rwçliltrlF

Ì cRtME
Ë rlsSEGREDOS
F ERtTUArs

ffi
uÁnns
F nns
:

ÍEì

ry
--

=:TE

F

=- téil

l|ISAO
SABIR
ESPECIAL
IlJROP

0
0
I ,rlrrr

vl

uflr

Antes
deyiw apágina,
ntlm
esgarenojado,
saiba
que
esta
égulternativa
proteicãmais
para
viávet
nüt?neta,
Descanse,
nã0
terá
gafahhotos
decomer
- pelo
já,Enquanto
para
menos
saienãõsai
atei
para
eurüBeta
ac0mercialização
para
deinsetos
alimentgÇão
huma
na,
fomos
üisita
rosprodütores
que
í]act0Rats
para
sepreparam
nOs
servir
esta
iguarp
&:

tu ísa oLt v E t na @. 1

],q,
ã
s
*,r1$,

Íe

vrsÃ o

G i"*,

ARH) SLç ARv ALHO

[===,-t*,''.:,f,

Abra a boca
e Íeche os olhos
FernandoMarques,
da Buglife,cria
gritosem Ïomar'
Assim que puder,
há de vendê-los
desidratados,
com sabora alho
ou a cebota
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Naquelatarde,GuilhermepereiraesÍácom os minutos con_
tados e pede desculpapor isso. Não o recriminamos: tem
alunos à esperapara aprenderkaraté e nós atrasámo_nosa
chegara Matosinhos.Não é, no entânto, pelo seu cinturão
negro que o visitamos nesta vivenda, longe do centro da
cidade, mas por causados milhares de inietos que èle aí
guarda,numa salaclimettzada.podemosdizer que estâmos
na sededa Portugal Bugs,apesarde nada o indiìar e de sa_
bermos, mais tarde, que pfftilha o espâçocom a empresâ
p"i, especializadaem material hospitalar.Aos 26 ãnos,
9o
foirssa a forma que encontrou para tér metros quadrados
suficientespara a sua criação,a iroco de uma reúa barata.
E o karaté é a maneira de subsistir e de poder continuar
com a carolice de produzir tenébrios, a qúe o comum dos
mortais chama "bicho-da-farinha',.
_ Começoua "brincadeira',na suagâragem,em 20i6, quan_
do acabouo curso de EngenhariaAliméntare o desafiãram
a desenvolveralgo comestível que levasseinsetos.Até ao
momenÌo, não pode comercializar nem um bicho, apesar
de produzir 30 a 40 quilos por mês, que resultam dãpois
em seis a sete quilos de farinha. O que faz a tanto insèto?
"Utilizo-os pffa âumentâr a produção, para testes,amos_
tras e desenvolúmento de produtos." Escolheudedicar_se
aos tenébrios porque não deitam cheiro, não voam nem
f129ry rqdo,("os g,riloseram muito incomodativos para os
vjzinhos"). Com eles,ganhou vários prémios de empreen_
dedorismo,o que lhe permitiu investir €20 mil paramontar
o que tem agora,junto com â namorada.porém, o retorno
monetário atual e zero.
Guilherme não é um excêntrico; é um visionário: deu
ouvidos à FAO,quandoestaorganizaçãodasNaçõesUnidas
paraa alimentaçãofalou,pelaprimeiravez,dos insetoscomo
alternativamais convenienteà produção de gado.Francisco
Sarmento,o representanteportuguês,conta que há mais de
l0 anossetem vindo a "gerare partilhar conhecimento,sen_
slotlzar ctecrsores
políticos e opinião pública',.Isto porque
tomaram consciênciade que a atual procura de proteina
3T*"1 está.apôr em causaa sustentábilidadedo planeta.
Não.seprevêque,em culturasque não estejamacostumadas
aos insetos na alimentaçãohumana, eles caiam assim, de
repente, nas ementas dos restaurantesou nas prateleiras
dos supsrm.rcados. ,,O que se pretende e que â indústria
substrÍuaalguma proteína animal s.- qu. b consumidor
note. Seessasubstituiçãofor deIO%, jáeìtamos a falar em
muitas toneladasde reservashídricas,',asseguraFrancisco
Sarmento."Sabemosque a sua incorporaçãó em produtos
processados- a baseda aÌimentaçãonos ientros urbanos
