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FONTES DE PROTEÍNA 

ALTERNATIVA

O QUE NOS TROUXE ATÉ AQUI?



60%
Aumento na produtividade 

da agropecuária para 

atender demanda dos 9 

bilhões de habitantes do 

planeta em 2050.

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), 2007





Aumento do fluxo e 

tamanho de capital 

investido nas proteínas 

alternativas.

Formadores de opinião estão 

criando uma cultura narrativa em 

torno da carne, principalmente 

relacionada a saúde e a 

impactos ambientais. 





Início do projeto Holandês, 

com financiamento de 2 

milhões de euros

Cofundador do Google, 

Sergey Brin, financia as 

pesquisas do Dr. Mark Post



• Ambientalmente amigável

• Livre de abate animal

• Segura sanitariamente

Até 96% menos de emissões de GEE 



5 de agosto de 2013

O primeiro hambúrguer de 

cultura celular foi provado 

em um programa ao vivo 

em Londres

Provado pelo Dr. Mark e 

por especialistas em 

tendências alimentares



Hambúrguer cultivado em laboratório



Hambúrguer cultivado em laboratório

20.000 fibras musculares





Memphis Meat: sediada no Vale 

do Silício

Carne de Frango cultivada na 

versão nuggets

17 milhões de dólares

Investidores:

Bill Gates, Richard Branson, do grupo 

Virgin, além da gigante da área de 
agricultura e alimentação, a Cargill.



Tyson Foods, maior empresa de 

carnes dos Estados Unidos, informou 

adquirir uma participação minoritária 

na Memphis Meats

Lançamento de seus produtos até 

2021, com preço de US $ 10



• Aleph Farm: Startup israelense cria o

primeiro bife cultivado em laboratório

• Grande dificuldade em reproduzir a

estrutura 3D da carne

• Custo de produção do bife: US $ 50



• “CARNE” SEM CARNE 

• Produtos  à base de 

vegetais;

• Prometem ter sabor, 

cor e textura próximas 

a carne real.



Objetivos:

Oferecer opções para 

vegetarianos e veganos; 

Estimular o consumo dos 

“comedores de carne” a 

produtos ambientalmente 

amigáveis e saudáveis.



Ambas sediadas no Vale do Silício



Visual e sabor iguais ao 

hambúrguer tradicional;

Ingredientes: Proteína de 

ervilha, extrato de 

levedura, óleo de coco e 

tecnologia de ponta. 









“Carne”

“Hambúrguer”

“Linguiça”



NOMENCLATURA E ROTULAGEM 

França: Proibiu a 

rotulagem com 

nomes que 

lembrem a carne

EUA: Existe uma 

demanda apenas 

pra produtos de 

cultivo celular



QUAL O PREÇO DA 

NEGLIGÊNCIA?







Marcos Leta, sucos Do Bem



Minha experiência com 

o “Futuro Burger”

• Apresentação ruim

• Sabor artificial

• Condimentado

MAIS SAUDÁVEL 
QUE A CARNE???







Competição estratégica com 

a carne de dianteiro e 

processados.

A curto e médio prazo...

Atendendo a nichos, 

devido ao alto preço.

Adaptado de Medeiros, 2018





Em 2013, a FAO 

publicou um relatório 

recomendando o 

consumo de insetos,

devido à crescente 

demanda de 

proteína.

INSETOS COMO 

FONTE DE PROTEÍNA



“Entomofagia” é o termo 
que designa a prática do 

consumo de insetos.









A ACEITAÇÃO do consumidor é uma das 
maiores barreiras à adoção de insetos 

como fontes viáveis de proteína em muitos 
países ocidentais.

Edible insects: Future prospects for food and feed security 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), 2013
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PROTEÍNA/100 gramas de alimento:

50 G 44,5 G



Conversão alimentar:

2kg de alimento

1kg de ganho

99% de redução 

na emissão de 

GEE

INSETOS SÃO EFICIENTES



Mas, não é qualquer inseto que pode 

ser consumido.



Tenébrio comum Grilo (Acheta domesticus)

Tenébrio giganteBarata Cinéria



Muito além de uma iguaria...



Produzido na França

200g - £ 4,90



• Insetos sendo utilizados  como matéria prima 

para rações animais

• Aquicultura, aves e suínos

O consumo humano não deve ser a 

única destinação dos insetos.













@agrominds

#quebrandomitos


