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MISSÃO

Produzir conhecimento

Produzir riquezas para o Brasil

Contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Portaria MCTI nº 4.578, de 22 de março de 2021



PLANEJAMENTO EM CT&I

Estratégia Nacional em 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação – 2016|2022

Temas 

Estratégicos

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Bioeconomia (2018)



PACTI BIOECONOMIA

OBJETIVO

Promover o desenvolvimento científico, tecnológico e da 

inovação para superar os desafios e aproveitar as 

oportunidades apresentadas pela Bioeconomia nacional, focando no 

desenvolvimento sustentável e na produção de benefícios 

sociais, econômicos e ambientais.



PACTI BIOECONOMIA

O QUE É BIOECONOMIA?

Conjunto de atividades econômicas baseadas no uso de recursos

biológicos sustentáveis (biomassa) em sustituição às

matérias-primas fósseis na produção de alimentos, rações, 

materiais, produtos químicos, combustíveis e energia (…) para a 

promoção da saúde, do desenvolvimento e crescimento

sustentável e bem-estar da sociedade.

PACTI BIOECONOMIA
MCTIC, 2018



PACTI BIOECONOMIA

• Uso sustentável de recursos biológicos renováveis e da biodiversidade 

nacional em substituição às matérias-primas fósseis

• Ações integradas e para o desenvolvimento de bionegócios e bioprodutos

• Ações integradas na abordagem de segurança hídrica, energética e alimentar

• Excelência científica e de negócios

• Desenvolvimento sustentável e economia circular

CONCEITOS-CHAVE



PACTI BIOECONOMIA
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• Insumos

• Sistemas integrados de 
produção

• Uso de resíduos

• Melhoramento genético

• Uso sustentável da 
biodiversidade e novas 
biomassas P
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• Tecnologias de 
pré-tratamento e tratamento 
de biomassas

• Bioremediação

• Tecnologias e insumos para 
bioindústrias

• Plantas piloto B
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s • Biotecnologia industrial e 

biologia sintética

• Química de renováveis

• Microrganismos e enzimas

• Biomateriais, biocompósitos e 
seus usos

• Biocombustíveis
(possui plano próprio)

Observatório Brasileiro de Bioeconomia (Centro de Inteligênica / Knowledge hub)
Comitê Nacional de Bioeconomia (governança em âmbito federal)

Temas Institucionais

PROJETO
ODBio



MCTI: PRINCIPAIS AÇÕES EM BIOECONOMIA

BIOENERGIA

SOLUÇÕES 

BASEADAS NA 

NATUREZA

QUÍMICA 

RENOVÁVEL

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA PARA

BIORREFINARIASNEXUS
Segurança Hídrica,

Energética e Alimentar

POLINIZADORES

PlaGeSSAN
Plataforma de Gestão do 

Conhecimento em Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional

CADEIAS PRODUTIVAS 

DA BIOECONOMIA MCTI

EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
(AÇÕES CONJUNTAS 

COM OUTRAS 

INSTÂNCIAS DO MCTI)

PLANEJAMENTO

OPORTUNIDADES E 

DESAFIOS DA 

BIOECONOMIA

ECACV
ECONOMIA CIRCULAR E 

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA

ALIMENTOS DO 

FUTURO MCTI



PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020

O PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI visa fomentar

a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação para a promoção,
agregação e retenção de valor em cadeias produtivas da biodiversidade
brasileira, considerando a sua sustentabilidade e a melhoria da qualidade de
vida das populações que dela dependem. Para tanto, foca seus esforços no

desenvolvimento de novos produtos, insumos, materiais e serviços a partir e

para essas cadeias, contribuindo com o desenvolvimento sustentável de
populações em todos os biomas brasileiros

(Portaria MCTI nº 3.877, de 09 de outubro de 2020).



PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020

Ciência, Tecnologia e 

Inovação para solução de 

gargalos e aproveitamento

de oportunidades

Agregação e retenção de 

valores pelas

comunidades

Regularização, 

certificação e acesso a 

mercados

Desenvolvimento de 

novos produtos, 

tecnologias, insumos e 

serviços

Bioeconomia Circular: 

utilização de resíduos e

co-produtos

Sustentabilidade

OBJETIVOS
CAATINGA

Carpinos e ovinos

Licuri
Palma forrageira
Sisal/Ágave
Umbu

CERRADO

Baru
Macaúba

MATA ATLÂNTICA

Açaí juçara
Banana
CacauBIODIVERSIDADE MARINHA

Micro e macroalgas
Camarão

AMAZÔNIA

Açaí
Castanhas

Cupuaçu
Pirarucu

PANTANAL

PAMPA

Butiá
Erva-mate

Jacaré
Peixes



PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020

AÇAÍ E CUPUAÇU
Desenvolvimento e implantação de três pequenas fábricas de alimentos adaptadas em
contêineres que utilizam energias renováveis para a desidratação da polpa de açaí e
cupuaçu, gerando polpa em pó.
Locais de implantação:
Portel – Ilha de Marajó/PA
Arquipélago do Bailique/AP
Belém do Solimões – Tabatinga/AM

Melhoria no processamento da polpa do açaí e cupuaçu

Agregação de valor ao produto principal – POLPA EM PÓ

Retenção do valor agregado junto às populações inseridas nas 

cadeias produtivas

Certificação e acesso a novos mercados

Não necessidade de cadeia de frio

Aproveitamento e geração de riquezas a partir dos resíduos –

ECNONOMIA CIRCULAR



PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020

PIRARUCU
Unidade flutuante experimental com certificação de adequação higiênico-sanitária
para o pré-processamento de pirarucu de manejo sustentável junto às comunidades
na Amazônia Central.

Local de implantação:
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM/MCTI) – Tefé/AM

Unidade flutuante de pré-beneficiamento do pirarucu com 

Certificação de Inspeção Estadual

Assessoria técnica em áreas de manejo de pirarucu na Amazônia 

Central (Médio Solimões)

Capacitação em Boas Práticas no Pré-Procesamento para Garant6ia 

de Qualidade

Diagnóstico higiênico-sanitário durante o pré-beneficiamento –

Acesso a Mercados

Aproveitamento e geração de riquezas a partir dos resíduos –

ECNONOMIA CIRCULAR



PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020

LICURI
Desenvolvimento de novos bioprodutos a partir do óleo de lucuri para fins 
alimentares, cosméticos e farmacológicos, apoiando o desenvolvimento sustentável 
das comunidades tradicionais do semiárido nordestino.

Local de implantação:
Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina (COOPES) –
Capim Grosso/BA

Melhorias no processo produtivo da extração do óleo de licuri, 

resultando em melhor qualidade da matéria-prima

Análises e ensaios laboratoriais para novos ativos farmacológicos 

e cosméticos

Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos com o óleo de 

licuri

Certificação de origem para produtos do licuri oriundos da 

Região de Piemonte da Diamantina (BA)

Aproveitamento e geração de riquezas a partir dos resíduos –

ECNONOMIA CIRCULAR



R$ 1,8 milhões

R$ 1,8 milhões

R$ 5,6 milhões
PROJETOS-PILOTO

PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020

R$ 2,0 milhoes

AÇAÍ / CUPUAÇU
Fábricas de alimentos em pequena escala,

adaptadas em contêineres;

Produção de alimentos desidratados e em pó;

Energias renováveis (fotovoltaica, solar e biomassa);

Boas Práticas de Produção.

PIRARUCU
Unidade de processamento flutuante;

Serviço de Inspeção Estadual – SIE;

Tecnologias sociais, energia renovável e materiais locais;

Boas Práticas de Produção.

LICURI
Desenvolvimento de bioprodutos;

Padronização comercial do óleo;

Identificação dos princípios ativos

(Molecular Power House – CNPEM);

Boas Práticas de Produção.



