiram essa atividade econômica como a
área que engloba todos os setores e serviços que produzem, processam ou utilizam
quaisquer recursos biológicos renováveis, independentemente de sua forma (HÜNTTL
et al., 2011).

De acordo com a Comissão Europeia, a bioeconomia baseia-se na produção de
alimentos, rações, produtos de base biológica e bioenergia, empregando-se recursos
renováveis, bem como resíduos dos processos produtivos de transformação; tendo
como viés constitutivo os bioprocessos de conversão de biomassa, a biotecnologia e os
distintos produtos (vacinas, medicamentos, enzimas, etc.) por ela gerado, assim como
os processos e serviços associados à sua aplicação na saúde, indústria e meio
ambiente (EUROPEAN COMMISSION, 2012).

Para várias agências e departamentos governamentais dos Estados Unidos
(DOE et al., 2016), a definição de bioeconomia tem por base a substituição de recursos
fósseis por fontes de biomassa, assim como o uso de ferramentas da biotecnologia,
que possam gerar energia e produtos sustentáveis, promovendo benefícios econômico-
sócio-ambientais e de segurança nacional. Segundo Parisi e Ronzon (2016), a
bioeconomia no Canadá é definida como atividade associada à invenção,
desenvolvimento e uso de processos e produtos baseados em recursos biológicos,
incluindo diferentes setores da atividade humana.

Na França a bioeconomia foi definida como o conjunto de atividades associadas
à produção, uso e transformação de biorrecursos de forma sustentável, visando atender
as necessidades da sociedade no que tange a materiais, energia e alimentação
(FRANÇA, 2017).
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Conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI) do Brasil, a bioeconomia é
o resultado de uma revolução de inovações no campo das Ciências Biológicas, estando
atrelada à invenção, desenvolvimento e uso de produtos e processos biológicos em
diferentes setores da atividade humana, com destaque para a biotecnologia industrial
(produção e processos químicos/enzimáticos; aplicações ambientais e
biocombustíveis), produção primária (melhoramento de plantas e animais e aplicações
veterinárias) e saúde humana (terapêutica, farmacologia, alimentos funcionais e
equipamentos médicos) (CNI, 2013).

De acordo com Silva et al. (2018), as diferentes definições de bioeconomia
empregam tanto processos produtivos baseados em conhecimentos tradicionais,
quanto processos baseados no uso intensivo de novos conhecimentos científicos e
tecnológicos no campo das Ciências Biológicas, sejam da biotecnologia moderna,
genômica, biologia sintética, bioinformática e engenharia genética.

As bases da bioeconomia atual, que vem gradativamente sendo adotada em
vários países, na elaboração de programas fundamentados no uso sustentável dos
recursos biológicos, remontam aos eventos e sistemas de produção que marcaram o
século XX, baseados na dependência de recursos não renováveis, tal como o petróleo,
que acabaram por promover desordens e problemas socioambientais ao longo do
tempo (BIBER-FREUDENBERGER et al., 2018). Nesse sentido, a bioeconomia surge
como alternativa que visa transformar o conhecimento em desenvolvimento industrial
sustentável, em áreas ligadas ao manejo e aproveitamento de recursos biológicos,
visando integrar setores e solucionar déficits socioeconômicos (MOREIRA, 2016).

A manipulação sustentável da biodiversidade empregando-se tecnologia pode
contribuir com o reaproveitamento de produtos e criação de novas fontes energéticas,
que venham a combater o desperdício e poluição decorrentes da emissão ou descarte
de rejeitos no ambiente. Além disso, a adoção dessas técnicas e comportamentos
podem impulsionar atividades inovadoras alinhando o ciclo da natureza e o
desenvolvimento econômico de uma sociedade (BARROS, 2020). Exemplo disso,
deriva de um estudo realizado por Gonçalves Júnior et al. (2018), que verificaram
potencial alternativa no uso do endocarpo de açaí como biossorvente de cádmio,
chumbo em cromo, propiciando a recuperação de águas contaminadas por esses
elementos químicos.

