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Introdução 
A produção de alimentos compostos para animais tem atingido máximos históricos todos os 

anos, tendo ultrapassado a barreira do milhar de milhão de toneladas em 2016. Este aumento é o 
resultado de um aumento na procura por alimentos de origem animal, procura que tem o seu maior 
crescimento em países asiáticos como a China. Contudo, este aumento da procura de alimentos de 
origem animal, como de aves e suínos, ocorre não somente como um resultado do crescimento 
demográfico mas também devido a alterações nos hábitos alimentares de populações que 
tradicionalmente tinham uma alimentação menos rica em proteínas animais.  

Este crescimento na produção animal não deverá abrandar, sendo esperado pela FAO que a 
produção de aves, suínos e bovinos tenha que crescer fortemente para acompanhar o aumento da 
população esperado até 2050. No entanto, este aumento de produção acarreta vários desafios. A 
produção animal depende da produção de alimentos compostos para animais, a qual depende da 
disponibilidade de solos agrícolas e da sua capacidade produtiva. Contudo, num planeta em que a 
maior parte da área agrícola já é destinada à produção de alimentos para animais não é espectável 
que seja possível acompanhar os aumentos requeridos na produção animal com o correspondente 
aumento na produção de ingredientes para alimentos compostos para animais, desafio ainda mais 
complexo se considerarmos as fontes proteicas para a alimentação animal. A Europa depende 
fortemente de fontes proteicas importadas de outros continentes e encontra-se assim exposta à 
flutuações de preço e à procura no mercado mundial.  

Contudo, por outro lado, cerca de 45% de toda a produção agrícola vegetal não chega à mesa 
dos consumidores, sendo perdida ao longo da cadeia de valor, perdendo-se os nutrientes neles 
contidos e que poderiam ser utilizados noutros pontos do sector agroalimentar. 

A solução deverá passar por uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, assegurando 
que os alimentos produzidos nos solos agrícolas veem todos os seus nutrientes utilizados na cadeia 
produtiva. Assim, por forma a assegurar este objetivo, há que recorrer a ferramentas de economia 
circular.  

 
Uma possível solução 
A solução para a procura crescente por fontes nutricionais alternativas em resposta ao aumento 

da produção de alimentos compostos para animais passa pela economia circular. Atualmente, a 
alimentação de aves recorre a alimentos compostos para animais que encontram na sua 
constituição muitos ingredientes importados, entre eles a soja, uma das principais fontes proteicas. 
Este é um ingrediente muito utilizado e que é uma das soluções nutricionais mais usadas nas últimas 
décadas. Contudo, a sua origem intercontinental e o aumento pela procura poderão desencadear 
subidas nos preços e alterações no fornecimento. Além disso, ao ser dependente de áreas agrícolas 
intensivas e oriundo de outros pontos do globo é uma fonte nutricional pouco sustentável.  

Assim, uma solução para a procura crescente por novos ingredientes deverá ser local e 
valorizar excedentes ou subprodutos de produção, não estando assim dependente de intensificação 
da produção agrícola mas por outro lado contribuindo para a eficiência de utilização dos recursos 
naturais. 

A ineficiência da produção vegetal, onde ocorre uma perda significativa de produtos, poderá 
ser uma oportunidade. A valorização eficiente de subprodutos vegetais que são perdidos ao longo 
da cadeia de valor poderá ser uma fonte nutricional alternativa para os animais. Contudo, estes 
subprodutos carecem de estabilidade e degradam-se com facilidade, além de que não são 
nutricionalmente equilibrados e, na maior parte dos casos, são pouco ricos em proteína.  

