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Tecnologias estruturantes para o 
desenvolvimento da 
bioeconomia no setor de 
cosméticos 
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5 PONTOS CHAVE DA BIOECONOMIA

1. Recursos biológicos renováveis ou 
biomassas

2. Tratamento e conversão desses recursos

3. E dos resíduos dessa conversão (Economia 
Circular), em

4. Produtos de valor

5. de forma inovadora e sustentável

Bomtempo, 2019





TECNOLOGIAS ESTRUTURANTES

Impactam diretamente na criação, conversão e na cadeia de 
transformação da biomassa

• Tecnologias Tradicionais

Tratamento da Biomassa, Síntese Química e a Termoquímica.

• Tecnologias Emergentes

Intensificação de processos

Indústria 4.0

Avanços tecnológicos emergentes em campos como inteligência artificial, 
robótica, Internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3-D, 
nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento de energia 
e computação quântica.

WEF, 2016



Biotecnologia

• Avanços nas técnicas de plantio colheita e seleção 
natural de culturas

• Biologia sintética como tecnologia capacitadora para 
garantir a competitividade dos químicos a partir de 
matérias primas renováveis

• Aumento da produtividade da terra plantas transgênicas

• Maiores taxas de reação

• Maiores rendimentos

• Menor número de subprodutos

• Decréscimo na geração de rejeitos



Biologia Sintética é uma nova área de 
pesquisa que une Engenharia com as 
Ciências Biológicas buscando o 
desenvolvimento de sistemas biológicos 
que realizem novas funções de maneira 
robusta. 

Para isso, visa também a criação de 
métodos e tecnologias para tornar a 
bioengenharia mais fácil, rápida, segura 
e padronizada.



Intensificação de Processos

IP é uma estratégia de design para adaptar o processo à 
reação química.

... intensificação de processos como estratégia para reduzir 
drasticamente o tamanho de uma fábrica de produtos 
químicos, de forma a romper um determinado objetivo de 
produção. Essas reduções podem vir da redução do tamanho 
de peças individuais do equipamento e também do corte do 
número de operações unitárias ou aparelhos envolvidos ...

Ramshaw, 1995



Intensificação de Processos



Impacto de outras tecnologias 4.0 na indústria de processos químicos
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