Constituição do Comitê Gestor

(Portaria SEPEF nº 4.606/2021)

- SEPEF;

- DECIV;

- CNPq;

- Finep; e

- Embrapii.

Grupo Assessor de Especialistas e demais convidados

Diretrizes gerais e princípios

Critérios de elegibilidade e seleção de projetos

Harmonização de instrumentos de apoio à projetos

Prospecção de fundos nacionais e internacioais

Mapeamento de cadeias produtivas

PROGRAMA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA MCTI
Portaria MCTI nº 3.877/2020



NEXUS
Segurança Hídrica, Energética e Alimentar

Apoiar projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de soluções

sustentáveis para garantir, de forma integrada, as seguranças hídrica, energética e

alimentar nos biomas brasileiros, promovendo sinergia e complementaridade entre ações

dos setores governamentais, acadêmicos, empresariais e da sociedade civil organizada,

envolvidos no desenvolvimento de sistemas produtivos mais sustentáveis e adaptados à

realidade regional, à mudança do clima e à preservação e recuperação da biodiversidade.

CAATINGA
Projetos: 10
Vigência: 2018-2021

CERRADO
Projetos: 5
Vigência: 2018-2021

N
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U
S 

I

MATA ATLÂNTICA
Projetos: 7
Vigência: 2018-2021

PAMPA
Projetos: 7
Vigência: 2018-2021

N
EX

U
S 

II

15 PROJETOS 14 PROJETOS

2 CHAMADAS PÚBLICAS

R$ 12,0 milhões
29 projetos
12 Estados

18 ICTs

NEXUS
Segurança Hídrica,

Energética e Alimentar



PROJETO ODBIO
Oportunidades e Desafios da Bioeconomia

Elaborar uma estratégia de implementação do PACTI Bioeconomia
(Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia) e

subsidiar a formulação de políticas nacionais para a definição de

programas e projetos estruturantes, mobilizadores e orientados

por missão.aproveitamento das oportunidades e a superação dos

desafios apresentados pela bioeconomia.

SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DA

POLÍTICA NACIONAL DE BIOECONOMIA

Oportunidades e
Desafios da
Bioeconomia



PROJETO ODBIO
Oportunidades e Desafios da Bioeconomia

Mapeamento de 

competências e capacidades

em PD&I

Governança em âmbito federal

Programas Orientados por Missão
(oportunidades e desafios para estruturar, 

mobilizar e direcionar o desenvolvimento da 

bioeconomia)

Campo conceitual da 

bioeconomia brasileira

O QUE É A BIOECONOMIA 

BRASILEIRA?

QUEM A DESENVOLVE?

Modelo de Knowledge 

Hub / Centro de 

Inteligência da 

Bioeconomia Brasileira

COMO PENSAR SOBRE ELA? COMO COORDENÁ-LA?

O QUE DEVEMOS FAZER? Conferência

Nacional de

Bioeconomia
(proposta de estruturar evento 

nacional reunindo principais 

atores do setor)

COMO PROMOVÊ-LA? 

ONDE DEBATÊ-LA?

PERGUNTAS ESTRUTURANTES
Mobilização de atores para a compreensão, engajamento e construção conjunta da bioeconomia brasileira.

ESTRATÉGIA DE CTI PARA BIOECONOMIA
(em elaboração)



PROJETO ODBIO
Oportunidades e Desafios da Bioeconomia

“A bioeconomia compreende toda a atividade
econômica derivada de bioprocessos e
bioprodutos que contribuem para soluções
eficientes no uso de recursos biológicos -
frente aos desafios em alimentação, produtos
químicos, materiais, produção de energia, saúde,
serviços ambientais e proteção ambiental - que
promovem a transição para um novo modelo de
desenvolvimento sustentável e de bem-estar
da sociedade”

Projeto ODBio, 2020.

NOVO CAMPO CONCEITUAL

ESTRUTURAÇÃO
(FRAMEWORK)

Desafio Societal

Missão Ampla

Missões Específicas

Diretrizes e Princípios

Resultados

Linhas de Ação
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