Desta forma, surge a necessidade de utilizar uma ferramenta que converta estes subprodutos 
num produto estável e interessante do ponto de vista nutricional. Esta ferramenta poderão ser os 
insetos, os quais são eliminadores naturais da natureza, reduzindo material em decomposição e 
têm uma grande capacidade de converter uma vasta gama de matéria orgânica em proteína e 
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gordura de forma acelerada. Assim, a solução proposta seria utilizar insetos como motor de 
bioconversão, transformando subprodutos diversos e pouco estáveis numa matéria-prima de 
elevado valor biológico. Na EntoGreen, esta solução são as larvas de Mosca Soldado Negro, 
Hermetia illucens, conhecida por Black Soldier Fly (BSF) (Figura 1). 

 
 Figura 1 – Solução proposta, a Mosca Soldado Negro (Hermetia illucens) – BSF 
 
Valorização de subprodutos por insetos 
A valorização de subprodutos por insetos prevê a instalação de unidades de grandes 

dimensões, completamente fechadas, com ambiente controlado e com garantias de segurança. O 
motor da unidade são as larvas de BSF, as quais têm um elevado potencial biológico de digestão 
de matéria orgânica. Na verdade, a BSF tem capacidade para digerir não só os vegetais, que é o 
que estamos atualmente a usar, mas também consegue digerir estrumes, carne, chorumes entre 
outros, contudo é algo que está fora do âmbito atual da empresa e não é permitido no espaço 
europeu.  

Assim, desta forma, a limitação dos subprodutos é feita não pelo potencial biológico que é muito 
superior, mas por conveniência e interesse em cumprir com os requisitos legais, assegurando a 
máxima segurança e rastreabilidade aos produtos gerados. Desta forma, na busca por subprodutos 
ideais para a montagem de uma indústria, há que ter em conta a rastreabilidade mas também é 
necessário conhecer a sua disponibilidade ao longo do ano, assumindo que será necessário manter 
uma unidade de conversão em grande escala a laborar. 

São valorizáveis quase todos os tipos de subprodutos vegetais, desde que seja feita uma 
mistura adequada entre eles de forma a assegurar uma mistura nutricional equilibrada e humidade 
relativa estável. A EntoGreen está atualmente a fazer o levantamento dos subprodutos passíveis de 
serem utilizados de forma eficiente e prevê a instalação de uma unidade de produção em breve. 

 
Cuidados na rastreabilidade e recolha de subprodutos 
Os subprodutos das indústrias de transformação de frutas, vegetais e cereais, já encontram 

atualmente destino quer na alimentação animal quer em aterros e compostagem. Contudo, a 
utilização em alimentação animal é muito comum que constitua apenas no simples espalhamento 
em campos com animais e na sua decomposição/consumo ao longo do tempo, enquanto que a 
compostagem depende da formação de pilhas que levam alguns meses a serem convertidas em 
fertilizante. A proposta que se pretende implementar passa por assegurar um destino que respeite 
os nutrientes contidos nestes subprodutos, devolvendo-os à cadeia de valor de forma responsável 
e eficiente. 

Contudo, a rastreabilidade é um fator crítico de sucesso nesta indústria e que poderá potenciar 
a sua melhoria contínua. Assim, prevê-se a implementação de uma rede logística que assegure a 
recolha atempada e o controlo de lotes de subprodutos que entram na unidade, assegurando não 
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só a qualidade dos subprodutos mas também a sua origem, sendo assim possível controlar a origem 
dos nutrientes que dão origem a cada um dos lotes de produtos finais do processo. 

Como em qualquer projeto de economia circular é importante encontrar vantagens para todos 
os intervenientes. Para os nossos parceiros que fornecem os subprodutos essa vantagem passa 
pela garantia na recolha de subprodutos e pelo reconhecimento do recurso a práticas sustentáveis, 
atribuindo uma certificação. Além disso, os nossos parceiros fornecedores de subprodutos têm 
acesso privilegiado aos nossos produtos finais, como é o caso do nosso fertilizante orgânico. 

 
O Motor do processo – Mosca Soldado Negro 
As larvas de mosca soldado negro (BSF) são o motor de todo o processo e ao mesmo tempo 

o elo que devolve os nutrientes desperdiçados nos subprodutos vegetais de volta à cadeia de valor 
(Figura 2).  

