
Projeto piloto para o fortalecimento das cadeias produtivas da 
SocioBioDiversidade no estado do Amazonas.

APRESENTAÇÃO DO DIA 12/02/2021



O InovaSocioBio Amazonas é um projeto de 
fortalecimento e inovação das Cadeias da SocioBioDiversidade:

CASTANHA-DO-BRASIL GUARANÁPIRARUCU SELVAGEM

Público-alvo:
✓ Agroextrativistas e seus empreendimentos comunitários

✓ Técnicos extensionistas (Ex.: técnicos do IDAM, secretariais rurais municipais)

✓ Associações e cooperativas de produtores

✓ Agentes financeiros

Recursos disponíveis: R$ 2.200.000,00 ➝ R$2.000.000,00 MAPA + R$200.000,00 Governo do Estado



Este projeto é desenvolvido, no âmbito estadual, a partir do 

Programa Estruturante Bioeconomia Amazonas (PPA 2020-2023 –

Governo do Amazonas), se alinha diretamente às seguintes ações:

✓ Diagnóstico, Desenvolvimento e Fortalecimento de Cadeias 

Produtivas da Sociobiodiversidade

✓ Desenvolvimento de Bolsa de Mercadorias da Amazônia

✓ Fortalecimento do Ecossistema de Bioeconomia no Estado 

do Amazonas

No âmbito federal, o InovaSocioBio Amazonas integra o 

Programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade (2019) -
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
alinhados, da Agenda 2030 da ONU:



Oficina de 
Implantação das Rotas 
da Biodiversidade

Missão Alto 
Solimões

Articulações para 
Bolsa de Mercadoria 
da Amazônia

Articulações 
com a
academia e 
especialistas

Início da 
construção do 
projeto com 
o MAPA

Convênio 
firmado 

Sedecti - MAPA

Articulações com 
stakeholders locais 
e internacionais

Histórico do projeto:

Articulações 
para Matriz 
Produtos 
Bioeconomia



Desenvolvimento de 
oficinas de inovação e 
articulação das redes

Aumento do acesso 
ao crédito rural

Promoção de inovação 
tecnológica nas cadeias 

produtivas

Redução da assimetria 
de informações nas 

cadeias de valor

Metas do InovaSocioBio Amazonas:



Ampliado o acesso ao
crédito rural

direcionado para os 
arranjos de 

Bioeconomia 
no estado

Estruturado 
certificação

ou processo de
rastreabilidade para

pelo menos uma 
das cadeias

Estruturado 
e fortalecido 
as redes de 

relações entre 
atores/as das cadeias 

de valor

Desenvolvido um 
protótipo de Sistema

de Informação 
Mercadológica para 

produtos da SocioBio-
Diversidade e extrativismo 

no Amazonas

Ao fim de 2022, o InovaSocioBio Amazonas terá:



ACESSO À 
INFORMAÇÃO

INOVAÇÃO 
NAS CADEIAS

ACESSO AO 
CRÉDITO

Desenvolvimento
de protótipo 
Sistema de 
Informação

Aquisição de
equipamentos

Oficinas e
capacitações

Fomento 
ao desenvolvimento 

de soluções 
tecnológicas

Articulação 
de redes 

para mercados da
bioeconomia

Elaboração 
de projetos 

para o acesso 
ao crédito

Melhores 
práticas 

de acesso ao 
crédito

Formação 
de ativadores 

de crédito

Rastreabilidade 
e certificação

Principais ações do projeto:



Sistema de coordenadas SIRGAS 2000/ ArcMap 10.3. F onte: IBGE, 2010.
Autoria: Karoline Barros e Milena Costa – SEDECTI/AM, 2021.
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Governança do
InovaSocioBio Amazonas

em construção



❑ Estreitar parcerias
❑ Convergência de recursos humanos e financeiros junto aos parceiros
❑ Formação de grupos de trabalho para redução da assimetria de informação 

dentro do projeto

Hub de informação e 
inovação nas cadeias

Fórum de 
apresentação 
e articulação

Convênio 
firmado 

Sedecti - MAPA

Daqui para frente

Encerramento do 
ciclo 2020-2022

< EXECUÇÃO DO PROJETO >

Levantamentos de 
informações 
primárias e 
secundárias

Articulações
estratégicas com 
diversos setores 
e atores

Início das oficinas

Processo licitatório:

• Consultorias
• Equipamentos

Fórum de 
encerramento Consolidação 

dos resultados, 
métodos e 

próximos passos

Desenvolvimento 
do protótipo de 
Sistema 
de Informação



Link para download desta apresentação:
www.bit.ly/inovasociobio100

Link para material complementar: 
www.bit.ly/inovasociobio200

Contatos:
Lilia Marina Ferreira de Assunção (Coordenadora do projeto)

E-mail: lassuncao@sedecti.am.gov.br

www.sedecti.am.gov.br
E-mail do projeto: inovasociobio@sedecti.am.gov.br

Telefone/WhatsApp Secti: (92) 99146-9863

Obrigada!


