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Ficha técnica do projeto

Título da proposta: Fortalecimento de Cadeias da Sociobiodiversidade com enfoque na 

Inovação e Bioeconomia no Amazonas 

Tempo de execução: 24 meses

Valor total do projeto: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)

Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 5º Andar. CEP: 70.046-900
Cidade: Brasília   UF: DF  
Fone: (61) 2020 0002
Valor de repasse: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDECTI  
Endereço: Avenida Urucará, n° 595 Cachoeirinha. CEP: 69.065-180.  
Cidade: Manaus   UF: AM  
Fone: (92) 2126 1200 
Valor de contrapartida: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Projeto alinhado com:

Governo do Amazonas: 

 Plano  Plurianual  2020-2023  -  Programa  Estruturante  Bioeconomia  Amazonas

Acões específicas alinhadas:  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.

Governo Federal:

 Programa Bioeconomia Brasil  – Sociobiodiversidade: Ministério de Agricultura e

Pecuária e Abastecimento - MAPA, 2019.

Agenda 2030 da ONU:

 Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável  alinhados:  

ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável; ODS 5: Igualdade de gênero; ODS 8:
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Trabalho  decente  e  crescimento  econômico;  ODS  9:  Indústria,  inovação  e

infraestrutura; ODS 12: Consumo e produção responsáveis; ODS 17: Parcerias e

meios de implementação; 

1. Objetos do Projeto

1.1. Objeto: 

Fortalecer  a  cadeia  produtiva  da  Castanha-do-Brasil,  do  Pirarucu  Selvagem,  e  do

Guaraná,  que  conformam  produtos  da sociobiodiversidade em  distintas  fases  de

maturidade, para a promoção de uma Bioeconomia pautada na ciência e tecnologia

visando a interiorização do desenvolvimento, o fomento aos arranjos produtivos e de

comercialização  das  cadeias  de  suprimento  dos  produtos  da sociobiodiversidade e

extrativismo, e a diversificação da matriz econômica do Estado do Amazonas. 

1.2. Objetivos específicos: 

a) Estabelecer  mecanismos  e  ferramentas  de  sistematização  das  informações

referentes ao mercado de produtos da sociobiodiversidade; 

 

b) Incorporar  inovações  nas  ações  estratégicas  das  associações  e  cooperativas,

incluindo mecanismos para visibilidade e inclusão de gênero, visando não apenas o

fortalecimento  dos  processos  de  gestão  e  governança,  produção  e  logística,

comercialização e  certificação,  mas também ampliando o  acesso ao  crédito  rural

direcionado  para  os  arranjos  de  Bioeconomia  realizado  por  agricultores/as

familiares, povos e comunidades tradicionais; 

c) Aperfeiçoar  os  procedimentos  de  inspeção  sanitária  para  incentivar  o

desenvolvimento  e  a  implementação  de  mecanismos  de  certificação  e/ou

rastreabilidade para agregação de valor do produto; 

  

d) Aprimorar  o  conhecimento  dos  diversos  atores/as à respeito  dos  processos,

mecanismos e técnicas que permeiam suas próprias atividades dentro das cadeias de

valor da sociobiodiversidade.  
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2. Público alvo e Abrangência:

 Agroextrativistas e seus empreendimentos comunitários 

 Técnicos extensionistas (ex: técnicos do IDAM, secretariais rurais municipais) 

 Associações e cooperativas de produtores

 Agentes financeiros

Tabela  1.  Municípios  abrangidos  pelo  projeto  para  as  cadeias  produtivas  selecionadas,  impacto  e  número  de

agroextrativistas beneficiados pelo projeto.