 
Figura 2 – O motor da bioconversão, a Mosca Soldado Negro (BSF). Na EntoGreen 

utilizamos subprodutos vegetais para alimentar larvas de BSF. Este processo gera duas linhas de 
produtos, fertilizantes orgânicos, que resultam da conversão total dos subprodutos, que podem ser 
utilizados diretamente nos solos agrícolas, e fontes nutricionais para animais, gerados através das 
larvas que cresceram alimentando-se dos subprodutos. Desta forma fechamos o ciclo dos 
nutrientes, devolvendo-os à cadeia de valor, através das plantas e dos animais 

 
Uma unidade em grande escala de produção de insetos com recurso a subprodutos vegetais 

poderá estar dividida em quatro áreas produtivas, Reprodução, Maternidade, Bioconversão e 
Processamento. Na unidade de Reprodução são criados os insetos adultos, moscas, as quais têm 
condições favoráveis ao voo e ao acasalamento, sendo possível produzir quantidades suficientes 
de ovos para gerar o número de larvas necessárias para converter as quantidades requeridas de 
subprodutos. Um grama de ovos poderá ter até 35.000 ovos. Os ovos recolhidos diariamente na 
área de reprodução são encaminhados para a Maternidade, local onde os ovos são inoculados 
numa mistura nutricional própria com características nutricionais favoráveis ao desenvolvimento 
eficiente de larvas até uma fase larvar adequada à sua inoculação nos subprodutos, assegurando 
taxas de sobrevivência elevadas e assim altas eficiências de conversão. Esta fase de produção  
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leva cerca de uma semana, após a qual as larvas juvenis geradas são inoculadas nos 
subprodutos. Um grama de larvas juvenis poderá ter até 100 larvas. Estas larvas são então 
inoculadas em densidades previamente definidas de acordo com os subprodutos em causa, e 
deverão ficar junto dos subprodutos até à sua conversão completa, processo que leva cerca de 15 
a 21 dias. No final desta fase um grama de larvas têm entre 5 a 7 larvas.  

Estas larvas são as que são colhidas, separadas do substrato (subproduto completamente 
digerido) e encaminhadas para processamento. Este processo de bioconversão com recurso a 
larvas de insetos resulta assim em duas linhas de produtos finais, fontes nutricionais para animais, 
derivados de insetos, e fontes nutricionais para os solos, os fertilizantes orgânicos. 

 
Utilização de insetos na nutrição animal 
As larvas produzidas são completamente separadas do substrato, mortas, e processadas de 

acordo com as normas previstas para o processamento de proteínas animais. Este processamento 
permite fazer a separação entre a componente lipídica e proteica das larvas, assegurando a 
separação da maior parte da componente lipídica que nestes insetos pode atingir 30% da matéria 
seca (MS) das larvas. Após a extração da componente lipídica, por processos físicos, sobra um 
concentrado proteico com cerca de 70% de proteína bruta (PB).  

No perfil de ácidos gordos (AG) domina o ácido laurico (45%), ácido gordo saturado de cadeia 
curta mas potencialmente com propriedades reguladoras do sistema imunitário. Contudo, cerca de 
20% dos AG presentes são insaturados, estando presente cerca de 12,7% de Ácido Oleico e 7,4% 
de Ácido Linoleico. O concentrado proteico tem um equilíbrio de aminoácidos equilibrado, sendo 
ricos em lisina, metionina, arginina, leucina, isoleucina, valina, fenilalanina e treonina.  

A EntoGreen tem desenvolvido ensaios em parceria com várias empresas do sector avícola e 
um centro de investigação (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária - INIAV) no 
âmbito de um projeto financiado no âmbito do PT2020 (projecto EntoValor - POCI-01-0247-FEDER-
017675) e tem-se verificado que é possível substituir totalmente outras fontes proteicas tradicionais 
sem que ocorram efeitos produtivos significativos. 

