Nova Economia

Entenda o que é a bioeconomia,
que deve impulsionar o agro
brasileiro
Bioeconomia se diferencia em dois aspectos: primeiro, a preocupação com a sustentabilidade; segundo,
pela economia circular, que dá preferência pela utilização de recursos renováveis e o aproveitamento
integral das matérias-primas
Por_Anderson Oliveira
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“A bioeconomia também abrange
biotecnologia, biofábricas de fungos
e bactérias, tratamento de resíduos,
design e construção com mimetismo,
e muitos outros que não são ligados
diretamente a usos da terra”, Laura
Antoniazzi, pesquisadora e sócia
da Agroicone

brasileira,

“Há carência de avançarmos no desenvolvimento
tecnológico para novos
produtos que podem ser
explorados nos arranjos
de bioeconomia, mas estamos caminhando fortemente para que isto seja
concretizado”, comenta.
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RECURSOS DO PLANO SAFRA

Afirma ela que todas as indústrias e negócios de base bioló-
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gica podem ser consideradas bioeconomia. “Dentro da bio-
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CONCEITO AINDA POUCO DIFUNDIDO
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Para Schwanke, a criação
de uma linha de crédito
especifica, que fortalece
a inserção da agricultura
familiar nos arranjos de
bioeconomia, lançada no
Plano Safra, não foi uma
iniciativa

isolada.

“Faz

parte de uma estratégia
maior de implantação do
Programa

“Há carência de avançarmos no
desenvolvimento tecnológico para
novos produtos que podem ser
explorados nos arranjos de
bioeconomia, mas estamos
caminhando fortemente para que
isto seja concretizado”, Fernando
Schwanke, secretário de Agricultura
Familiar e Cooperativismo do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa)

os

rais. “Esses recursos são
finitos, ao contrário dos
recursos biológicos, que
podem ser ‘cultivados’,
em tese, sem limites”,
conta. O exemplo mais
desenvolvido

no

país,

segundo ela, é o etanol
2G (segunda geração),
aquele produzido a partir
da celulose do bagaço
de cana.
Para a bioeconomia ser
de

fato

desenvolvida,

ela diz, é preciso da for-

Bioeconomia

Brasil Sociobiodiversidade”, aponta. Entre as iniciativas

te participação da área de Pesquisa, Desenvolvimento e

que fazem parte do programa estão, segundo ele, o edi-

Inovação (PD&I) e políticas públicas e privadas, tudo isso

tal Fortalece Sociobio, lançado recentemente pelo Mapa,

de maneira coordenada. “O Brasil tem muitas vantagens

que apoiará projetos de valorização e estruturação das

comparativas para desenvolver sua bioeconomia, por ter a

cadeias produtivas da sociobiodiversidade em todo o Bra-

maior biodiversidade do mundo, agronegócio dinâmico”,

sil. “Nesta mesma linha, estamos trabalhando um edital

conta. Segundo Laura, a crise atual dificulta fazer proje-

que será direcionado para o fortalecimento dos arranjos

ções de crescimento para a bioeconomia. No entanto, o

produtivos da utilização da biodiversidade da Amazônia”.

potencial é grande e o desafio para o Brasil é aproveitar
esse modelo.

UM GRANDE POTENCIAL
PARA CRESCER
Ainda segundo Fernando Schwanke, o potencial de uso
da biodiversidade brasileira ainda é desconhecido em
toda a sua amplitude, “mas é fácil projetar que, nas próximas décadas, a biodiversidade brasileira poderá gerar
volumes de negócios que se assemelham aos das commodites e produtos tradicionais do agronegócio brasileiro”. Há um interesse crescente dos consumidores, em
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Bioeconomia em Números
US$ 326,1 bilhões em receitas
US$ 40,2 bilhões, do montante acima, foram exportados
R$ 4 milhões foram destinados neste ano para o Programa
Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade, dentro do Plano Safra 2020/2021