Sabe-se que o aspecto central para a propulsão da bioeconomia é uso e
aplicação da biotecnologia em suas distintas variantes. Estudo prospectivo realizado
pela OECD, em 2009, já estimava que até 2030, a contribuição global da biotecnologia
poderá atingir 1 trilhão de dólares por ano, distribuídos no setor da saúde (US$ 260
bilhões/ano), produção primária (US$ 380 bilhões/ano) e industrial (US$ 420
bilhões/ano) (OECD, 2009).

Segundo Barba e Santos (2020), os recursos da biodiversidade estão
intimamente associados à biotecnologia, no que tange não somente às questões
teóricas, como também práticas. Estudos biotecnológicos prospectam materiais,
processos ou serviços da biodiversidade, que visam criar, transformar, modificar ou
promover melhorias no meio em que se vive, seja em termos agropecuários,
medicinais, industriais, alimentícios, entre outros. No sentido oposto, a biotecnologia
pode gerar conhecimentos que propiciem a conservação e manutenção da
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biodiversidade, assim como valores de mercado à mesma, ao utilizar de informações,
matéria-prima e conhecimentos tradicionais associados, que suscitam em diferentes
bens e serviços.

De acordo com Moreira (2016), governos de países como Estados Unidos,
Canadá, Alemanha, Rússia, Austrália, Grã-Bretanha e Finlândia já adotam programas
estritamente alinhados a bioeconomia, direcionando políticas e incentivos ao uso de
fontes não renováveis, de modo a estimular o crescimento econômico e dos empregos,
mas ao mesmo tempo contribuir com soluções aos problemas ambientais. Para
Morrison e Golden (2015), não somente o setor público tem reafirmado o compromisso
com o uso de insumos biológicos, mas várias empresas do setor privado têm aderido a
tal modelo econômico mais sustentável.

Ressalta-se a necessidade e importância que os países desenvolvidos têm em
auxiliar e estimular os países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento, a adotarem
tais medidas, visando contribuir com a melhor qualidade ambiental e socioeconômica
global. Em 2001 na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento já se pontuava a importância da maior participação dos países em
desenvolvimento na bioeconomia, especialmente porque como tais países tem como
base produtiva recursos naturais, eles podem beneficiar-se do uso da biotecnologia
(JUMA; KONDE, 2001). Além disso, segundo Turine e Macedo (2017), faz-se
importante também envolver as comunidades locais nesse cenário, pois os
conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade local podem trazer respostas mais
efetivas às problemáticas, e auxiliar na interação entre os agentes interessados
envolvidos.

A bioeconomia no Brasil é bem exemplificada em projetos que envolvem o uso
de enzimas e micro-organismos em processos fermentativos para produção de
alimentos, aromas e ingredientes funcionais; produção de plantas com conteúdo
proteico de alto valor biológico; redução de perdas em processos e distribuição, bem
como no aproveitamento de subprodutos para o desenvolvimento de novas frações e
de produtos de maior valor agregado (MOREIRA, 2016). Soma-se a isso, o
desenvolvimento de plantas resistentes a diferentes climas; a produção de
biofertilizantes; o controle de pragas empregando a seleção de micro-organismos
naturais ou modificados geneticamente; e estudos relacionados a geração energias
limpas empregando biocombustíveis (BARBA; SANTOS, 2020).

Para Dias e Carvalho (2017), o Brasil configura-se como um dos principais atores
nesse novo cenário que envolve a bioeconomia, não somente porque possui uma
enorme biodiversidade ainda pouco conhecida, e menores custos na produção de
biomassa, como também aptidões agropecuárias e conhecimentos em processos
agroindustriais relacionados especialmente à bioenergia. Além disso, são constatadas
intensificações de iniciativas para se estruturar conselhos e plataformas conceituais que
fomentem projetos de pesquisa e trabalhos envolvendo Bioeconomia (MOREIRA,
2016).