Contudo, apesar dos resultados animadores, e de os insetos serem uma fonte nutricional 
natural das aves, ainda não é possível utilizar estas fontes proteicas na alimentação de aves de 
criação, respeitando os regulamentos comunitários que baniram a proteína animal em alimentos 
compostos para animais. No entanto, espera-se que estes regulamentos venham a ser sujeitos a 
alteração tão breve como em 2019, abrindo assim as portas a novas fontes nutricionais para a 
produção de aves. 

 
 
Produção e utilização de fertilizantes  
Do processo de bioconversão, além de se gerarem fontes nutricionais para animais também 

são gerados fertilizantes orgânicos, uma excelente fonte de nutrientes para os solos e as plantas. 
Assim, quando falamos de circularidade de nutrientes não falamos só de nutrientes para os animais.  
Na verdade, a transformação de vegetais em fertilizante acontece já na natureza de uma forma não 
controlada. O que fazemos na EntoGreen é produzir como output do nosso processo um fertilizante 
biológico, que é o resultado de vermicompostagem. Ao produzir em fábrica de forma controlada e 
acelerada oferecemos maiores garantias de qualidade e controlo. Além disso, este fertilizante é 
peletizado, facilitando a sua distribuição tanto em campos hortícolas como em plantações de 
árvores de fruto ou em prados permanentes, conferindo aos solos os nutrientes e matéria orgânica 
que lhes permite nutrir melhor as plantas e reter maiores quantidades de água. 

Os ensaios feitos até ao momento, em parceria com cooperativas agrícolas (batata e milho) e 
com o INIAV (alface, tomate e azevém), foram fortemente promissores, e sendo o fertilizante obtido 
o resultado de uma digestão completa, é perfeitamente estável e está pronto a aplicar nos solos. 

 
Estrumes avícolas, potencial futuro?  
As larvas de BSF desenvolvem-se naturalmente em qualquer tipo de substrato orgânico, e vêm 

nos estrumes um dos seus principais habitats naturais. Contudo, a utilização de estrumes na 
alimentação de insetos não é permitida na União Europeia e assim, antes de pensar em estrumes 
e chorumes como fonte nutricional para as larvas, há que mudar a forma como pensamos e gerimos 
a circularidade na economia e preparar a sociedade para uma verdadeira economia circular. O 
consumidor terá de compreender que os insetos são um instrumento que sempre existiu na natureza 



5 

 

e que nesta lógica de economia circular só estamos a replicar o que durante milénios a natureza 
fez por si. Na realidade nos antigos galinheiros domésticos as galinhas ainda procuram insetos e 
comem-nos. Estes insetos não estão a fazer nem mais nem menos que trabalhar no estrume 
avícola. Contudo, do ponto de vista industrial este passo acarreta vários desafios de biossegurança 
que devem ser tidos em consideração. Apesar disso, assegurando-se os pontos críticos de controlo 
acreditamos que este poderá ser um futuro a médio-longo prazo, ajudando desta forma a reduzir 
ainda mais o impacto ambiental da produção animal, tornando-a cada vez mais adaptada à 
produção de proteína necessária para a segunda metade do século XXI.  

 
Conclusão 
O recurso a subprodutos da indústria agroalimentar poderá ajudar a veicular os nutrientes que 

o sector avícola precisa para acompanhar o crescimento da procura por proteína animal. Contudo, 
a utilização destes subprodutos acarreta desafios, como sejam a sua estabilidade, homogeneidade 
e possibilidade de armazenamento. Além disso, não são muito ricos em proteína.  

A solução poderá passar pelo recurso a ferramentas que convertam estes subprodutos de 
forma eficiente em proteína, sendo os insetos, e em particular a BSF, uma ótima escolha neste 
processo, assegurando uma produção eficiente e controlada de um produto final estável e 
homogéneo, o concentrado proteico e o óleo de inseto, já em testes tanto em Portugal como noutros 
países da Europa. 
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