- não é danosapara a saúdenem para o ambiente."
Quando entramos na salaonde Güiherme pereira guarda
os seus tenébrios, cuidadosamentemantida a 29
fraus e
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com 45"/"de huuridade, transportâmo-nos para um am_
biente tropical. Aí há 400 caixasvermelhas,ãaquelasque
seusam nos Correios,destinadasà reproduçãodé besouios
(alimentam*se- reproduzem-se- põem ovos).Duasvezes
por semana,os sóciosda portugal Bugsvêm até aqui, fazem
a separaçãodos ovos,repõem o farelo onde estãoas larvas
e acrescentamcenouras (é a este alimento que os bichos
vão buscar a água de que precisam).euandó termina um
ciclo de produção, os animais ficam de 4g aZ2horas sem
alimento, para limpar o trato intestinal. Depois, passam
numa máquina para serem peneiradose, poi fim, iao de_
sinfetadoscom cloreto de magnésioe águã.Só, então,vão
para o congelador,onde morrem.
A desidrataçãoé feita no micro-ondas. paratransformá_
-los em farinha, sãotriturados numa máquina do tipo 1,2,3.
Atualmente, na Europa, o pó q.uedaí reiulta pode chegar
a valer cerca de €100 o quilo. ,,Como não há produçãõ, a
taxa de incorporaçãoé baixae falta um esquemi industriat,'.
explicaGuilherme,desanimadoporque esiápreparadopara
entrâr no mercado e não o deixam. Tem vários potenèiais
interessadosnos produtos que desenvolveu,
como barrinhas
de cereaisou massas.
Há dois anos que a ComissãoEuropeia está a elaborar
uma proposta relativa às regras específicasde higiene para a
produçãodos insetosdestinadosâo consumohumano,com
basenum parecerdaAutoridade Europeiapara a Segurança
dosAlimentos (EFSA),que estabelece
ô rkcò assocúo. Esú
também a processaroJpedidos de autorizaÇãoespecíficos
de "novos aÌimentos'l reÌativos a insetos que terâ'ode ser
objeto de avaliaçãocientrfica(espéciese respetivatecnologia
de produção).Segundoum comunicadoda ôireção-Geralãe
AlimentaçãoeVeterinária(DGAV),que seráo organismores_
ponsávelpelaaprovaçãode produtos e de estabelecimentos
em solo nacional,espera-seque a EFSAemita, ,,atéao final
do ano, alguns pareceres relativos à avaliaçãodos pedidos
submeüdos,pareceresque depois servirãode baseãs deci_
sõesda Comissãoe dos Estados-membrossobrea matéria'l
Quandotudo for legal,na Europa serãocomercializados
três tipos de grilos,tenébrios,gafanhotose clphitobius(uma
e-spécie
de barata).Quasenada, se pensarmòsque existem
duas mil espéciesde insetos comestrveis.
gAI UMATEMPURADEGRILOS?
Na EscolaSecundáriade Oliveirado Bairro, distrito deAvei_
ro, há um laboratório cheio de insetos.Ávaro Barbosa,4l
anos,é o professorde Físico-euímica,responsávelpelo pro_
jeto Bug Insect Box; desenvolvido,com muito entusiaimo,
pelos seusalunos do 10qA. Logo no inÍcio do ano, a turma
aceltouâ sugestãoe,poucotempo depois,Guilhermepereira,
da PortugalBugs,visitou-os, deu osieus tenébriosa Drovâr
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Encher de
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ParaÍugirao eÍeitonojoqueos bichos
podemcausarnos consumidores
ocidentais,
os primeirosprodutos
a saíremparao mercadoserãoinócuos
de sabore de aspeto.Masnemsempre.,.
Pão de grilo Parteda farinhautitizada
e substituída
poresteinsetotriturado
produtopassaa incorporar
o
;11^ssim
20%de proteína
Barritas proteicas Levammanteiga
deamendoim,
aveia,me[,quinoa,
bajasgoji
e farinhadetenébrio