Dentre os diferentes estímulos de incentivo ao desenvolvimento nacional do
setor da Bioeconomia, pode-se citar o Programa de Apoio à Inovação dos Setores
Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS), lançado em 2010 por uma iniciativa do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora
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de Estudos e Projetos (FINEP), que visava selecionar planos de negócio e fomento a
projetos que tivessem como foco o desenvolvimento, produção e comercialização de
novas tecnologias industriais destinadas ao processamento da biomassa oriunda
principalmente da cana-de-açúcar (MOREIRA, 2016).

Em 2011, a CNI lançou uma agenda para estimular a inovação no Brasil,
pautada entre outros temas, na biotecnologia e biodiversidade. No ano seguinte, em
parceria com Harvard Business Review Brasil (HBR Brasil), foi realizado o “Fórum de
Bioeconomia: desenvolvendo uma agenda para o Brasil”. Este evento foi considerado o
primeiro debate multissetorial e internacional sobre o assunto, demonstrando o
interesse da inserção do país nesse novo formato de desenvolvimento econômico,
social e ambiental. Em 2013, ocorreu o segundo fórum, o qual teve como produto um
relatório que visou identificar as oportunidades e entraves, além de validar o potencial
de expansão do segmento no país (CNI, 2013).

Outros eventos e ações de incentivos foram acontecendo ao longo dos anos, até
mesmo em níveis da educação básica, tecnológica, superior e de pesquisa, podendo-se
destacar mais recentemente, em 2019, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT), com temática voltada a Bioeconomia (MCTIC, 2019).

Em 2013, uma pesquisa realizada pela HBR Brasil em parceria com a CNI
conduziu o primeiro levantamento sobre a bioeconomia no Brasil, com 369
especialistas, executivos, interessados no assunto e pessoas que não tinham
conhecimento sobre o tema. A pesquisa teve o objetivo de analisar o estágio de
maturidade do país em relação não só ao entendimento e conhecimento sobre o
assunto, como também o nível potencial de crescimento nacional nessa área. Na época
foi verificado que 70% dos entrevistados mencionaram que o tema não fazia parte das
discussões e iniciativas das instituições nas quais os mesmos estavam inseridos.
Entretanto, os entrevistados mencionaram, dentre outros aspectos, nunca escala de 1
(pouco importante) a 5 (muito importante), que os conhecimentos advindos da
biorrefinarias (42%) e bioquímica (26%) seriam de grande importância para contribuir
com a Bioeconomia no Brasil nos cinco anos seguintes (CNI, 2013).

Já, Silva et al. (2018) verificaram em 2016, que as vendas no mundo, de
produtos atribuíveis à bioeconomia brasileira, atingiram um valor em torno de US$
326,1 bilhões, sendo os setores da agropecuária, produtos alimentícios e bebidas, os
que mais contribuíram nessa participação (73%). É interessante ressaltar que os
autores da pesquisa mencionam que os rejeitos do setor primário e urbano não foram
considerados nas estimativas para contabilizar o valor da bioeconomia, mas que
pesquisas futuras que incluam a atribuição dos mesmos seriam potencialmente
importantes.

No âmbito do setor primário e de agronegócios o Brasil tem uma oportunidade
ímpar de participar de maneira ainda mais significante na bioeconomia, haja visto ser o
quinto maior país do mundo em extensão territorial; possuir 13,7% da reserva de água
doce do planeta; estar localizado numa região tropical privilegiada com alta incidência
solar e regime pluviométrico adequado (CNI, 2013). Associado a isso é importante se
ressaltar, que o conhecimento vem se tornando um dos maiores bens econômicos da
atualidade. E a biodiversidade nesse cenário tem papel primordial ao ofertar
conhecimentos e aplicações que são ainda muito pouco estudados, especialmente em
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regiões de grade extensão territorial e diversidade, como o Brasil (BARBA; SANTOS,
2020).

