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O foco do programa são cinco setores 

estratégicos, pilares da bioeconomia:

Alimentos, Agricultura e Pecuária

Solução de problemas globais

Energia, Biomassa 
e Bioprodutos

Cosméticos 

Saúde humana e Saúde animal 

No contexto do Sebrae Rio, bioeconomia é a economia

sustentável que reúne os setores econômicos que utilizam

recursos no campo da tecnologia e ciências biológicas, divididos

para facilitar o encadeamento tecnológico, favorecer a interação

de empresas da mesma natureza e direcionar recursos e

investimentos de forma setorizada e específica.

O Prointer Bio objetiva promover o desenvolvimento

tecnológico e a internacionalização das micro e pequenas

empresas inovadoras e de alto impacto no macrossegmento de

bioeconomia, apoiando o desenvolvimento de tecnologias,

produtos, serviços e/ou processos inovadores que possam

apresentar soluções com diferenciais competitivos para

atender às demandas de mercado.



No setor ambiental, no contexto
deste edital, estão empresas que
desenvolvem atividades voltadas
para a proteção do meio ambiente e
a gestão dos recursos naturais. Estas
atividades incluem, por exemplo,
medição, prevenção e correção de
danos ambientais causados pela
poluição do ar, da água e do solo.
Outros exemplos são gestão de
resíduos, tratamento de águas
residuais, limitação de ruído e
proteção de ecossistemas.

Neste setor estão também incluídas 
as empresas que realizem qualquer 
tipo de atividade com biomassa, 
resíduos ou compostos naturais para 
a produção de bioprodutos, 
bioplásticos, biopolímeros, 
biomateriais, biocompósitos, 
biosolventes, biocombustíveis, 
enzimas, ou ainda que apliquem sua 
tecnologia para gerar soluções 
verdes.

ENZIMAS
SOLUÇÕES BASEADAS 
EM QUÍMICA VERDE

PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE E USO DA 

BIODIVERSIDADE

BIOPOLÍMEROS

Polímeros produzidos por
seres vivos ou obtidos a
partir de matérias primas
de fontes renováveis

BIOPRODUTOS

Produtos desenvolvidos a partir de 
organismos e/ou suas partes

BIOMATERIAIS E 
BIOCOMPÓSITOS

BIOPLÁSTICOS

Plásticos derivados 
de fontes renováveis 
de biomassa

Materiais constituídos com 
alguma das suas fases de 
origem natural

BIOCOMBUSTÍVEIS

Combustível de origem 
biológica derivado de 
biomassa

ENERGIA RENOVÁVEL

Energia proveniente de 
recursos naturais

BIOTECNOLOGIA MARINHA
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Perpassa todos os segmentos e tem grande
potencial de crescimento, geração de novos
negócios e parcerias internacionais. Espera-se
um acréscimo de US$ 53 bilhões ao PIB
brasileiro em duas décadas

Perpassa todos os segmentos e é uma das
biomassas com maior potencial de
crescimento. Crescimento de US$ 4.532
milhões em 2017 para US$7.321 milhões em
2026



Bioenergia e Biomassa

Empresas que busquem soluções para geração
de energia renovável de forma limpa como, por
exemplo, hídrica, solar, eólica, geotérmica,
hidrogênio, biogás e qualquer outra tecnologia
de geração de energia que minimize o impacto
da emissão dos gases de efeito estufa. A
bioenergia hoje responde por 70% do
fornecimento global de energia renovável e 10%
do total fornecimento de energia primária.

ENERGIA GEOTÉRMICA

Fonte: Calor da terra
Tecnologias: Geotérmica e Bombas de conversão
Aplicação: Eletricidade e Calor
Tendência do setor: O mercado de energia geotérmica
deve crescer 41,49 TWh durante 2020-2024.
Crescimento de 8% ao ano.
Mercado:

ENERGIA EÓLICA 

Fonte: Vento 
Tecnologias: Turbinas
Aplicação: Eletricidade
Tendência:
Mercado: Diversos players e grandes empresas dominam 
os segmentos ao longo de toda cadeia, especialmente no 
desenvolvimento de turbinas.

ENERGIA SOLAR

Fonte: Sol
Tecnologias: Fotovoltaica ou Solar térmica
Aplicação: Eletricidade e Calor
Tendência do setor: Espera-se crescimento de US$ 223,3 
bilhões, globalmente,  20,5%  (2019-2026)
Mercado: Diversos players e grandes empresas dominam 
os segmentos ao longo de toda cadeia, especialmente no 
desenvolvimento de painéis solares



A biomassa tem potencial significativo para
aumentar o fornecimento de energia em nações
populosas com demanda crescente, como Brasil,
Índia e China, e pode ser queimada diretamente
para aquecimento ou geração de energia, ou
convertida em substitutos de óleo ou gás. Os
biocombustíveis líquidos, substitutos renováveis
para a gasolina, são usados principalmente no
setor de transportes. O Brasil é líder em
biocombustíveis líquidos e tem a maior frota de
veículos flex, que podem rodar com bioetanol.

ENERGIA OCEÂNICA

Fonte: Ondas, Mares e correntes marítimas
Tecnologias: Represa Barragens
Aplicação: Eletricidade
Tendência: Estimativa de US$ 542,8 milhões no ano de 
2020, crescendo 37,7% ao ano alcançando US$ 5,1 bilhões 
até 2027
Mercado:

ENERGIA HIDROELÉTRICA

Fonte: Água
Tecnologias: Usina hidroelétrica
Aplicação: Eletricidade
Tendência do setor:. Crescimento esperado de 2,4% ao ano
(2019-2024)
Mercado:

BIOENERGIA

Fonte: Biomassa / Resíduos
Tecnologias: Combustão,  plantas de biogás, usinas de 
biocombustíveis...
Aplicação: Eletricidade, Calor e Transporte
Tendência do setor:. Crescimento  para todas as áreas , 
especialmente biocombustíveis com crescimento de 4% 
(2019-2025)
Mercado:  Bastante pulverizado e com muitas empresas de 
base tecnológica  em ascensão, marcado por fusões e 
aquisições.



Bioplásticos e Biomassa

O mercado de bioplásticos chegará a cerca de US$ 20 bilhões até 2026, em grande parte devido à
demanda crescente de outros setores industriais como o alimentício e o farmacêutico. As embalagens
são o principal setor de mercado para bioplásticos. Em 2017 representou 58% do total de produtos,
seguido pelos têxteis, com 11% do segmento, enquanto os bens de consumo e a indústria automotiva
representaram 7% do segmento de mercado.

Este é um mercado bastante
fragmentado dominado por
grandes players como: Braskem,
Novamont SpA, NatureWorks
LLC, BASF SE, Indorama Ventures
Public Company Limited; Kaneka
Takasago, Taghleef Industries,
Genecis, Toray, Roquette,
Succinity GmbH, NatureWorks,
Solvay, Danimer Scientific,
Trifilon, Total Corbion NV, LCY
biosciences, dentre outros.



Uma das biomassas mais promissoras
são as algas. O mercado global de algas
está se desenvolvendo em um ritmo
crescente em todo o mundo.
Biocombustíveis à base de algas
voltaram a ser pesquisados e
desenvolvidos, além da indústria de
plásticos que também aumentou sua
demanda por algas para a produção de
plásticos biodegradáveis. O mercado
global de algas foi avaliado em US$
717,14 milhões em 2018 e está
projetado para atingir US$ 1,36 bilhões
em 2027, com um crescimento anual
de 7,42%.