Massas com farinha de inseto passam
a ter o vatorproteíco
de umarefeição
(20gramas)
Farinha Chama-se
assim,masnãoé mais
oo que0 insetodesidratado
e moído.por
isso,teráumavatidade
curta,de seismeses
Insetos desidratados Comem_se
como
um snack,podendo
servir_se
simptesou
condtmentados
comsabora atnoou a
cebo[a
ToppingsParapôrporcimade geLados
ou em b o mbons
Guloseimas paraconsumirem épocas
festivas
coma finatidade
de pregarpartidas
Bolachas de chocolate Aosingredientes
juntam-se
comuns,
trêscotheres
de
tenébrio,
porexemoto
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e qjudou-os a começar. Mal sabia que iriam receber um
prèmio de €500 para investir na produção e na edição de
uma revista online, que explica tudo sobre autoprodução
(uma pequena caixa com quatro gavetaspara ter insetos
sempre à mão). 'Apartir de um kif inicial, podemos nunca
mais deixar de ter tenébrios,transferindo-os de gâvetaem
gâveta,consoanteo seu desenvolümento",explica o professor.Cátia,Lara, Marcos e Gabriel são os mais aplicados
e sabem a lição na ponta da língua. "Com os insetos não
temos de matar uma vaca para obter dois ou três quilos de
bifes e quasenão se produz gás metano",diz Cátia,a mais
despachãdae aquelaque não para de tirar mãos-cheiasde
tenébrios desidratados,que o professor trouxe parâ provarmos. Neste momento, o projeto segue com os testes
aos excrementosque coam do farelo - creem que seráum
bom fertilizante.
Esta escolaé inovadora,mas não estásozinhano panorama educativonacional.O ColégioValsassina,em Lisboa,
também já sintetizou uma variante de salsicha,com â utilizaçãode larvasde tenébrio.Posteriormente,compffaram
com as salsichasos teores de lípidos, proteínas e calorias
(61kcalvs. 170kcal).Eis ajustificação para esteprojeto dos
alunos do 12q1A:'Aelevada taxa de crescimentodemográfrcofazsurgir, também, a necessidadede procura de fontes
maisbaratasde proteínaanimal,apresentando-seos insetos
como uma soluçãoplausívelJ'
Desde 2013 que a chefe PatrÍcia Borges,professora do
Instituto Politécnico de Leiria, se dedica ao desenvolvimento
de produtos com insetos,envolvendoos seusalunosna criação de receitas,como bolachasde manteigacom tenébrios,
wraps com gïilos, gafanhotoscom malaguetaou salteados
em ãzeite e alho, Zophobas (minhocas) com chutney de
manga e tempura de grilos.
Se existem no mundo dois mil milhões de pessoasque
comem insetos, porque não apanhar a onda de inovação
que já está aí? Há um ano, por exemplo, nâsceua Portugal Insect, uma associaçãodos nove produtores do setor
("tgnnt apenaspara alimentação animal, coisa que também
ainda não aconteceem Portugal).Rui Nunes, 43 anos, é o
presidente do consórcio, criado para que este novo negÓèio se faça notar. Já celebraram o Dia Mundial do Inseto
Comestível(27de outubro), conseguindouma prerrogativa
da DGAV parâ que nessadata se pudesseconsumir os bichinhos. "Por semana,temos dois a três emails de pessoas
a perguntarem-nos como se pode entrar neste negócio",
revela."Tão rápido quânto possível,queremos pôr isto no
prato dos portugueses."
Há três anos, Rui Nunes juntou-se a Daniel Murta,
34 anos, na EntoGreen, uma empresa sediadano Vale de
Santarém.nas instalaÇõesdo Instituto Nacionalde Investi-
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gaçãoAgníria e Veterinária, a primeira instituição a acreditar