Município  Produto Impacto* 
Beneficiários Nº

esperado** 

Amaturá  Castanha-do-Brasil Direto  117 

Barcelos 
Castanha-do-Brasil +

Pirarucu Selvagem
Direto  276 

Barreirinha  Guaraná Indireto  325 

Beruri  Castanha-do-Brasil Direto  201 

Boa Vista do Ramos  Guaraná Indireto  196 

Carauari  Pirarucu Selvagem Direto  285 

Fonte boa  Pirarucu Selvagem Indireto  170 

Itacoatiara  Guaraná Indireto  1027 

Itamarati  Pirarucu Selvagem Indireto  78 

Juruá  Pirarucu Selvagem Indireto  151 

Jutaí  Pirarucu Selvagem Direto  139 

Lábrea 
Pirarucu Selvagem +

Castanha-do-Brasil
Direto  469 

Manicoré  Castanha-do-Brasil Indireto  566 

Maraã  Pirarucu Selvagem Indireto  183 

Maués  Guaraná Direto  640 

Nova Olinda do Norte  Guaraná Indireto  380 

Novo Aripuanã  Guaraná Indireto  260 

Parintins  Guaraná Direto  1154 

Tapauá  Pirarucu Selvagem Indireto  170 

Tefé  Pirarucu Selvagem Direto  595 

Urucará  Guaraná Indireto  161 

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS NO ESTADO DO AMAZONAS  7.543 
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*Impacto direto: corresponde ao município que participará das ações diretas do projeto; Impacto indireto: corresponde
ao município que possui proximidade geográfica aos munícipios-alvo e/ou é um território importante para as cadeias
contempladas, sendo influenciado positivamente e indiretamente pelas ações do projeto.
**Estimativa  correspondente  à  1%  da  população  total  dos  municípios,  segundo  dados  publicados  pelo  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010, estimativa para 2020).

Figura 1. Mapa dos territórios de abrangência das cadeias produtivas selecionadas.
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3. Meta, Ações, Etapas e Valores do Projeto

Quadro 1. Detalhe das ações prioritárias e etapas de desenvolvimento do projeto InovaSocioBio Amazonas com 

respectivos valores previstos por meta.

Metas Ação Prioritária  Etapa  Valor (R$) Meta

Meta 1. Desenvolvimento 
de um Protótipo de 
sistema de informações 
mercadológicas para os 
produtos 
da sociobiodiversidade e 
extrativismo. 
 

1.1. Levantar informações primárias e 
secundárias e sistematizar dados para 
definir os macro e micro processos 
das cadeias produtivas selecionadas, 
visando a estruturação de um 
diagnóstico mercadológico no 
formato de uma matriz de produtos 
da sociobioeconomia. Construção de 
um banco de dados contendo as 
informações da região, produtores, 
volume de produção, valor comercial 
dos produtos 
da sociobiodiversidade e outras 
informações relevantes 

1.1.1. Levantar informações primárias e 
sistematizar dados secundários para a 
estruturação de uma matriz de dados 
sobre a cadeia produtiva da castanha-
do-Brasil 

R$ 358.100,00

1.1.2. Levantar informações primárias e 
sistematizar dados secundários para a 
estruturação de uma matriz de dados 
sobre a cadeia produtiva do Pirarucu 
Selvagem 

1.1.3. Levantar informações primárias e 
sistematizar dados secundários para a 
estruturação de uma matriz de dados 
sobre a cadeia produtiva do Guaraná 

1.2. Aquisição de equipamentos adequados para desenvolvimento do 
protótipo. 

1.3. Desenvolvimento de plataforma 
digital e criação de Interface para 
protótipo de sistema de informação 
mercadológica das cadeias 
da sociobiodiversidade 

1.3.1. Desenvolvimento de um protótipo 
de web site para disseminação de dados 
mercadológicos de cadeias produtivas 
da sociobiodiversidade. Painel com 
interface inteligível e interativa 
considerando informações gráficas e 
georreferenciadas. 

Meta 2. Estabelecer 
mecanismos de ampliação 
e melhor acesso ao crédito
rural direcionado para os 
arranjos de bioeconomia 

2.1. Redução das assimetrias de 
informação, reconhecimento de 
rotinas e treinamentos de melhores 
procedimentos para acesso a políticas
públicas de acesso ao crédito rural 

2.1.1. Reconhecer rotinas e melhores 
procedimentos para política pública de 
acesso a crédito rural PRONAF 
direcionados ao aperfeiçoamento das 
cadeias produtivas selecionadas 
(Castanha-do-Brasil, Pirarucu Selvagem e
Guaraná). Visa propor metodologias 
para a construção de uma linha de base 
para acesso direcionada ao 
aperfeiçoamento das cadeias produtivas 
selecionadas, reduzindo assimetria de 
informação e apontando mecanismos 
propulsores para inclusão de gênero e 
ampliação de acesso a crédito para 
mulheres. Considera Capacitações e 
treinamentos para público alvo e 
agentes públicos 

R$ 423.200,00
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Meta 3. Implementar 
inovações tecnológicas em
cada uma das cadeias 
produtivas selecionadas 
com vista a ampliação de 
mercado 

3.1. Aquisição de equipamentos 
adequados para promover soluções 
tecnológicas visando ampliação de 
mercado nas cadeias produtivas 

3.1.1. Analisador de atividade de água 
portátil 

R$ 893.600,00

3.1.2. Analisador de umidade de 
bancada 

3.1.3. Estabilizadores de tensão 

3.1.4. Filtros Centrais Retrolaváveis para 
água potável – água tratada para 
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

3.1.5. Bomba dosadora elétrica para 
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

3.1.6. Válvula reguladora de pressão para
tubulação de 1”: para SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA 

3.1.7. Válvula de retenção para tubulação
de 1” para SISTEMAS DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA 

3.1.8. Manômetros para SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA 

3.1.9. Despolpadeira motorizada 
específica para Guaraná

3.1.10. GPS portátil 

3.1.11. HD Externo, 500 GB 

3.2. Determinar e implementar 
mecanismos de soluções tecnológicas
e inovação para ampliação de acesso 
a novos mercados nas cadeias de 
valor, considerando levantamento de 
percepção energética. 