Conforme Landau et al. (2020), a dinamicidade do setor agropecuário brasileiro
pautado em aspectos e atividades bioeconômicas tem influências variadas sejam
técnicas, econômicas, políticas, infra-estruturais, logísticas, históricas, culturais e
ambientais, mas que independente da origem, geram demandas e oportunidades
locais, nacionais e mesmo internacionais.

Empresas das áreas de agricultura, energia e meio ambiente que empregam
biotecnologia e/ou processos biotecnológicos no Brasil, estão em franco crescimento.
Para se ter ideia, uma pesquisa realizada em 2011, pelo Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP) em parceria com a Associação Brasileira de Biotecnologia
(BrBiotec), evidenciou que 25% das empresas dessas áreas (Figura 1), de um total de
237 mapeadas tinham a biotecnologia como atividade principal, e/ou desenvolviam
projetos empregando-a (CEBRAP, 2011).

FIGURA 1. Percentual de empresas de biotecnologia no Brasil por
área de atuação em 2011.

Fonte: CEBRAP (2011).

Um dos principais desafios do desenvolvimento da bioeconomia no Brasil
perpassa pelo investimento em conhecimento, pesquisas, formação de recursos
humanos e estruturação das biorrefinarias (SILVA et al., 2018). Para Barba e Santos
(2020), faz-se necessário também estimular as parcerias entre universidades, institutos
públicos de pesquisa e empresas; incentivar a transferência de conhecimentos e
tecnologias, valorizando conhecimentos tradicionais e locais; além de se investir no
arcabouço legal e executivo que possa assegurar a proteção ao uso e
compartilhamento dos recursos derivados da biodiversidade.

Segundo Scarlat et al. (2015) as biorrefinarias são as unidades industriais
potencialmente capazes de materializar uma desejada abordagem integrada e
associada aos interesses almejados na Bioeconomia. Tais unidades baseiam-se na
conversão da biomassa em bioenergia e bioprodutos, entretanto, na América do Sul, a
maioria das biorrefinarias ainda são de primeira geração, trabalhando com açúcares
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provenientes da soja e da cana-de-açúcar, estando as plantas processadoras de
resíduos agroindustriais ainda em fase inicial de implementação (NGUYEN et al., 2017;
HASSAN et al., 2019).

Outro ponto a se destacar é a concentração de alguns setores bioeconômicos
brasileiros em determinadas regiões geográficas específicas. Segundo Oliveira e Zanin
(2015), a cadeia produtiva do etanol é bem organizada, mas ainda se encontra
concentrada na região sudeste. Para os autores fazem-se necessários investimentos e
incentivos socioeconômicos em regiões do norte e nordeste do Brasil, para que a
produção de biocombustíveis, por exemplo, se torne mais competitiva, estratégica e
sustentável. Trabalho realizado por Cavalcante Filho et al. (2019), frente à cadeia
produtiva do biodiesel, também observou a mesma característica de concentração
regional das atividades nas regiões centro-oeste e sul, e o foco especificamente
direcionado à soja, como matéria-prima do processo produtivo. Para os autores
políticas públicas que possam expandir a participação de outras oleaginosas, de modo
a serem competitivas e compatíveis com as diferentes regiões produtivas brasileiras,
são necessárias para promover o melhor desenvolvimento e dinâmica regional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de muitos desafios e esforços necessários à consolidação de modelos de

desenvolvimento pautados em sustentabilidade e bioeconomia, os apontamentos e
pesquisas atuais mostram que a inserção atual da cadeia agroprodutiva industrial
nesses sistemas são importantes e visam dar maior visibilidade, dinamizar e tornar mais
estratégico o setor, especialmente em países que tem tais atividades como principal
pilar de sustentação econômica. Nesse sentido, o fomento privado e principalmente
governamental de iniciativas relacionadas ao assunto é muito importante para que
possa alavancar e manter tais atividades tanto por pequenos, quanto médios e grandes
produtores, e ao mesmo tempo em consonância com a conservação do meio ambiente
tão almejada pela população global.
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