nestaprodução de moscassoldado-negro.Daniel,veterinário e investigador,sabeque existeum problema europeude
escassez
de proteínaparaa produçãoanimal e que os insetos
são a sardapâra esta encruzilhada.Por enquanto, a lei só
permite transformá-los em alimentaçãopara peixes,mas
espera-seque em breveestase estendaàsavese aosporcos'
Durante a esperâde vários anos,já houve tempo para
imaginar o futuro. Rui e Daniel estãoconvictos de que ele
passarápor uma unidade*piloto de seismil metros quadrados, cumprindo com as regras para a alimentação animal e
humana,num investimentode dois a três milhões de euros.
Aí serãoempregadas50 pessoasparaproduzirem 500 toneladasde larvaspor mês,750 de fertilizante, 214de proteína
e 42 de óleo, Um projeto ambicioso,bastantediferente do
local onde agora estimulam as moscasa pôr ovos no sítio
certo, para que possamrecolhê-los(uma só moscapõe 800
Iarvas).Hoje produzem uma toneladade bichos,que é usada
em ensaiosde substituiçãoda soja em galinhas.
sEM SABORE ESTALADIçOS
FranciscoMarques,27anos,prefereapostarnosgrilosAcheta
domesficusna suastarfup Buglife,porque essesinsetostêm
umâ enormecapacidadede conversãoem proteÍna,alto teor
de ferro e ómegas.A sedehá de vir a ser em Penela,numa
incubadora, mas entretânto vai "safando a coisa" numa casa
de famÍlia abandonada,em Tomar. Na sala,escurecida e de
acústicaisolada, ouvimos o cantar dos cerca de 15mil grilos
que ali estão.Mudam de caixade cartão,consoantecrescem,
durante perto de três meses.'Asua morte, no congelador,é
indolor, pois há que respeitar o bem-estar animal", realça'
Tâmbémjá temvários restaurântesinteressadosem servir
estaiguaria como um snack inovador e que sejaapetecível
para câmarasdos smartphones."São ótimos, não têm sabor, apenaso crunchy!'No entanto, Francisconão se fica
pelo inseto desidratado:já experimentou, por tentativâ e
erro, fazer pão, massae barrinhas de cereais."Queremos
ser fornecedoresde proteína premium."
José Gonçalves,49 anos, também se tem dedicado ao
grilo, na suaNutrix, porque apresentaum bom compromisso entre o perfil nutricional e o de produção.No campo da
transformação,aliou-se ao Instituto Politécnico de Leiria,
num programa de produtos inovadores para exportação,
e criou uma bolacha. "De acordo com a interpretaçãÒda
DGAV;podemosexportarumproduto de consumoparaum
país em que estesejalegal, desdeque não produzamos os
insetosou a farinha."Por isso,Josémandavir os bichos do
Canadáe transforma-os em bolacha.Casoos testessejam
bem-sucedidos, virá a ser exportâda. Se a lei for aprovada ainda neste ano, talvez possaficar por cá essebiscoito
com alto teor proteico, baixo em açúcarese sem glúten.
Os produtos com baseem insetosdestinam-se,aliás,a um
consumidor que tem uma alimentação saudável,sabe ler
rótulos e se preocupa com o impacto no ambiente daquilo
que come.Pelomenos,é assimnos paísesem quejá sepode
comercializar - inclusivamente em sete locais da Europa.
Os quejá criavam insetos no momento em que as normas
começaramâ ser elaboradaspuderam continuar a fazë-lo.
"Quando o mercadofor aberto,corremos o risco de ser invadidospelosprodutos dessespaíses,que se desenvolveram
dezvezesmais depressado que nós", desabafa.Os bichos
sãoineviláveis:vâmoscomê-los,mais dia, menosdia. Sejam
portuguesessejamestrang€ifos.lll ttiveira@visao.pt
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