3.2.1. Determinar e implementar plano 
de soluções tecnológicas e de inovação 
mais adequados/tangíveis às cadeias 
produtivas selecionadas (Castanha-do-
Brasil, Pirarucu Selvagem e Guaraná) 
visando acesso e ampliação de mercado.
Levantamento da percepção da 
eficiência energética das cadeias 
produtivas. Implementação de 
mecanismos inovadores, considerando 
assessorias e capacitações para 
empreendimentos/negócios rurais e 
Agentes Públicos. Identificação de 
melhores procedimentos 
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Meta 4. Realizar oficinas 
com objetivo de promover 
inovação e soluções 
tecnológicas através de 
interações entre 
stakeholders visando 
ampliar os escopos das 
redes de relações das 
cadeias produtivas.  

4.1. Planejar e organizar oficinas na 
estratégia da hélice quíntupla para 
fortalecer as redes estratégicas das 
cadeias produtivas selecionadas 

4.1.1. Realizar 02 fóruns e 03 oficinas de 
governança, inovação e soluções 
tecnológicas que devem promover o 
fortalecimento das redes de atores das 
cadeias produtivas selecionadas e 
assumir a estratégia de governança da 
hélice quíntupla - considerando os 
setores privado, público, produtivo, 
academia e organizações da sociedade 
civil.  

R$ 525.100,00

4.2. Comunicar ações, considerando 
chamadas de eventos e resultados das
demais atividades da proposta 

4.2.1. Elaboração de plano de 
comunicação do projeto e peças digitais 
para chamada de eventos e divulgação 
de resultados das ações do projeto 

4. Gestão do Projeto e Governança

O presente projeto é situado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência,

Tecnologia e Inovação (SEDECTI), do atual governo do estado do Amazonas. O arranjo para

a gestão do projeto compreende, no entanto, mecanismos internos e externos de governança.

Figura 2. Estrutura de governança em construção.

O trabalho da SECTI vem sendo realizado a partir da estratégia da “hélice quíntupla”, a qual

busca a articulação de agentes e agências entre distintos setores. A partir da convergência de

diferentes parcelas da sociedade torna-se possível construir projetos que atendam demandas e

desenvolvam novas pautas de discussão. Essa diversidade de agentes e agências sociais com as

hélices são representados por:  
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i)  Setor  Público:  Articulação  entre  ministérios,  secretarias  estaduais  e  prefeituras

municipais,  com  o  objetivo  de  operacionalizar  investimentos  e  desburocratizar

acordos interinstitucionais; 

ii)  Setor  Privado:  Instituições de fomento,  banco de investimento,  cooperativas de

crédito e empresários que já atuam na cadeia e empresários exógenos com propostas

de  iniciar  atividades  na  mesma  cadeia,  para  gerar  competitividade  e  superar

acomodação de empresários locais; 

iii)  Organizações  Civis  de  Interesse  Público:  Fundações  de  apoio,  OSC  locais,

Negócios Sociais.  

iv)  Academia:  Pesquisadores  da  academia  com  foco  de  estudo  na  cadeia  a  ser

impulsionada, uma vez que a academia dispõe do livre pensar e capital intelectual para

formação de capital humano; 

v) Setor Produtivo: Extrativistas, Manejadores, associações, cooperativas, coletivos. 

 

Esta visão ampla e integrada alia-se à concepção de iniciativas com foco na sustentabilidade

dos ecossistemas e que promovam a equidade de gênero, etnia, cor e classes sociais, e tendo

como foco a inclusão e a justiça social.  

Os coletivos e grupos protagonistas de cada uma das cadeias selecionadas também compõem

uma parceria estruturante para o arranjo de governança do presente projeto.

 

5. Cronograma de execução 

Atividades

2021 2022

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Articulação estratégica com diversos 

setores e atores

x x x x

Processo licitatório: consultorias e 

equipamentos

x

Fórum de apresentação e articulações x

Levantamentos de informações 

primárias e secundárias

x x

Oficinas de governança, inovação e 

soluções tecnológicas 

x x

Desenvolvimento do protótipo de 

informação

x x

Implementação de processos de 

rastreabilidade/ certificação

x x x

Estabelecimento de rotinas para 

acesso a crédito rural

x x x

Consolidação de resultados e Fórum 

de encerramento 

x
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